Boletim Conteúdo Jurídico - ISSN – 1984-0454

BOLETIM CONTEÚDO
JURÍDICO N. 931
(Ano XI)
(09/11/2019)

ISSN - 1984-0454

BRASÍLIA - 2019

0

www.conteudojuridico.com.br

Conselho Editorial

Boletim Conteúdo Jurídico n. 931 de 09/11/2019 (ano XI) ISSN - 1984-0454

VALDINEI CORDEIRO COIMBRA (DF): Mestre em Direito
Penal Internacional pela Universidade de Granada Espanha. Mestre em Direito e Políticas Públicas pelo
UNICEUB. Especialista em Direito Penal e Processo Penal
pelo ICAT/UDF. Pós-graduado em Gestão Policial Judiciária
pela
ACP/PCDF-FORTIUM.
Professor
Universitário.
Advogado.
MARCELO FERNANDO BORSIO (MG): Pós-doutor em
Direito da Seguridade Social pela Universidade
Complutense de Madrid. Pós-Doutorando em Direito
Previdenciário pela Univ. de Milão. Doutor e Mestre em
Direito Previdenciário pela Pontifícia Universidade
Católica/SP.
FRANCISCO DE SALLES ALMEIDA MAFRA FILHO (MT):
Doutor em Direito Administrativo pela UFMG.
5
RODRIGO LARIZZATTI (DF/Argentina):
Doutor em
Ciências Jurídicas e Sociais pela Universidad del Museo
Social Argentino - UMSA.

MARCELO FERREIRA DE SOUZA (RJ): Mestre em Direito
Público e Evolução Social u, Especialista em Direito Penal e
Processo Penal.
KIYOSHI HARADA (SP): Advogado em São Paulo (SP).
Especialista em Direito Tributário e em Direito Financeiro
pela FADUSP.
SERGIMAR MARTINS DE ARAÚJO (Montreal/Canadá):
Advogado com mais de 10 anos de experiência. Especialista
em Direito Processual Civil Internacional. Professor
universitário.

Circulação: Livre. Acesso aberto e gratuito

País: Brasil. Cidade: Brasília – DF. Endereço: SIG SUL, Q. 01, lote
495, sala 236, Ed. Barão do Rio Branco, CEP. 70610-410. Tel. (61)
991773598
Contato: editorial@conteudojuridico.com.br
WWW.CONTEUDOJURIDICO.COM.BR

Publicação semanal em formato digital

em

Boletim Conteúdo Júrídico

CAMILA ALENCAR COIMBRA: Bacharelanda
Jornalismo. Colaboradora em editoração.

1

www.conteudojuridico.com.br

SUMÁRIO
COLUNISTA DA SEMANA

Boletim Conteúdo Jurídico n. 931 de 09/11/2019 (ano XI) ISSN - 1984-0454

Porte e posse de arma de fogo e violência doméstica contra a
mulher – leis 13.880/19 e 13.882/19

04/11/2019 | Eduardo Luiz Santos Cabette.........................................05
ARTIGOS
Acesso a dados em dispositivos de telefonia móvel durante abordagem
policial

08/11/2019 | Davi Pereira Teixeira Júnior............................................................................09

A (in)constitucionalidade da execução provisória da pena privativa de
liberdade

08/11/2019 | Patrick Macedo da Cunha................................................................................32

A duração da prisão cautelar: análise a partir do princípio da razoável
duração do processo

08/11/2019 | Marcus Ulpiano Cardoso Manso..................................................................59

A conciliação e a mediação no Código de Processo Civil de 2015: uma análise
dos Institutos como mecanismos de aperfeiçoamento da atuação
jurisdicional

08/11/2019 | Taline Conâco ......................................................................................................74
Tipificação de lavagem de dinheiro pela mistura de capitais

08/11/2019 | Leonardo de Tajaribe Ribeiro Henrique da Silva Junior...................... 91
A multiparentalidade sob a ótica do ordenamento jurídico nos novos
arranjos familiares, com enfoque na dupla paternidade

07/11/2019 | Kállita Ribeiro da Silva.......................................................................................97

Crimes de perigo abstrato: antecipação da tutela penal face aos desafios da
sociedade de risco

07/11/2019 | Rodolfo Lima Cartaxo ....................................................................................112
Alienação parental e seus efeitos jurídicos e psicológicos

07/11/2019 | Milena da Silva Ferreira..................................................................................143
2

www.conteudojuridico.com.br

Violência contra a mulher: um estudo sobre a visão da violência doméstica
ou familiar praticada contra a mulher

07/11/2019 Gisleide Maria dos Santos e Silva ..................................................................176
Justiça Penal Consensual: um paralelo entre a Lei 9.099/95 e o instituto
jurídico do plea bargaining

06/11/2019 | Paola Rossi Pantaleão .....................................................................................192
Boletim Conteúdo Jurídico n. 931 de 09/11/2019 (ano XI) ISSN - 1984-0454

As leis e os atos normativos municipais no âmbito do controle de
constitucionalidade

06/11/2019 | Pedro Filipe Araújo de Albuquerque ........................................................212
A crise de legalidade no Estado regulador frente às novas tecnologias

06/11/2019 | Raissa da Silva Santos Amaral .....................................................................225
Resposta do réu

06/11/2019 | Tiago Henrique Soares de Oliveira ..........................................................244
Os avanços da Lei 11.340/2006 e a eficácia referente as medidas protetivas

06/11/2019 | Carolina Carloto Buratti...................................................................................280
5
Assédio moral no ambiente de
trabalho e seus impactos na saúde mental do
empregado

06/11/2019 | Brenda de Castro Garcia Maciel................................................................. 306
O discurso feminista como argumento primordial na defesa de um acusado
por feminicídio: a substituição do argumento de legítima defesa da honra
que contribui na discriminação contra a mulher

05/11/2019 | Vitória Andressa Loiola dos Santos ........................................................ 326

Saúde versus reserva do possível: má gestão dos recursos públicos ou
respeito à Lei de Responsabilidade Fiscal

05/11/2019 | Elisiaria Santos de Barros ...............................................................................339
Medidas executivas atípicas e restrição a direitos fundamentais

05/11/2019 | Andréia Aquiles Sipriano da Silva Ortega ...............................................362
Violações aos direitos dos deficientes físicos no concurso da Polícia
Rodoviária Federal

05/11/2019 | Rafael Bemfeito Moreira ...............................................................................376
A ineficácia das medidas protetivas contra a mulher

05/11/2019 | Daniele Lopes Tobar ..................................................................................... 389

3

www.conteudojuridico.com.br

A educação interdisciplinar em patrimônio cultural e natural na formação
básica: observações e possibilidades pedagógicas para as escolas do
Município de Contagem – MG

05/11/2019 | Vagner Luciano de Andrade .........................................................................422

Boletim Conteúdo Jurídico n. 931 de 09/11/2019 (ano XI) ISSN - 1984-0454

A competência da Justiça do Trabalho no contexto das ações que envolvam
interesses da fazenda pública

04/11/2019 | Pedro Filipe Araújo de Albuquerque .......................................................443
O juiz das garantias do novo Código de Processo Penal

04/11/2019 | Andréia Aquiles Sipriano da Silva Ortega ..............................................454
Feminicídio: Uma Análise Constitucional dos Fatores Sociais da Violência
Contra Mulheres Negras no Brasil

04/11/2019 | Natália Pereira da Silva ..................................................................................467
As inovações trazidas pela Lei nº 13.871, de 2019, à Lei Maria da Penha e a
prescritibilidade da ação de reparação ao erário
04/11/2019 | Maira Virgínia Dutra Machado ...........................................................495
O delegado de polícia e a concessão da medida protetiva de urgência
04/11/2019 | Lidia Mara Barci.................................................................................... 503
Consunção entre corrupção passiva e lavagem de dinheiro em tempos de
lava jato

04/11/2019 | Leonardo de Tajaribe Ribeiro Henrique da Silva Junior.....................505

4

www.conteudojuridico.com.br
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Algumas alterações foram realizadas na Lei Maria da Penha (Lei 11.340/06)
pelas Leis 13.880/19 e 13.882/19, referindo-se à questão do porte e da posse legais
de arma de fogo pelo agressor em casos de violência doméstica contra a mulher.
A Lei 13.880/19 acrescentou uma medida a ser tomada pela Autoridade
Policial nos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, de acordo com
o disposto no artigo 12 da Lei 11.340/06. Foi acrescentado um inciso VI –A no
referido artigo 12, que trata das providências a cargo do Delegado de Polícia em
5
casos que tais.
Determina a lei que a Autoridade Policial deverá sempre perquirir se o
agressor possui registro de porte ou de posse de arma de fogo. Em caso positivo,
deve juntar tal informação aos autos e comunicar a instituição responsável pela
expedição das licenças.
A medida é salutar. A juntada da informação aos autos serve para deixar mais
evidenciada a situação de risco à mulher violentada, pois que a presença de uma
arma de fogo em uma situação como essa obviamente incrementa o perigo de
progressão criminosa, tão comum na violência doméstica e familiar contra a mulher.
Isso poderá então servir de parâmetro para a concessão de medidas protetivas de
urgência, dentre elas a suspensão ou restrição da posse e/ou porte por
determinação Judicial, conforme consta do artigo 22, I e § 2º., da Lei 11.340/06.
Também poderá servir de elemento na formação de convicção das autoridades
sobre a existência de “risco atual ou iminente” para as vítimas, a ensejarem o
afastamento do agressor do lar, seja pelo Juiz, seja pela Polícia nos respectivos casos
tratados de acordo com a Lei 13.827/19, que deu nova redação à Lei Maria da
Penha, com o artigo 12 - C. Além disso, a comunicação da instituição responsável
pela emissão das licenças de porte e/ou posse de arma de fogo, pode acelerar o
procedimento administrativo de suspensão ou cassação, bem como ensejar a
alimentação do prontuário do indivíduo para negativa de concessões ulteriores, já
5
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que se revela violento e, portanto, pessoa não adequada para ser portadora ou
mesmo possuidora de arma de fogo.
Pode parecer que essas providências são desnecessárias, eis que
posteriormente constarão nas bases de dados do Judiciário e da Polícia Judiciária,
podendo ser objeto de consulta. Entretanto, o que a legislação determina é uma
antecipação, uma agilização tanto da pesquisa da existência de posse ou porte de
arma em nome do agressor, como da informação à instituição responsável, logo no
momento do registro da ocorrência, ao passo que informações nos sistemas do
Judiciário e da Polícia Judiciária somente ficam disponíveis após instauração de
Inquérito Policial e formal indiciamento com elaboração de Boletim de Identificação
Criminal e seu cadastro digital.
A mesma Lei 13.880/19 também acrescenta um inciso IV no artigo 18 da Lei
11.340/06, onde se trata das providências judiciais imediatas à comunicação de
casos de violência doméstica e familiar contra a mulher com pedido de medidas
protetivas. Agora o magistrado deve, entre outras medidas, determinar a apreensão
imediata de arma de fogo sob a posse do agressor. Note-se que o disposto neste
inciso do artigo 18 se coaduna perfeitamente com o determinado no inciso VI – A,
do artigo 12. A Autoridade Policial constará a informação na ocorrência sobre a
posse ou porte de arma pelo agressor. Então o Juiz receberá o pedido de medidas
protetivas, onde constará a ocorrência e essa informação. Ciente da situação de
risco evidente criado pela presença de uma arma de fogo em situação conflitiva,
deverá o magistrado, por força da lei e “ad cautelam”, determinar a imediata
apreensão da arma de fogo, expedindo o respectivo Mandado de Busca. Trata-se
de uma medida preventiva, cautelar, a fim de evitar a progressão criminosa, como,
por exemplo, casos de mera ameaça que acabam em homicídio. Parece claro
também que o inciso IV do artigo 18 deve ser interpretado e aplicado em
consonância com o inciso I do mesmo artigo. Ou seja, o Juiz deve avaliar primeiro
se são cabíveis realmente medidas protetivas de urgência. Somente em caso
positivo é que determinará a apreensão da arma de fogo. Não haveria lógica na
conduta do magistrado que indeferisse as medidas protetivas e, ao mesmo tempo,
determinasse a apreensão da arma de fogo, que, ao fim e ao cabo, nada mais é do
que, por natureza, uma espécie de medida protetiva. A única diferença é que a
apreensão da arma é uma medida protetiva que decorre diretamente da lei, não
necessitando de requerimento da ofendida ou do Ministério Público. Ora, se não há
sustento para medidas protetivas outras, também não haverá, ao menos em regra,
para a apreensão da arma. É claro e evidente que, eventualmente, a medida
protetiva adequada para um caso concreto pode ser exatamente a apreensão da
arma de fogo e não outras, mas isso parece que será raro. O natural será que haja
6
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a necessidade de medidas protetivas, tais como proibição de aproximação,
afastamento do lar etc. e também a de apreensão da arma de fogo. Tudo, porém,
deve ser sopesado de acordo com a necessidade, adequação e proporcionalidade,
nos estritos termos do artigo 282, I, II e § 1º., CPP. Ademais, a determinação ora
contida no artigo 18, IV da Lei Maria da Penha, é certamente um passo antecipado
ou instrumental para a decretação da medida protetiva de suspensão ou restrição
do porte e/ou posse de arma de fogo, nos termos do artigo 22, I e § 2º., do mesmo
diploma pelo magistrado.
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Chegou a ser noticiado midiaticamente, quando da publicação da Lei
13.880/19 que a partir desse marco normativo, poderia o Delegado de Polícia, por
deliberação própria, proceder à apreensão imediata da arma de fogo do agressor
que tenha posse ou porte legais. A análise do diploma legal aponta para o equívoco
dessa notícia. O Delegado de Polícia deve constar a informação da existência de
porte e/ou posse na ocorrência e comunicar a instituição responsável (artigo 12, VI
– A, Lei 11.340/06). A decisão de apreensão ou não da arma legalmente detida pelo
agressor é exclusiva do Juiz (reserva de jurisdição – artigo 18, IV c/c artigo 22, I e §
2º., Lei 11.340/06). A única medida protetiva que pode ser deferida diretamente
pelo Delegado de Polícia, nos termos do artigo 12 – C, I e § 1º., da Lei 11.340/06
com nova redação dada pela Lei 513.827/19, é a de afastamento do lar, mesmo assim
em localidades que não sejam sede de Comarca. Observe-se que se está falando de
arma legalmente registrada e porte legal. No caso de arma irregular ou porte ilegal
de arma, é claro e evidente que poderá e deverá a Autoridade Policial proceder, por
si mesma, a apreensão e, inclusive, a prisão em flagrante do infrator (inteligência
dos artigos 12, 14 ou 16 da Lei 1.826/03). Assim também, mesmo em casos de porte
e/ou posse legais, em que o autor seja surpreendido com a arma sendo usada como
instrumento de agressão, tentativa de agressão ou mesmo ameaça contra a mulher.
Nesse caso o instrumento do crime deve ser apreendido, pois que constitui
materialidade delitiva, inclusive para fins periciais. Mas, esses casos não derivam da
Lei 13.880/19. Eles são regrados, desde 1941, pelo Código de Processo Penal
Brasileiro em seu artigo 6º., II, III e VII. Sendo, portanto, o caso de arma legal não
utilizada pelo agente na conduta agressiva ou ameaçadora, cabe somente o registro
da informação e comunicação dos órgãos respectivos pelo Delegado de Polícia,
sendo a decisão pela apreensão cautelar de competência do Juiz de Direito.
A Lei 13.882/19 amplia a assistência à mulher em situação de violência
doméstica e familiar. É incluído um § 7º., no artigo 9º., da Lei Maria da Penha,
garantindo prioridade à mulher vítima de violência doméstica e familiar para a
matrícula ou transferência de seus dependentes em instituição de educação básica,
bastando para isso a apresentação da documentação que comprove o registro da
ocorrência policial ou o processo de violência doméstica e familiar em trâmite. A
7
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garantia de prioridade se faz sem maiores burocracias, note-se que o simples
registro de ocorrência já é um documento hábil à garantia desse direito. É fato que
muitas vezes a mulher vitimizada precisa se afastar do local de moradia anterior,
visando evitar contato com o agressor e isso pode gerar problemas com relação à
frequência escolar dos dependentes. A legislação então procura garantir que os
menores não fiquem privados de sua educação devido ao episódio lamentável de
violência que ocorreu em seu seio familiar.
Ademais, o § 8º. determina que os dados de matrícula ou transferência serão
sigilosos, somente a eles tendo acesso o Juiz, o Ministério Público e órgãos do
poder público. Embora não seja expresso é mais que óbvio que o agressor não terá
o direito de ser informado sobre esses dados. O sigilo nesse caso é não somente
externo, mas abrange o acusado internamente ao processo criminal. Entende-se
que nem mesmo o defensor poderá ter acesso a tais informações, eis que não têm
relevância para a discussão da causa e em nada prejudicam o exercício da ampla
defesa e do contraditório. Prevalece nesse caso o interesse de proteção dos
dependentes e da vítima.
Em consonância com o dispositivo acima mencionado a Lei 13.882/19 institui
nova medida protetiva de urgência à ofendida consistente na determinação judicial
de matrícula dos dependentes da mulher – vítima em instituição de educação básica
mais próxima de seu domicílio, ou a transferência deles para outra instituição
adequada. A ordem judicial deverá ser cumprida imediatamente,
independentemente de procedimentos burocráticos ou mesmo da existência
momentânea de vaga de acordo com critérios de lotação (artigo 23, V, com

8

www.conteudojuridico.com.br

ACESSO A DADOS EM DISPOSITIVOS DE TELEFONIA MÓVEL DURANTE
ABORDAGEM POLICIAL
DAVI PEREIRA TEIXEIRA JÚNIOR: Acadêmico
do Curso de Direito do Centro Universitário
Luterano de Manaus.

Boletim Conteúdo Jurídico n. 931 de 09/11/2019 (ano XI) ISSN - 1984-0454

RESUMO: O estudo presente tem como finalidade discutir a legalidade de acesso
aos dados existentes em dispositivos de telefonia móvel por ocasião de abordagem
policial. É legal essa prática? Trata-se de discussão pertinente em razão do aparato
tecnológico que caracteriza a sociedade atual. No tocante ao método adotado, o
trabalho, quanto à natureza, é pesquisa aplicada; em relação aos objetivos, é
descritiva; e, no tocante à pesquisa, é bibliográfica. Trata o Direito como ciência que
se molda ao progresso. Ao falar da segurança, apresenta reflexões sobre o poder
de polícia e seu caráter discricionário. A abordagem policial é apresentada através
de seu conceito e princípios que regem-na em seu formato mais adequado. Explana,
também, sobre as provas e sua importância para o desenvolvimento processual,
destacando o caráter ilegal das mesmas, quando obtidas por meios contrários às
normas legais. Essa leitura é ratificada através de julgados proferidos por tribunais
pátrios, nos quais fica evidenciada
a ilegalidade da prova colhida em telefone
5
celular, sem que haja determinação judicial para tal.
Palavras chave: Abordagem Policial. Dispositivo de Telefonia Móvel. Ilegalidade da
Prova.
SUMÁRIO: 1 INTRODUÇÃO. 2 ABORDAGEM POLICIAL. 2.1 PRINCÍPIOS
NORTEADORES DA ABORDAGEM POLICIAL. 2.1.1 Princípio da Segurança. 2.1.2
Princípio da Rapidez. 2.1.3 Princípio da Surpresa. 2.1.4 Unidade de Comando. 2.1.5
Ação Vigorosa. 3 A ABORDAGEM POLICIAL E OS DISPOSITIVOS DE TELEFONIA
MÓVEL. 3.1 AS PROVAS. 3.2 A JURISPRUDÊNCIA. 4 CONCLUSÃO. REFERÊNCIAS.

1 INTRODUÇÃO
A sociedade contemporânea é palco de grandes inovações tecnológicas. A
vida moderna reclama do tecido social as necessárias adaptações às mudanças que
são impostas pelo avançar da tecnologia.
Nesse sentido, não se pode olvidar que o Direito, como ciência que se volta
à aplicação e cumprimento das normas jurídicas de um país, também se mostra
maleável à quebra de certos paradigmas, em razão das mudanças observadas na
sociedade hodierna a partir do progresso técnico.
9
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O mundo encontra-se globalizado e a informação é disseminada com
velocidade voraz, cenário no qual a rede mundial de computadores é a grande
protagonista, sendo o veículo maior dessa propagação. Dentre os dispositivos
utilizados nesse processo, os aparelhos de telefonia móvel ocupam destacada
posição.
Tendo como cenário o estágio de desenvolvimento técnico ora praticado no
mundo moderno, o processo penal deve acompanhar o desenvolvimento da
tecnologia, sem distanciar-se, no entanto, dos princípios que o regem. Assim, deve
o mencionado processo ser executado à luz das previsões contidas na Constituição
Federal, com vistas a preservar as garantias fundamentais no decurso da apuração
dos fatos.
Nessa fase, as provas coligidas aos autos constituem importantes
ferramentas para a formação do convencimento do magistrado. Faz-se, por
conseguinte, imprescindível que o arcabouço probatório seja obtido com rigorosa
observância aos ditames legais.
Tal observação possui agasalho na própria Carta Constitucional. Dessa
realidade, percebe-se a necessidade de que se tenha um processo penal saudável,
com vistas a dotar o Estado de condições para aplicar a punição devida, isenta de
qualquer vício.
Nesse contexto, a discussão acerca da legalidade do acesso a dados em
dispositivos de telefonia móvel por ocasião de abordagem policial faz-se válida,
dado o enfoque controvertido que envolve a matéria.
Um aspecto a ser considerado e que, de certa forma responde, em parte,
pela polêmica, é o lapso temporal necessário para a realização da perícia devida,
que pode representar a perda de tais elementos probatórios.
Atualmente, os telefones celulares deixaram de ser meros instrumentos de
comunicação, funcionando como pequenos computadores com capacidade para
armazenar e processar dados das mais variadas naturezas.
Tem-se por indubitável a riqueza de informações, materializadas em provas,
que podem ser obtidas nos aparelhos celulares de pessoas abordadas em ações
policiais.
Assim, a pesquisa ora apresentada busca discutir a legalidade do acesso a
dados existentes em aparelhos de telefonia móvel por parte de agentes policiais
em ações de abordagem.
10
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2 ABORDAGEM POLICIAL
A segurança e a estabilidade em qualquer segmento social são variáveis da
capacidade das organizações em garantir o cumprimento das leis, através do
exercício dos direitos e cumprimento dos deveres, por parte da população.
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Contudo, registre-se que, inobstante o caráter necessário da observância aos
preceitos legais, esta não se mostra suficiente para a manutenção da paz social. Sob
esse enfoque, acertada é a manifestação de Lazzarini (1997, p. 9), quando afirma ser
a segurança pública:
o afastamento, por meio de organizações próprias, de todo perigo, ou de todo o
mal, que possa afetar a ordem pública, em prejuízo à vida, da liberdade, ou dos
direitos de propriedade do cidadão. A segurança pública, assim, limita as liberdades
individuais, estabelecendo que a liberdade de cada cidadão, mesmo em fazer aquilo
que a lei não veda, não pode ir além da liberdade assegurada aos demais,
ofendendo-a.
A discussão da segurança pública no estado democrático de direito envolve
o debate e a validação da permissão da população diante da possibilidade do
aparato coercitivo do Estado. Significa,
em outras palavras, dotar o Estado das
5
ferramentas capazes de garantir a observância dos preceitos legais, ainda que por
meio da coação, respeitados os direitos humanos.
Trata-se, pois, da legitimação da atuação policial, dando-se materialidade ao
poder de polícia.
Tamanha é a importância dessa prerrogativa que a própria Constituição
Federal trata da matéria. É o que se depreende do art. 144, § 5º do texto
constitucional, cuja redação é a que segue:
Art. 144. A segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos,
é exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e
do patrimônio, através dos seguintes órgãos:
I - polícia federal;
II - polícia rodoviária federal;
III - polícia ferroviária federal;
IV - polícias civis;
V - polícias militares e corpos de bombeiros militares.
11
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[...]
§ 5º Às polícias militares cabem a polícia ostensiva e a preservação da ordem
pública; aos corpos de bombeiros militares, além das atribuições definidas em lei,
incumbe a execução de atividades de defesa civil.
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E com base nesse preceito constitucional, a Polícia, na condição de agente
de manutenção da segurança pública, adota inúmeros procedimentos capazes de
atingir essa finalidade.
Acerca da polícia, conveniente é a leitura ofertada por Bittner (2017, p. 26),
quando destaca que:
a polícia, e apenas a polícia, está equipada (armada e treinada), autorizada (respaldo
legal e consentimento social) e é necessária para lidar com toda exigência (qualquer
situação de perturbação da paz social) em que possa ter que ser usada a força para
enfrenta-la.
Ressalte-se, por oportuno, que a polícia não pode ter sua atividade limitada
somente a incidentes criminais, votando-se também a atendimentos a solicitações
individuais, assistência em casos de acidentes automobilísticos, sinistros
domésticos, entre outros. É o que se conclui da lição de Greene (2002, p. 82):
Solicitações de serviços não relacionadas a crimes são as que envolvem conflito.
Tais solicitações somam cerca de um quarto de todas as solicitações de serviço e
dizem respeito a brigas entre cônjuges, pais e crianças, proprietários e inquilinos,
entre vizinhos, ou entre fregueses e proprietários de tavernas. São situações em
geral bastante carregadas emocionalmente, e solucioná-las requer perícia e
controle do temperamento por parte dos policiais, exigências bem diversas
daquelas requeridas para lidar com a maioria dos incidentes relacionados a crimes.
Outra importante categoria de solicitações é a de emergências diversificadas. As
forças policiais vão a auxílio de pessoas física ou mentalmente doentes, pessoas
que são feridas em acidente domésticos ou são mordidas por animais, ou mesmo
pessoas com tendência ao suicídio, ou, ainda, deficientes e idosos em várias
situações difíceis, pessoas perdidas e outros semelhantes.
Dentre os procedimentos utilizados pela Polícia, no exercício de seu ofício,
destaca-se a abordagem pessoal como sendo ferramenta indispensável da
atividade policial. É, pois, uma atividade constante no desenvolvimento das ações
de policiamento ostensivo.

12
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Na brilhante definição de Bueno (2016, p. 27), abordagem é a “primeira
exploração; primeiro contato com um assunto ou problema”. De fato, é por meio
da busca pessoal, que o policial tem o contato inicial com a situação que lhe traduz
suspeita suficiente a exigir sua atuação.
Matéria propiciadora de inúmeras discussões que fogem ao escopo do
presente estudo, a abordagem policial é desenvolvida em meio a um tecido social
complexo, que envolve relações pessoais das mais variadas naturezas.
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Na esteira da lição de Ramos e Musumeci (2005), a abordagem policial faz
referência a “situações peculiares de encontro entre a polícia e a população, em
princípio não relacionadas ao contexto criminal”.
Oportuna é a definição apresentada pela Polícia Militar do Estado do Rio de
Janeiro (2009, p. 43), que assim conceitua:
Abordagem policial é o ato de aproximar-se com segurança e deter pela surpresa
um indivíduo (ou grupo de pessoas), a fim de ratificar ou não fundada suspeita em
relação ao mesmo, ou ainda para deter um criminoso e/ou cessar uma ação
delituosa.
5

Do enunciado retro, ratifica-se a importância da abordagem policial como
ferramenta de manutenção da paz social. O elemento humano, imbuído da função
policial, reveste-se de grande importância, uma vez que, ao agir dentro de suas
atribuições e em consonância com a legalidade, confere à sociedade a tranquilidade
necessária para uma convivência pacífica e harmoniosa. Ganha-se, assim, um
ambiente saudável e, acima de tudo, seguro, isento dos ricos da criminalidade.
Sobre o texto constitucional que trata do poder facultado ao policial em
realizar abordagens, Lazzarini (2007) atribui ao poder discricionário da polícia o
controle sobre “a situação de convivência pacífica e harmoniosa da população,
fundada nos princípios vigentes na sociedade (o direito, o costume e a moral)”.
A atividade policial, na feliz lição de Bayley (2006, p. 20), encontra-se
relacionada a:
pessoas autorizadas por um grupo para regular as relações interpessoais dentro
deste grupo, através da aplicação de força física. Esta definição possui três partes
essenciais, quais sejam: força física, uso interno e autorização coletiva.
Percebe-se que o poder de polícia é um ato administrativo. Este, na lição de
Carvalho Filho (2019), é “a exteriorização da vontade de agentes da Administração
Pública ou de seus delegatários, nessa condição, que sob regime de direito público,
vise à produção de efeitos jurídicos, com o fim de atender ao interesse público”.
13
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Corroborando esse entendimento, tem-se a leitura de Miguel (2006), ao
afirmar, com propriedade, que:
O policial é o agente público que mais representa a manifestação do Estado na
preservação da segurança e, mesmo agindo legitimamente, empregando a força,
não pode descurar-se dos direitos fundamentais que decorrem os direitos do ser
humano, a sua dignidade. Há uma linha tênue entre o uso da força pelo Estado e
os Direitos Humanos que pode levar o profissional de segurança pública a ser
responsabilizado por sua conduta, quer no plano jurídico interno, quer no externo.
Na execução das ações policiais, o agente policial é imbuído do chamado
poder de polícia que, na lição de Meirelles (2006), “é a faculdade de que dispõe a
Administração Pública para condicionar e restringir o uso e gozo de bens, atividades
e direitos individuais, em beneficio da coletividade ou do próprio Estado”.
O Código Tributário Nacional apresenta, em seu art. 78, o conceito de poder
de polícia, in verbis:
Art. 78. Considera-se poder de polícia atividade da administração pública que,
limitando ou disciplinando direito, interesse ou liberdade, regula a prática de ato
ou abstenção de fato, em razão de interesse público concernente à segurança, à
higiene, à ordem, aos costumes, à disciplina da produção e do mercado, ao exercício
de atividades econômicas dependentes de concessão ou autorização do Poder
Público, à tranquilidade (sic) pública ou ao respeito à propriedade e aos direitos
individuais ou coletivos.
Para Carvalho Filho (2019), o poder de polícia é “a prerrogativa do direito
público que, calcada na lei, autoriza a Administração Pública a restringir o uso e
gozo da liberdade e da propriedade em favor do interesse da coletividade”.
Destarte, a abordagem policial nada mais é que uma ferramenta da qual o
Estado lança mão para alcançar o objetivo maior de dar proteção à sociedade,
eliminando qualquer ameaça.
Faz-se, assim, imperiosa a necessidade analisar a maneira como a atividade
policial é exercida, na perspectiva de que os direitos legalmente garantidos à
população não sejam atropelados pelo despreparo e, por vezes, pela negligência
dos agentes policiais.
À luz desse entendimento, com vistas à garantia da ordem pública, tem o
policial a faculdade de ação no fato concreto para aplicar a lei.
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O Código de Processo Penal, em seu art. 240, § 2º define a abordagem
policial, conforme segue:
Art. 240. A busca será domiciliar ou pessoal.
[...]
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§ 2º Proceder-se-á à busca pessoal quando houver fundada suspeita de que alguém
oculte consigo arma proibida ou objetos mencionados nas letras b a f e letra h do
parágrafo anterior.
As alíneas mencionadas no dispositivo acima transcrito fazem referência a:
[...]
b) apreender coisas achadas ou obtidas por meios criminosos;
c) apreender instrumentos de falsificação ou de contrafação e objetos falsificados
ou contrafeitos;
d) apreender armas e munições, instrumentos utilizados na prática de crime ou
destinados a fim delituoso;
5

e) descobrir objetos necessários à prova de infração ou à defesa do réu;
f) apreender cartas, abertas ou não, destinadas ao acusado ou em seu poder,
quando haja suspeita de que o conhecimento do seu conteúdo possa ser útil à
elucidação do fato;
[...]
h) colher qualquer elemento de convicção.
Do exposto acima, percebe-se ser a abordagem policial legítima quando
praticada diante da suspeita fundada em alguma conduta, por parte do abordado.
A lei adjetiva penal prevê, em seu art. 244, a possibilidade da abordagem ser
levada a efeito sem determinação judicial. Eis o que determina a lei:
Art. 244. A busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando
houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de
objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for
determinada no curso de busca domiciliar.
Também o Código de Processo Penal Militar, em seu art. 182, assim
estabelece:
15
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Art. 182. A revista independe de mandado:
a) quando feita no ato da captura de pessoa que deve ser prêsa;
b) quando determinada no curso da busca domiciliar;
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c) quando ocorrer o caso previsto na alínea a do artigo anterior;
d) quando houver fundada suspeita de que o revistando traz consigo objetos ou
papéis que constituam corpo de delito;
e) quando feita na presença da autoridade judiciária ou do presidente do inquérito.
Dos textos retro, observa-se que a expressão fundada suspeita é,
exaustivamente, repetida. Uma vez que esse componente é o principal fomentador
da decisão de abordar, ideal seria que o mencionado requisito não pudesse se
fundamentar exclusivamente na desconfiança do agente, através de elementos
subjetivos.
Assim, inobstante a natureza discricionária da ação do policial, este, em seu
ofício, deve servir-se sempre do conceito de razoabilidade.
Sobre o tema, didático é o ensinamento emanado do Supremo Tribunal
Federal, que, em julgamento do Habeas Corpus 81305 GO, posicionou-se da
seguinte forma:
HABEAS CORPUS. TERMO CIRCUNSTANCIADO DE OCORRÊNCIA LAVRADO
CONTRA O PACIENTE. RECUSA A SER SUBMETIDO A BUSCA PESSOAL. JUSTA
CAUSA PARA A AÇÃO PENAL RECONHECIDA POR TURMA RECURSAL DE JUIZADO
ESPECIAL. Competência do STF para o feito já reconhecida por esta Turma no HC
n.º 78.317. Termo que, sob pena de excesso de formalismo, não se pode ter por
nulo por não registrar as declarações do paciente, nem conter sua assinatura,
requisitos não exigidos em lei. A “fundada suspeita”, prevista no art. 244 do CPP,
não pode fundar-se em parâmetros unicamente subjetivos, exigindo elementos
concretos que indiquem a necessidade da revista, em face do constrangimento que
causa. Ausência, no caso, de elementos dessa natureza, que não se pode ter por
configurados na alegação de que trajava, o paciente, um “blusão” suscetível de
esconder uma arma, sob risco de referendo a condutas arbitrárias ofensivas a
direitos e garantias individuais e caracterizadoras de abuso de poder. Habeas
corpus deferido para determinar-se o arquivamento do Termo. (HC: 81305 GO,
Relator: Ministro ILMAR GALVÃO, julgado em 13/11/2011, publicado em
22/02/2002)
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Destaque-se, por oportuno, que a atuação policial registrada em dissonância
ao que é estabelecido e em desacordo ao bom senso tem recebido do Judiciário
enérgica repressão. É o que se depreende de decisão do Tribunal de Justiça do
Estado de Minas que, em julgamento do Mandado de Segurança 1.0000.00.2831220/000, assumiu o seguinte entendimento:
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Constitucional. Processo Penal. Direito de livre locomoção. Busca forçada. Revista.
Possibilidade, quando no interesse da segurança coletiva. O direito individual à
liberdade deve ser combinado com medidas preventivas de defesa da incolumidade
pública e da paz social. A revista, ante suspeita séria de irregularidade que possa
causar distúrbio à vida, à saúde ou à segurança das pessoas, é defensável quando
efetivada em estado de necessidade coletiva. (MS 1.0000.00.283122-0/000, Relator:
Desembargador ALMEIDA MELO, julgado em 27/11/2002, publicado em
14/02/2003)
Decisões desse nível traduzem a máxima de que em nome da Administração,
não pode o Estado adotar medidas que não encontrem agasalho jurídico.
É sabido que toda e qualquer ação social deve ser desenvolvida em
observância rigorosa ao que ditam as leis. Com a atividade policial, o entendimento
é o mesmo. Não pode, portanto,5 o policial, que em seu ofício representa o Estado,
adotar atitudes que contrariem o estado democrático de direito, ainda que tomadas
em prol do que julga ser o mais interessante para a coletividade.
2.1 PRINCÍPIOS NORTEADORES DA ABORDAGEM POLICIAL
As circunstâncias que exigem a atuação policial são, quase sempre, eivadas
de caráter imediatista, de modo a exigir rapidez na tomada de decisão. Não se pode,
contudo, esperar que o agente daquela medida conduza sua atuação com base em
seu próprio instinto.
Na tentativa de debelar essa possibilidade, espera-se do policial amplo
conhecimento das técnicas de abordagem, bem como dos princípios que a regem.
O domínio desse binômio representa grande possibilidade de acerto e eficácia do
trabalho desenvolvido.
Entre os princípios que norteiam a abordagem policial, Ramos e Musumeci
(2005) estabelecem os seguintes: segurança, rapidez, surpresa, unidade de
comando e ação vigorosa.
2.1.1 Princípio da Segurança
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É a regra que orienta a ação policial fundada em mecanismos que garantam,
em princípio, a segurança do próprio agente. Afinal, não se concebe a ideia de
alguém desprovido de condições seguras promover segurança à população.
Destaque-se, ainda, que esse princípio deve ser observado não apenas em
relação à abordagem propriamente dita, como também com respeito ao lado
externo da operação. Todo o procedimento da abordagem deve ser desenvolvido
sob critérios que garantam a segurança dos elementos envolvidos na ação, devendo
o mesmo cuidado ser observado em relação a pessoas que, externas à operação,
não participam da mesma.
2.1.2 Princípio da Rapidez
A ação da força policial deve ser desenvolvida no menor tempo possível, de
modo a não permitir qualquer reação por parte do abordado. Quando a abordagem
policial não atenta para esse princípio, sua efetividade corre o risco de não ser
atendida, na medida em que oferece ao alvo da ação condições de reação que,
eventualmente, pode não ser a esperada pelo policial.
O procedimento conduzido de forma lenta, uma vez que se mostra
ineficiente, conduz o alvo da abordagem ao entendimento de que é possível a
inversão de posições entre os sujeitos da medida.
2.1.3 Princípio da Surpresa
Tem por finalidade fazer com que a ação de abordagem seja processada de
maneira inesperada aos abordados, isentando-os da possibilidade de qualquer
reação. Guarda, portanto, próxima ligação com o princípio anterior.
Não pode ser a abordagem anunciada previamente, sob pena de serem
descaracterizados os elementos que a configuram necessária.
2.1.4 Unidade de Comando
Requisito dinâmico, por meio do qual, deve a abordagem ter todos os seus
procedimentos estabelecidos a partir do comando de um só policial, não sendo
aconselhável que as respectivas orientações originem-se em vários policiais. Buscase, assim, garantir unidade na ação, de modo a evitar confusão de determinações,
o que, seguramente, fragiliza o procedimento.
É importante que a operação policial seja conduzida a partir de uma
determinação que especifique as ações a serem adotadas, o momento e o
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mecanismo de sua efetivação. A ausência desse elemento pode provocar uma
celeuma capaz de comprometer o andamento da ação.
2.1.5 Ação Vigorosa
Consiste na necessidade de o agente policial assumir, no comando de uma
abordagem, uma postura firme e impositiva, o que não pode, é claro, ser
confundido com arbitrariedade e/ou violência.
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O suposto infrator, ao ser confrontado com uma abordagem policial
enérgica, sofre, de imediato, abalo psicológico. Nesse contexto, fragilizado o
aspecto emocional do abordado, tem o policial, com base em treinamento
especializado, condições de ratificar ou não a suspeita que motivou a operação.
3 A ABORDAGEM POLICIAL E OS DISPOSITIVOS DE TELEFONIA MÓVEL
3.1 AS PROVAS
O Processo Penal tem nas provas obtidas importante ferramenta para
elucidação das mais variadas condutas.
A própria Constituição Federal,
em seu art. 5º, LVI, assim estabelece:
5
Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza,
garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade
do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos
seguintes:
[...]
LVI - são inadmissíveis, no processo, as provas obtidas por meios ilícitos.
Esse entendimento é também observado no Código de Processo Penal, o
qual, no art. 157, § 1º, assim dispõe:
Art. 157. São inadmissíveis, devendo ser desentranhadas do processo, as provas
ilícitas, assim entendidas as obtidas em violação a normas constitucionais ou legais.
§ 1º São também inadmissíveis as provas derivadas das ilícitas, salvo quando não
evidenciado o nexo de causalidade entre umas e outras, ou quando as derivadas
puderem ser obtidas por uma fonte independente das primeiras.
Verifica-se o peso das provas coligidas aos autos que o legislador, na
perspectiva de garantir um procedimento de julgamento justo, incluiu sua
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abordagem no capítulo reservado aos direitos e garantias fundamentais do
cidadão, considerado cláusulas pétreas.
As provas ditas ilegais, obtidas em desrespeito ao ordenamento jurídico,
dividem-se em duas espécies, a saber: ilegítimas e ilícitas.
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A prova é ilegítima quando sua obtenção deu-se a partir da inobservância
de alguma norma processual. Nesses casos, a prova é anulada, contudo é possível
produzi-la novamente, desde que observadas as normas processuais.
Por seu turno, a prova é ilícita quando adquirida em desacordo com as
normas de direito material ou em desobediência às garantias fundamentais. Essa
prova não é admitida no processo e, identificada sua origem, deve ser
desentranhada dos autos, não sendo possível sua repetição.
À luz dessa leitura, conveniente é a lição de Badaró (2008, p. 206), quando
afirma:
A Constituição, ao assegurar a inadmissibilidade processual de provas ilícitas,
estabeleceu uma “ponte” entre os dois planos, do direito material e do direito
processual. A “inadmissibilidade” é uma “sanção” processual, para a violação de
uma regra material. Com isso, uma violação de regra material (p. ex.: violação de
correspondência) também uma sanção processual. Em suma, as provas ilícitas,
atualmente, são sancionadas tanto no plano material, com a pena pelo delito
correspondente, como no campo processual, com a inadmissibilidade de tal prova.
Sobre a matéria, Pacelli (2017, p. 350) assim se manifesta:
Em relação aos direitos individuais, a vedação das provas ilícitas tem por
destinatário imediato a proteção do direito à intimidade, à privacidade, à imagem
(art. 5º, X), à inviolabilidade do domicílio (art. 5º, XI), normalmente os mais atingidos
durante as diligências investigatórias. No que se refere à questão da qualidade da
prova, o reconhecimento da ilicitude do meio de obtenção da prova já impende o
aproveitamento de métodos cuja idoneidade probatória seja previamente
questionada, como ocorre, por exemplo, na confissão obtida mediante tortura, ou
mediante hipnose, ou, ainda, pela ministração de substâncias químicas (soro da
verdade etc.). De outro lado, a vedação das provas obtidas ilicitamente também
oferece repercussão no âmbito da igualdade processual, no ponto em que, ao
impedir a produção probatória irregular pelos agentes do Estado – normalmente
os responsáveis pela prova -, equilibra a relação de forças relativamente à atividade
instrutória desenvolvida pela defesa. Na realidade, o tema da inadmissibilidade das
provas ilícitas oferece inúmeros desdobramentos, não só no âmbito da prova, como
20
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também no campo da própria concepção do Direito que haverá de revelar o
intérprete, por ocasião da tarefa hermenêutica.
Consoante entendimento de Badaró (2006), a aceitação de provas obtidas
ilicitamente no processo penal configura maculação ao mandamento constitucional
que as rejeita. Ainda que desentranhadas dos autos, as provas derivadas das ilícitas
provocam o mesmo impacto processual.
3.2 A JURISPRUDÊNCIA
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Em relação à matéria ora abordada, diversos tem sido os julgados proferidos
pelos tribunais pátrios. Tais decisões convergem para o entendimento da
ilegalidade praticada pelo agente policial que, desprovido de ordem judicial, acessa
os dados constantes nos dispositivos de telefonia móvel dos abordados.
O Ministro Edson Facchin, do Supremo Tribunal Federal, ao proferir decisão
nos autos do Habeas Corpus 157578 SP – São Paulo, versando sobre o tema em
questão, assim ponderou, verbis:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido no âmbito
do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado: “PROCESSUAL PENAL. HABEAS
5
CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE
DROGAS. ACESSO AOS DADOS ARMAZENADOS EM TELEFONE CELULAR
(MENSAGENS DO APLICATIVO WHATSAPP). AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO
JUDICIAL. NULIDADE DAS PROVAS. CONFIGURAÇÃO. ANTERIOR APREENSÃO DE
CERCA DE UM QUILO DE ENTORPECENTES. DIVERSIDADE, FRACIONAMENTO E
FORMA DE ACONDICIONAMENTO. VALORES EM DINHEIRO. CONDENAÇÃO
FUNDADA EM PROVAS AUTÔNOMAS. FONTE INDEPENDENTE. FLAGRANTE
ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. I - A
Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma
do col. Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir a impetração
de habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não
conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada
flagrante ilegalidade, seja possível a concessão da ordem, de ofício. II - A
jurisprudência deste Tribunal Superior firmou-se no sentido de ser ilícita a
prova oriunda do acesso aos dados armazenados no aparelho celular, relativos
a mensagens de texto, SMS, conversas por meio de aplicativos (WhatsApp),
obtidos diretamente pela polícia no momento da prisão em flagrante, sem
prévia autorização judicial. III - In casu, os policiais tiveram acesso aos dados do
aplicativo WhatsApp contidos no aparelho celular do paciente no momento da
prisão em flagrante, sem autorização judicial. Todavia, ainda que a referida prova
seja desconsiderada, porquanto nula, subsistem elementos autônomos suficientes
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para manter a condenação pelo crime de tráfico de drogas. IV - Antes que ocorresse
o acesso dos policiais aos dados do celular, foram apreendidos em poder do
paciente quase um quilo de entorpecentes variados ("75 porções de cocaína, com
peso líquido de 19,13 gramas, 50 porções individuais e uma porção grande de crack,
com peso líquido de 350,87 gramas e 42 porções individuais e uma porção grande
de maconha, com peso líquido de 575,64 gramas" (fl. 16), além de determinada
quantia em dinheiro. V - A apreensão de elevada quantidade de drogas, cuja
diversidade, fracionamento e forma de acondicionamento, além de valores em
dinheiro, constituem provas autônomas da traficância, e emanam de fonte
independente, não restando evidenciado nexo causal com a ilicitude originária.
Precedentes. VI - "A ilicitude da prova, por reverberação, alcança necessariamente
aquelas dela derivadas (Teoria dos Frutos da Árvore Envenenada), salvo se não
houver qualquer vínculo causal com a prova ilícita (Teoria da Fonte Independente)
ou, mesmo que haja, seria produzida de qualquer modo, como resultado inevitável
das atividades investigativas ordinárias e lícitas (Teoria da Descoberta Inevitável)."
(EDcl no RHC 72.074/MG, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 04/12/2017)
Habeas corpus não conhecido.” (HC 422.299/SP) Narra a impetrante que: a) o
paciente foi condenado à pena de 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão em
regime inicial fechado, pela suposta prática do crime de tráfico de drogas; e b) devese reconhecer a existência de nulidade na ação penal originária, pois “depreendese dos elementos coligidos no autos, que os policiais militares, após realizarem a
abordagem do paciente, promoveram a apreensão de seu telefone celular e,
subsequentemente, acessaram arquivos de mensagens latu sensu, sem que, para
tanto, possuíssem aquiescência do paciente ou, ainda, ordem judicial, as quais se
afiguram indispensáveis”. À vista da acima exposto, pugna pela concessão da
ordem, “a fim de que reste nulificada a r. sentença, tendo-se em vista que a ilegal
ação dos policiais vulnerou disposição constitucional insculpida no art. 5º, XII, da
CF, que visa a salvaguardar a inviolabilidade das comunicações telefônica (latu
sensu), afigurando-se, assim, patente o constrangimento ilegal que subsiste em face
do paciente, haja vista que a autoridade coatora não vislumbrou qualquer mácula
na prova carreada aos autos.” A PGR manifestou-se pela denegação da ordem
(eDOC.10). É o relatório. Decido. 1. Cabimento do habeas corpus: O sistema de
recursos e meios de impugnação previsto na Constituição Federal, lida enquanto
regra de distribuição de competências, tem uma razão de ser. Até então,
acompanhando entendimento fixado na Primeira Turma, sustentei que não há
como se admitir habeas corpus impetrado em substituição a instrumento recursal
constitucionalmente previsto, como é o recurso ordinário. Nesse sentido: “A
Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento no
sentido da inadmissibilidade do uso da ação de habeas corpus em substituição ao
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recurso ordinário previsto na Constituição Federal” (HC 128617 AgR, Relator(a): Min.
ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 04.08.2015). Contudo, a Segunda
Turma desta Corte uniformizou posicionamento para admitir writ substitutivo de
recurso ordinário constitucional. Nessa esteira: “A Segunda Turma do Supremo
Tribunal Federal admite a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso
ordinário constitucional (art. 102, II, a, da Constituição Federal).” (HC 122.268,
Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 24.03.2015). Outros
precedentes: HC 112.836, Ministra Cármem Lúcia, DJe 15.8.2013; e HC 116.437,
Relator Ministro Gilmar Mendes, DJe 19.6.2013. Sendo assim, ressalvado
posicionamento pessoal sobre a matéria, agora como integrante da Segunda
Turma, em observância ao princípio da colegialidade, admito o habeas corpus. 2.
Análise do caso concreto: No caso dos autos, a apontada ilegalidade não pode ser
aferida de pronto. No que tange à alegação de nulidade, em razão de suposto
acesso indevido, por policiais, ao conteúdo de mensagens que constavam no
aplicativo Whatsapp, armazenadas no telefone celular do paciente, registro que a
existência de efetivo prejuízo, “a teor do art. 563 do CPP, é essencial à alegação de
nulidade, seja ela relativa ou absoluta, eis que (…) o âmbito normativo do dogma
fundamental da disciplina das nulidades pas de nullité sans grief compreende as
nulidades absolutas” (HC 85.155/SP, Rel. Min. Ellen Gracie, grifei). Esse gravame não
5
se traduz, simplesmente, a partir do resultado processual desfavorável. É imperioso
que o interessado evidencie certo nexo causal entre a suposta irregularidade e o
resultado da ação penal, bem como que indique, ao menos de forma indiciária, a
possibilidade efetiva de reversão do julgamento se ausente a nulidade ventilada.
Na mesma linha: “Ademais, o reconhecimento de nulidade dos atos processuais
demanda, em regra, a demonstração do efetivo prejuízo causado à defesa técnica.
Vale dizer, o pedido deve expor, claramente, como o novo ato beneficiaria o
acusado. Sem isso, estar-se-ia diante de um exercício de formalismo exagerado, que
certamente comprometeria o objetivo maior da atividade jurisdicional.” (HC 119372,
Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 04.08.2015)” No caso
concreto, a autoridade coatora, afastou a alegação de nulidade de forma
fundamentada, nos seguintes termos: “No caso em apreço, os policiais acessaram
conversas realizadas por meio do aplicativo "WhatsApp", extraídas, sem autorização
judicial, do aparelho celular do paciente, ato que se reveste de ilicitude. Todavia,
ainda que a referida prova seja desconsiderada, porquanto nula, subsistem
elementos suficientes para manter a condenação do paciente pelo crime em
testilha. Senão vejamos. Conforme se extrai dos autos, ao contrário do alegado pelo
impetrante, o paciente foi condenado por ter sido encontrado em seu poder quase
01 quilo de entorpecentes variados, sendo que, de acordo com a conclusão do eg.
Tribunal sobre a questão, "As ligações telefônicas ou mensagens de Whatsapp
eventualmente verificadas pelos policiais, foram checadas após a apreensão das
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drogas, de modo que não serviram para que os policiais chegassem até os
entorpecentes" e "De toda forma, nem se alegue violação do sigilo telefônico, eis
que a verificação de chamadas efetuadas no celular apreendido na posse de
suspeito de crime, não é o mesmo que escuta clandestina. Este entendimento é o
mesmo adotado pelo Supremo Tribunal Federal" (fl. 16- grifei). Ainda de acordo
com o eg. Colegiado, "o paciente foi processado e condenado pelo crime de tráfico
de drogas, porque, no dia 11 de maio de 2017, agindo em concurso e com unidade
de desígnios com o corréu Douglas Camargo da Silva, trazia, para fins de tráfico, 75
porções de cocaína, com peso líquido de 19,13 gramas, 50 porções individuais e
uma porção grande de crack, com peso líquido de 350,87 gramas e 42 porções
individuais e uma porção grande de maconha, com peso líquido de 575,64 gramas,
sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar" (fl. 16).
Em tal contexto, conclui-se que a condenação do ora paciente, deu-se não só em
razão das mensagens verificadas pelos policiais em seu aparelho celular, mas na
apreensão de elevada quantidade de drogas, cuja diversidade, fracionamento e
forma de acondicionamento, além de valores em dinheiro, constituem fonte
independente, não restando evidenciado nexo causal com a ilicitude originária. No
ponto, transcrevo excerto da sentença: "Para reconhecimento do delito,
desnecessária da comprovação da venda efetiva do entorpecente. A quantidade,
diversidade e a forma de acondicionamento em “tijolo” bem como em porções
individuais, acrescido da apreensão de valores em dinheiro, são suficientes para
conclusão de existência de crime de tráfico de entorpecente" (fl. 208). Importante
ressaltar, ainda, que "Conforme a jurisprudência desta Corte, demonstrada a
existência de fonte independente, a nulidade do ato não tem o condão de invalidar
as provas subsequentes." (AgRg no REsp 1573910/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi
Cordeiro, DJe 03/04/2018, grifei).” (grifei) O entendimento acima exarado, a meu
ver, não importa constrangimento ilegal ou teratologia, pois é consentâneo com a
consolidada jurisprudência desta Corte. Nesse sentido: “Recurso ordinário em
habeas corpus. Penal e Processual Penal. Crime contra a ordem tributária (art. 1º,
inciso I, da Lei nº 8.137/90). Condenação calcada em prova ilícita decorrente de
quebra ilegal de sigilos fiscal e bancário. Não ocorrência. Existência de fonte
autônoma de prova que não guarda relação de dependência com a suposta prova
originariamente ilícita. Admissibilidade. Precedentes. Adesão a programa de
recuperação fiscal na vigência da Lei nº 10.684/03. Pretendida extinção da
punibilidade nos termos do art. 34 da Lei nº 9.249/95. Questão não analisada pelas
instâncias antecedentes. Dupla supressão de instância não admitida. Precedentes.
Inexistência de constrangimento ilegal a justificar a concessão da ordem de habeas
corpus de ofício. Ausência de comprovação da quitação integral do débito
tributário. Recurso não provido. 1. A questão relativa à extinção da punibilidade do
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recorrente pelo pagamento do tributo deixou de ser analisada pelo Tribunal
Regional Federal da 3ª Região e pelo Superior Tribunal de Justiça. Portanto, sua
análise, de forma originária, pelo Supremo Tribunal, configuraria dupla supressão
de instância, a qual não se admite. 2. Não se verifica a presença de constrangimento
ilegal a justificar a concessão da ordem de habeas corpus de ofício, uma vez que
que não há comprovação da quitação integral do débito tributário após a adesão
ao programa de recuperação fiscal. 3. A Suprema Corte já assentou que, “se (…) o
órgão da persecução penal demonstrar que obteve, legitimamente, novos
elementos de informação a partir de uma fonte autônoma de prova - que não
guarde qualquer relação de dependência nem decorra da prova originariamente
ilícita, com es[s]a não mantendo vinculação causal -, tais dados probatórios revelarse-ão plenamente admissíveis, porque não contaminados pela mácula da ilicitude
originária” (HC nº 93.050/RJ, Segunda Turma, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe
31/7/08). 4. Recurso ao qual se nega provimento. (RHC 121496, Relator(a): Min. DIAS
TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 24.11.2015) Não bastasse, como bem
consignado pela PGR em parecer (eDOC.10), aplicável à matéria ora tratada o
princípio da pas de nulitte sans grief, norteador do reconhecimento de nulidades
na seara do processo penal (art. 563, CPP). Com efeito, não tendo o impetrante
deduzido em que medida a decretação de invalidação poderia conduzir a desfecho
5
diverso na ação penal, não há como reconhecer a ilegalidade invocada. Quanto ao
ponto, registro, ademais, que a dinâmica da ocorrência delitiva, sumariamente
narrada nas decisões prolatadas pelas instâncias antecedentes, indicam que o
acesso às mensagens constantes no aplicativo whatsapp não foram relevantes para
o desenlace dado à ação penal, haja vista que quando os policiais lograram acesso
ao material, já haviam custodiado o paciente e apreendido significativa quantidade
de entorpecente em seu poder. Assim, não se revela presente hipótese de nulidade
que, a teor do art. 563 do CPP, pressupõe a existência de gravame. Consigno,
ademais, que conclusão diversa somente poderia ser obtida mediante reexame do
conjunto fático-probatório, inviável na estreita via. 3. Destarte, ausente hipótese de
constrangimento ilegal, não é o caso de concessão da ordem. Posto isso, com fulcro
no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus. Publique-se. Brasília,
12 de setembro de 2018. Ministro Edson Fachin Relator Documento assinado
digitalmente. (HC 157578 SP, Relator: Min. EDSON FACHIN, julgado em 12/09/2018,
publicado em PROCESSO ELETRÔNICO DJe-193 DIVULG 13/09/2018 PUBLIC
14/09/2018, grifo nosso)
Destaque-se que, conforme mencionado em recentíssima decisão do
Tribunal Regional Federal da 4ª Região, ao julgar o Habeas Corpus 502836563.2019.4.04.0000/RS, a prévia autorização judicial para verificação, em abordagem
policial, de dados constantes em telefones celulares passou a ser exigida a partir de
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abril de 2016. Naquela data, o Superior Tribunal de Justiça, em apreciação ao
Recurso Ordinário em Habeas Corpus 51.531 RO, decidiu nos seguintes termos:
PENAL. PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO
DE DROGAS. NULIDADE DA PROVA. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL PARA
A PERÍCIA NO CELULAR. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. 1. Ilícita é a
devassa de dados, bem como das conversas de whatsapp, obtidas diretamente pela
polícia em celular apreendido no flagrante, sem prévia autorização judicial. 2.
Recurso ordinário em habeas corpus provido, para declarar a nulidade das provas
obtidas no celular do paciente sem autorização judicial, cujo produto deve ser
desentranhado dos autos. (STJ – RHC 51.531 RO 2014/0232367-7, Relator: Ministro
NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 19/04/2016, T6 – SEXTA TURMA, Data de
Publicação: DJe 09/05/2016)
Em julgamento realizado em abril do corrente ano, a Quinta Turma do
Superior Tribunal de Justiça, ao analisar Habeas Corpus Substitutivo de Recurso
Próprio, assim se manifestou:
HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO DE DROGAS.
PRISÃO EM FLAGRANTE. TORTURA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REVISÃO FÁTICOPROBATÓRIA. ACESSO
A
DADOS
CONSTANTES
DOS
CELULARES
APREENDIDOS SEM ORDEM JUDICIAL. VIOLAÇÃO DA INTIMIDADE.
NULIDADE DA PROVA. BUSCA DOMICILIAR. PROVA DERIVADA RECONHECIDA
NO ACÓRDÃO IMPUGNADO. NULIDADE. LEGALIDADE DO FLAGRANTE.
APREENSÃO DE DROGAS E DINHEIRO QUANDO DA ABORDAGEM POLICIAL EM VIA
PÚBLICA. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 1. Diante da hipótese de habeas corpus
substitutivo de recurso próprio, a impetração sequer deveria ser conhecida,
segundo orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal - STF e do próprio
Superior Tribunal de Justiça - STJ. Contudo, considerando as alegações expostas na
inicial, razoável a análise do feito para verificar a existência de eventual
constrangimento ilegal que justifique a concessão da ordem de ofício. 2. A suposta
tortura sofrida pelo paciente não foi analisada pelo Tribunal de origem no
julgamento do acórdão impugnado, o que impede o conhecimento da matéria por
esta Corte Superior, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância.
Ademais, não consta dos autos a existência de prova pré-constituída de que o
paciente tenha sido "espancado" pelos policiais durante a abordagem, sendo que a
aferição de tais alegações demanda aprofundado revolvimento de conteúdo fáticoprobatório, procedimento vedado na via estreita do habeas corpus. 3. Esta Corte
Superior de Justiça considera ilícito o acesso aos dados do celular extraídos do
aparelho celular apreendido em flagrante, quando ausente de ordem judicial
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para tanto, ao entendimento de que, no acesso aos dados do aparelho, se tem
a devassa de dados particulares, com violação à intimidade do agente.
Precedentes. 4. A obtenção de fotos no celular do paciente se deu em violação de
normas constitucionais e legais, a revelar a inadmissibilidade da prova, nos termos
do art. 157, caput, do Código de Processo Penal - CPP, de forma que, devem ser
desentranhadas dos autos, bem como aquelas derivadas. No caso, somente após a
violação dos dados constantes no aparelho celular é que o paciente confirmou a
posse de outra porção de entorpecentes em sua residência. Assim, inevitável a
conclusão de que as provas apreendidas na residência do paciente são derivadas
daquela obtida mediante a indevida violação da intimidade, sendo, portanto, nulas
por derivação. 5. Subsiste, contudo, a legalidade do flagrante decorrente da
abordagem policial em via pública, em que foi apreendido dinheiro e cocaína
embalada em pequenas porções. 6. Habeas corpus não conhecido. Ordem
concedida, de ofício, apenas para declarar a nulidade das provas obtidas nos
aparelhos de celular vistoriados pela autoridade, sem ordem judicial, e daquelas
obtidas quando da busca domiciliar. (STJ – HC: 459824 SP 2018/0177299-6, Relator:
Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 09/04/2019, T5 – QUINTA
TURMA, Data de Publicação: DJe 22/04/2019, grifo nosso)
5 do Tribunal da Cidadania, em decisão proferida
O mesmo Órgão Julgador
nos autos do Habeas Corpus 421249 / SC, em 08 de fevereiro de 2018, assim se
manifestou:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. NÃO CABIMENTO.
TRÁFICO DE DROGAS. VIOLAÇÃO AO CONTEÚDO DAS MENSAGENS DE
WHATSAPP NA ABORDAGEM POLICIAL. NULIDADE E DESENTRANHAMENTO
DESTA PROVA E DEMAIS ENVENENADAS. DESRESPEITO À PRIVACIDADE.
INTERROGATÓRIO REALIZADO COMO ATO INAUGURAL DA INSTRUÇÃO. ATO
REALIZADO APÓS O JULGAMENTO DO HC-127.900/STF. APLICAÇÃO DO CÓDIGO
DE PROCESSO PENAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL RECONHECIDO. PREJUDICADA
A REAVALIAÇÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.
CONCEDIDA, NO ENTANTO, ORDEM DE OFÍCIO. 1. O habeas corpus não pode ser
utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a
finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade
apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício. 2. Violou
garantia constitucional da intimidade e da vida privada, prevista no art. 5º, inciso X,
da Constituição Federal, o policial que, ao verificar o conteúdo de mensagem de
'watsapp' no celular do paciente, por ocasião de abordagem, sem requerimento
prévio judicial para quebra do sigilo dos dados armazenados. 3. Tratando-se de
ofensa a preceito constitucional, a violação à intimidade pode ser arguida a
qualquer momento e grau de jurisdição, não podendo o fundamento da
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preclusão, mencionado no acórdão combatido, afastar a nulidade, tendo em
vista que o tema foi ventilado na apelação, recurso que possui efeito
devolutivo pleno. Ademais, nem mesmo a perícia dos dados armazenados nas
conversas de 'whatsapp', autorizada em momento posterior à violação, é
capaz de apagar tal mácula. 4. Também houve violação da ordem do
interrogatório, visto que em recente decisão do plenário da Suprema Corte, no
exame do HC n. 127.900/AM, julgado em 3/3/2016, ficou assentado que "a norma
inscrita no art. 400 do Código de Processo Penal comum aplica-se, a partir da
publicação da ata do julgamento, aos procedimentos penais regidos por legislação
especial, incidindo somente naquelas ações penais cuja instrução não se tenha
encerrado". No caso, a audiência de instrução foi realizada no dia 12/12/2016,
momento em que, primeiramente, o réu foi interrogado, e somente depois, duas
testemunhas, em desrespeito ao HC ora mencionado (ata de julgamento publicada
em 11/3/2016), o que configura o apontado constrangimento ilegal. No mais, a
defesa arguiu, antes mesmo da instrução, em defesa preliminar, a necessidade do
réu ser interrogado somente ao final da instrução. 5. Diante das nulidades
reconhecidas, fica prejudicado o reexame da dosimetria da pena. 6. Habeas corpus
não conhecido e concedida a ordem, de ofício, para determinar a nulidade e
desentranhamento da prova obtida por violação ao conteúdo das mensagens via
'whatsapp', bem como as demais provas contaminadas, a serem valoradas pelo
Juízo de 1º grau. Determinando, ainda, que o interrogatório do paciente seja refeito,
antes de proferida nova sentença. (STJ – HC: 421249 SC 2017/0271942-4, Relator:
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 08/02/2018, T5 –
Quinta Turma, Data de Publicação: DJe 22/02/2018, grifo nosso)
4 CONCLUSÃO
Verifica-se que o Direito, como ciência que acompanha o avanço
tecnológico, sem perder sua essência, submete-se ao necessário ajuste, com vistas
a evitar a alcunha de ciência morta.
Nesse sentido, ao tratar do acesso, em situações de abordagem policial, a
dados existentes em dispositivos de telefonia móvel, os tribunais convergem para
o entendimento de que a prática, desprovida da prévia determinação judicial, é
ilegal. E como tal, deve ser desconsiderada.
O entendimento dominante é o de que a conduta fere frontalmente a
Constituição Federal, especificamente, o estabelecido no art. 5º, X.
Sob esse enfoque, resta pacificada a compreensão de que o policial não
possui legitimidade para acessar dados constantes em telefones celulares.
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O requisito da decisão judicial é imprescindível para que seja feita a análise
do conteúdo do aparelho celular, sob pena de ser a conduta do policial entendida
como abuso de autoridade.
Conclui-se, portanto, do exposto que o agente policial não pode executar
seu ofício pautado apenas em suas convicções, devendo, nesse mister, agasalharse das regras correlatas, com o fito de obter o mais efetivo resultado de sua atuação.
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RESUMO: O presente estudo analisa a inconstitucionalidade da execução
provisória da pena privativa de liberdade, após a confirmação, em segunda
instância, da sentença condenatória, entendimento firmado recentemente pelo
Supremo Tribunal Federal. A questão será abordada a partir da instrumentalidade
constitucional do processo penal, seu garantismo e seus princípios, após serão
analisados o ativismo judicial, a hermenêutica constitucional, bem como a crise das
fontes do processo penal e sua dupla conformidade. Por fim, a execução provisória
da pena privativa de liberdade será abordada à luz do princípio da presunção de
inocência e de preceitos convencionais e legais, bem como serão analisadas a
insegurança jurídica e as Ações Declaratórias de Constitucionalidade nº 43, nº 44 e
nº 54. Para tanto, realizou-se pesquisa bibliográfica, com ênfase na abordagem de
livros jurídicos, doutrina, jurisprudência, legislação nacional e internacional. O
estudo se mostra relevante, uma vez que o Supremo Tribunal Federal alterou
substancialmente uma garantia fundamental do cidadão constante da Magna Carta
ao relativizar o princípio constitucional da presunção de inocência, o que não
encontra guarida em nosso ordenamento jurídico, ante o princípio da dignidade da
pessoa humana, que funda o Estado de Direito.
Palavras-chave: condenação, presunção, inocência.
ABSTRACT: The present study analyzes the unconstitutionality of the provisional
execution of the custodial sentence, after the confirmation, in the second instance,
of the condemnation sentence, an understanding recently signed by the Supreme
Court. The issue will be approached from the constitutional instrumentality of the
criminal process, its guarantee and its principles, after which will be analyzed the
judicial activism, the constitutional hermeneutics, as well as the crisis of the sources
of the criminal process and its double conformity. Finally, the provisional execution
of the custodial sentence will be approached in the light of the presumption of
innocence principle and conventional and legal precepts, as well as legal uncertainty
and Constitutionality Declaratory Actions No. 43, No. 44 and No. 54. To this end, a
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bibliographic research was conducted, with emphasis on the approach of legal
books, doctrine, jurisprudence, national and international legislation. The study
proves to be relevant, since the Federal Supreme Court substantially altered a
fundamental guarantee of the citizen contained in the Magna Carta by relativizing
the constitutional principle of the presumption of innocence, which is not found in
our legal system, in view of the principle of dignity. human person who founds the
rule of law.
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Constitucionalidade nº 43, nº 44 e nº 54. 7 CONCLUSÃO. REFERÊNCIAS.

1 INTRODUÇÃO
O presente estudo analisa a possível inconstitucionalidade do atual
entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal quanto à execução provisória
da pena privativa de liberdade, após condenação em segunda instância,
contrariando precipuamente o princípio constitucional da presunção de inocência,
que além de ser uma garantia fundamental é também o princípio reitor do processo
penal. O mencionado princípio constitucional pode ser entendido como um estado
de não culpabilidade do acusado até que sua condenação seja acobertada pelo
manto da imutabilidade.
Com efeito, estabelece a Constituição Federal que ninguém será considerado
culpado até que transite em julgado uma sentença penal condenatória,
consagrando, assim, o princípio da presunção de inocência, um dos princípios
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basilares do Estado Democrático de Direito como garantia processual penal,
tutelando a liberdade pessoal do indivíduo (MORAES, 2016).
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O tema será abordado a partir da instrumentalidade constitucional do
processo penal, consubstanciada em seus princípios e no garantismo do processo
penal, os quais resguardam os direitos e garantias fundamentais do imputado,
assegurando-lhe um julgamento justo e livre de qualquer arbitrariedade estatal.
Em seguida, o presente estudo abordará, a partir do sistema inquisitório, o
ativismo judicial fundado no decisionismo, no positivismo e nas discricionariedades
judiciais, condutores de decisões arbitrárias, em total afronta aos princípios
constitucionais que regem o processo penal. Nesse cenário, aborda-se, ainda, a
hermenêutica constitucional, que surge para orientar o intérprete quando da
aplicação da lei, afastando-o do positivismo, que não se coaduna com o Estado de
Direito. Mais adiante, o tema será analisado à luz da crise das fontes e da dupla
conformidade do processo penal, bem como do princípio da separação dos Poderes
do Estado, uma vez que o processo penal deve ter como paradigma de leitura a
Constituição Federal, devendo obediência, também, à Convenção Americana de
Direitos Humanos – CADH, de modo que as alterações normativas devem ser
emanadas do Poder Legislativo, não cabendo ao judiciário realizar tal função
quando da aplicação da norma.
Por fim, o presente estudo analisará o aludido posicionamento do Supremo
Tribunal Federal à luz do princípio constitucional da presunção de inocência, do
preceito contido no artigo 283 do Código de Processo Penal, do preceito contido
no artigo 105 da Lei de Execução Penal, da Convenção Americana de Direitos
Humanos – CADH, da insegurança jurídica, e das Ações Declaratórias de
Constitucionalidade nº 43, nº 44 e nº 54.
Portanto, verifica-se relevante o estudo do tema que ora se apresenta, tendo
em vista que possivelmente altera sobremaneira uma garantia fundamental do
cidadão constante da Magna Carta, de modo que a manutenção desse
entendimento poderá implicar demasiada ofensa ao Estado de Direito, o que não
encontra guarida em nosso ordenamento jurídico, pelo que se demonstrará a
eventual inconstitucionalidade da execução provisória da pena privativa de
liberdade, fundada na relativização do princípio constitucional da presunção de
inocência.
2 INSTRUMENTALIDADE CONSTITUCIONAL DO PROCESSO PENAL
Diferentemente do direito privado, o Direito Penal não se realiza senão
mediante a prévia instauração de um processo, ou seja, a apuração de um delito e
34
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suas consequências (pena privativa de liberdade, pena restritiva de direito, pena de
multa, absolvição etc.) não prescindem do devido processo penal, sendo este o
único instrumento legítimo para a aplicação de uma pena.
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Nessa esteira, inexiste qualquer possibilidade de aplicação de pena sem que
antes exista o processo, pois uma vez realizada uma conduta descrita em um tipo
penal, nasce para o Estado o poder-dever de aplicar a sanção, a qual não poderá
ser levada a efeito à revelia dos direitos e garantias fundamentais do imputado,
sendo necessária a presença de um instrumento garantidor de sua defesa,
contrapondo-se à pretensão punitiva estatal (AVENA, 2014).
Nesta mesma linha, Távora e Alencar (2016, p. 13) defendem que “o processo
penal deve ser compreendido de sorte a conferir efetividade ao direito penal,
fornecendo os meios e o caminho para materializar a aplicação da pena ao caso
concreto”.
Dessa forma, observa-se que o processo como único meio para a aplicação de
qualquer sanção penal é corolário da extinção da vingança privada, a qual transferiu
exclusivamente para o Estado o poder de punir, sendo este o único detentor do jus
puniendi, consolidando a instrumentalidade do processo penal.
5

Conforme anteriormente afirmado, o processo penal é um instrumento único
e imprescindível para que o Estado apure infrações e imponha, ou não, sanções.
Assim, resta impossível a aplicação de uma sanção penal senão por meio da
manifestação jurisdicional, a qual, por sua vez, somente poderá ser exprimida pela
via do processo penal, o que demonstra o seu caráter instrumental.
Porém, o processo penal não deve ser entendido como simples meio pelo qual
o Estado satisfaz sua pretensão punitiva, deve-se entender o processo, também,
como instrumento garantidor dos direitos e garantias fundamentais do indivíduo,
bem como de sua liberdade, é a denominada função constitucional do processo.
Nesse sentido, a noção de instrumentalidade constitucional do processo penal
deve ser entendida como a máxima eficácia dos direitos e garantias fundamentais
do imputado, constantes da Constituição Federal, primando-se sempre pela
valorização do princípio da dignidade da pessoa humana submetida à violência do
Poder Judiciário (LOPES JR., 2018).
A partir dessa instrumentalidade, que no Estado de Direito
adquire status constitucional, o processo penal se torna garantidor dos direitos do
indivíduo, protegendo-o contra eventuais arbitrariedades estatais que no passado
chegou a ser exteriorizada através de penas cruéis, penas de galés, penas capitais
etc.
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Segundo Lopes Jr. (2014, p 33) “existe uma íntima e imprescindível relação
entre delito, pena e processo, de modo que são complementares. Não existe delito
sem pena, nem pena sem delito e processo, nem processo penal senão para
determinar o delito e impor uma pena”.
Portanto, observa-se que o processo penal é o instrumento pelo qual o Estado
exteriorizará a sua pretensão punitiva, a qual será limitada pelos direitos e garantias
fundamentais do indivíduo, constantes do texto constitucional, evitando-se
decisões arbitrárias e com o escopo de conduzir o processo a um julgamento justo,
sempre insculpido com observância do princípio da dignidade da pessoa humana.
2.1 Garantismo do processo penal
O atual Código de Processo Penal brasileiro, cuja vigência teve início na
primeira metade do século XX, mais precisamente em 1942, possui, infelizmente,
caracteres autoritários e policialescos, tendo em vista que fora influenciado pela
legislação processual penal italiana produzida sob a égide da ditadura fascista. No
entanto, a partir da vigência da Magna Carta o processo penal passa, ou pelo menos
deve passar, a ser lido em conformidade com o texto constitucional, sob pena de
se incorrer em grave supressão de direitos fundamentais.
Cumpre salientar que, esse processo penal, de raízes policialescas, deve passar
a ser garantista, é dizer, precisa respeitar os direitos do imputado, os quais estão
estampados na Lei Maior, na legislação infraconstitucional e internacional, a fim de
se evitar eventuais arbitrariedades e discricionariedades da jurisdição, garantindo
ao imputado um julgamento justo, insculpido nos princípios que regem o processo
penal.
“O Estado, ao ser investido na titularidade do jus puniendi, passa a exercer
dupla função, quais sejam, o poder-dever de punir e a preservação da liberdade do
indivíduo, ambas realizadas através de um instrumento de tutela de interesses: o
processo penal” (RANGEL, 2014, p. 6).
Nesse sentido, o processo penal é consubstanciado em duas funções, quais
sejam: assegurar a prestação jurisdicional e, concomitantemente, assegurar os
direitos fundamentais do imputado, impedindo os abusos de poder do Estado. Não
é demais lembrar que o garantismo tutela os direitos fundamentais, representados
por valores, bens e interesses, os quais justificam a existência do Estado e do Direito,
cuja participação dos indivíduos funda a democracia.
A atuação do processo penal deve ser limitada, notadamente porque lida com
liberdades públicas, direitos indisponíveis, tutelando a dignidade da pessoa
36

www.conteudojuridico.com.br

humana além de outros interesses dos quais não se pode abrir mão, como a vida,
a liberdade, a integridade física e moral, o patrimônio etc. (NUCCI, 2014).
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Assim, é cristalino que o processo penal não é instrumento exclusivo de
aplicação da pena, mas também de proteção dos direitos e garantias do indivíduo
cujo delito lhe é imputado, devendo o Estado garantir a instauração, a tramitação e
o julgamento de um processo garantista, capaz de assegurar um justo deslinde
tanto para o acusado quanto para a sociedade. Nesse cenário, tem-se que o
processo penal deve ser insculpido com fundamentos constitucionais donde
exsurgem princípios que o norteiam e são fundamentais para a consecução da
proteção dos direitos e garantias fundamentais do imputado.
2.2 Princípio do juiz natural
A Constituição Federal adota o princípio do juiz natural sob duas vertentes,
quais sejam: o direito do acusado de ser processado pelo magistrado competente
(art. 5º, inciso LIII) e a vedação da criação de juízos ou tribunais de exceção (art. 5º,
inciso XXXVII). O princípio do juiz natural tem o escopo de assegurar a existência
de um juiz previamente encarregado, na forma da lei, como competente para o
julgamento de determinada lide, o que impede, entre outras coisas, o abuso de
5
poder, não sendo admitida a escolha
específica nem a exclusão de um magistrado
de determinado caso.
A partir desses mandamentos constitucionais, observa-se que a preocupação
central desse princípio é resguardar a imparcialidade do julgador, uma vez que, num
Estado Democrático de Direito, é inconcebível que os julgamentos se materializem
de forma parcial, corrupta e dissociada do equilíbrio que se espera da jurisdição
(NUCCI, 2014).
2.3 Direito ao silêncio e não autoincriminação
Esse princípio, previsto no art. 5º, inciso LXIII, da Constituição Federal, tutela o
direito do acusado de permanecer calado, em total silêncio, tanto na fase de
investigação quanto na fase judicial, o que impede a produção compulsória de
prova contrária ao seu interesse. Ademais, vale lembrar, o ônus da prova é
atribuição da parte que alega os fatos e no processo penal não é diferente, pelo
que o Estado deve providenciar a instrução de sua pretensão punitiva, mas sem
interferir na autonomia de vontade do imputado.
Essa regra, consubstanciada na não exigibilidade de participação compulsória
do acusado na formação da prova, decorre, além do próprio sistema de direitos e
garantias fundamentais talhados na Magna Carta, de norma expressa prevista no
art. 8º da Convenção Americana sobre Direitos Humanos (Pacto de San José da
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Costa Rica), devidamente integrada ao nosso ordenamento jurídico, no que toca ao
direito ao silêncio e à proteção contra ingerências atentatórias da dignidade
humana (PACELLI, 2017).
A partir desse princípio constitucional, que tem origem na legislação
alienígena, conclui-se que o Estado deve respeitar o direito do imputado de
permanecer em silêncio, não podendo obrigá-lo a fornecer informações ou prestar
esclarecimentos, sob pena de atentar contra o princípio da dignidade da pessoa
humana, bem como de instruir o processo com prova ilícita, o que também vai de
encontro ao texto constitucional que inadmite no processo as provas obtidas por
meios ilícitos.
2.4 Princípio do contraditório
Corolário do devido processo legal, o princípio do contraditório está previsto
no art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal, podendo ser entendido como o meio
que o acusado dispõe para confrontar a acusação que lhe é imputada, de modo
que a sua ausência implicará nulidade absoluta do processo, porque imprescindível
para a sua formação válida.
Nessa esteira, veja-se a doutrina de Lopes Jr. (2016, p. 53):
O juiz deve dar “ouvida” a ambas as partes, sob pena de
parcialidade, na medida em que conheceu apenas metade do
que deveria ter conhecido. Considerando o que dissemos
acerca do “processo como jogo”, das chances e estratégias
que as partes podem lançar mão (legitimamente) no
processo, o sistema exige apenas que seja dada a
“oportunidade de fala”. Ou seja, o contraditório é observado
quando se criam as condições ideais de fala e oitiva da outra
parte, ainda que ela não queira utilizar-se de tal faculdade.
Em síntese, o contraditório permite que a defesa esteja em pé de igualde com
a acusação, sendo tal paridade requisito indispensável ao regular andamento do
processo, é dizer, o princípio do contraditório além de permitir ao acusado
confrontar a acusação e as provas, permite também a paridade processual,
consubstanciada no exercício pleno do direito de defesa.
2.5 Princípio da ampla defesa
Da mesma forma que o princípio do contraditório, a ampla defesa também
está prevista no art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal e também é consequência
38

www.conteudojuridico.com.br

do devido processo legal. Por seu turno, enquanto o direito ao contraditório
garante a participação da defesa no processo, o princípio da ampla defesa vai além,
significa dizer que o direito dessa participação deve ser efetivo, ou seja, deve
garantir ao acusado todos os meios idôneos de defesa, sob pena de nulidade.
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A defesa pode ser dividida da seguinte forma: defesa técnica, processual ou
específica, que é aquela realizada por profissional habilitado; e autodefesa, defesa
material ou genérica, que nada mais é do que a defesa realizada pelo próprio
imputado. A primeira é sempre obrigatória e a segunda vai de acordo com a
conveniência do imputado, sendo-lhe facultado optar por permanecer em silêncio
(TÁVORA; ALENCAR, 2016).
Portanto, a finalidade do princípio da ampla defesa é assegurar ao acusado o
direito de lançar mão de todos os meios idôneos capazes de sedimentar a sua
defesa, sendo inclusive dever do Estado garantir tal prerrogativa, prestando
assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de
recursos.
2.6 Princípio da presunção de inocência
Previsto no art. 5º, inciso
5 LVII, da Constituição Federal, o princípio da
presunção de inocência é uma das questões nevrálgicas do presente estudo, o qual
dispõe que “ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de
sentença penal condenatória”. Dessa forma, desta disposição constitucional,
podemos concluir que aquele que for condenado pelo cometimento de uma
infração penal, somente poderá ser considerado culpado após passar em julgado a
sua sentença condenatória, antes disso resta cristalina a presunção de sua inocência
e inadmissível a execução provisória da pena aplicada, porque ainda ostenta a
condição de presumidamente inocente.
Não é diferente o magistério de Bahia (2017, p. 188):
O princípio da presunção de inocência está expresso neste
dispositivo. De acordo com essa presunção iuris tantum, a
Constituição de 88 determina que somente será considerado
culpado o condenado por sentença irrecorrível. Até aí o
acusado tem o direito de não ostentar o status de condenado.
A situação de dúvida deve ser observada até o fim para a
proteção do homem.
O preceito constitucional em comento vai além, de modo que a partir da
presunção de inocência emerge a inviabilidade da execução da pena aplicada,
porque inadmissível exigir o cumprimento de uma pena daquele que, a rigor, ainda
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não é culpado, ao contrário, é presumidamente inocente. Não é demais lembrar
que o princípio ora analisado também está presente na legislação internacional,
notadamente na Convenção Americana de Direitos Humanos de 1969 (Pacto de San
José da Costa Rica), incorporada ao ordenamento jurídico pátrio através do Decreto
nº 678/1992.
O princípio da presunção de inocência tem a finalidade de garantir, também,
que o ônus da prova cabe à acusação e não à defesa, pois os indivíduos nascem
inocentes e preservam esse estado natural, obrigando o Estado-acusação a produzir
provas lícitas e suficientes para convencer o julgador quanto a culpa do imputado
(NUCCI, 2014).
Ressalte-se, por oportuno, que o princípio da presunção de inocência é
cláusula pétrea, e, desse modo, não poderá ser objeto de deliberação a proposta
de emenda tendente a abolir os direitos e garantias individuais, conforme disposto
no art. 60, § 4º, inciso IV, da Constituição Federal. Assim, observa-se que o
mencionado dispositivo impede a alteração das disposições constantes do artigo
5º da Constituição Federal, o que deve ser obedecido por todos os Poderes estatais.
Nessa senda, verifica-se que ao Estado impõe-se um dever de inércia
relativamente à execução da pena, de modo que a sanção penal aplicada somente
poderá ser levada a efeito após o trânsito em julgado da sentença condenatória, é
dizer, antes de passar em julgado a condenação, deve o Estado manter-se incólume
quanto à execução da pena, além de tratar o acusado como inocente até que se
esgotem as vias recursais.
Nesse cenário, observa-se que o Supremo Tribunal Federal alterou
substancialmente uma cláusula pétrea ao dar nova interpretação a um direito
fundamental do cidadão, algo que não pode ser feito nem pelo Poder Legislativo,
que tem a função predominante de editar as normas estatais, por ser o princípio da
presunção de inocência uma cláusula pétrea constante do rol do art. 5º da
Constituição Federal e, portanto, imune à alteração substancial.
3 ATIVISMO JUDICIAL
3.1 Sistema Inquisitório
Conforme já explicitado, nem sempre o processo penal foi regido por
princípios que o conduzissem ao mais justo dos julgamentos e com pleno respeito
aos direitos e garantias fundamentais do imputado, para tanto, foi necessária a
instituição do Estado de Direito. Antes disso, na Europa continental do século XII,
surgiu o que hoje conhecemos como ativismo judicial, dando início a um novo
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sistema processual, denominado sistema inquisitório, fundado na intolerância. Por
esse sistema, o magistrado passa a ter função dúplice, agora atuando como
julgador e acusador, de modo que a disputa paritária entre acusação e defesa perde
espaço para essa nova figura processual, vulnerando o contraditório.
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Para Tourinho Filho (2010, p. 114) “o sistema inquisitivo vedava a atuação da
defesa e o processo tramitava sob segredo, proclamava-se que, se o acusado era
inocente, não precisava de defensor, e, se era culpado, não merecia defesa, de
forma que, para se chegar à confissão, o sistema autorizava a prática de tortura”.
“Pelo novel sistema, o julgador atua de ofício, independentemente de
provocação, sendo livre para recolher todo o material necessário ao seu
convencimento quando do julgamento do acusado, em síntese, o juiz passa a ser
parte do processo, investigando, dirigindo, acusando e julgando” (LOPES Jr., 2018,
p. 181-182).
Dessa forma, verifica-se que o processo inquisitivo retirava do imputado seus
mais basilares direitos, uma vez que sua defesa era limitada, o contraditório não era
respeitado, a valoração das provas não o favorecia, tendo o julgador liberdade para
conduzir o processo de ofício, conforme seus interesses, sendo tais procedimentos
5
inadmissíveis em legislações contemporâneas.
Nesse sentido, Rangel (2014, p. 48) argumenta que “o sistema inquisitivo não
mais encontra guarida nas legislações modernas porque demonstra total
incompatibilidade com as garantias constitucionais que fundam o Estado
Democrático de Direito, garantidor do respeito à dignidade da pessoa humana”.
Esse método de condução do processo perdurou até o início do século XIX,
quando a Revolução Francesa e suas correntes começaram a retirar do processo
penal os caracteres do sistema inquisitório, voltando o imputado a possuir status de
parte processual e não de objeto de investigação e, ainda, separando-se as funções
de Estado-acusação e Estado-juiz.
3.2 Decisionismo, positivismo e discricionariedades judiciais
A Constituição Federal em seu art. 93, inciso IX, preceitua que, sob pena de
nulidade, todas as decisões do Poder Judiciário devem ser fundamentadas. Por essa
imposição constitucional é que a prestação jurisdicional deve ser motivada, o
julgador deve, em suas razões, explicar o motivo do julgamento, é dizer, a
motivação é instrumento de controle da decisão judicial, impedindo os abusos
punitivos do Estado.
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Assim, a partir do surgimento do Estado Democrático de Direito, a atuação do
magistrado passa a ser constitucional, pautando suas decisões sob a observância
dos direitos e garantias fundamentais constantes do texto constitucional, de modo
que o processado deve ser protegido contra as discricionariedades e
arbitrariedades estatais, próprias da exegese e do positivismo.
Porém, não raro surgem julgamentos decisionistas, pautados no positivismo,
talhados com caracteres discricionários, onde o julgador interpreta a norma e a
aplica ao caso concreto em total afronta aos princípios que regem o processo penal,
notadamente àqueles constitucionais, ou seja, não obstante a instituição do Estado
de Direito, tem-se a sensação de que o Poder Judiciário não se desgarrou
completamente do ativismo judicial que vigorou na Europa até o final do século
XIX.
O ativismo judicial pode ser considerado como o ato pelo qual os juízes criam
pautas legislativas de comportamento, como se fossem os próprios membros do
Poder Legislativo, trata-se de um perigoso veículo de fraude à Constituição,
podendo acarretar mutações inconstitucionais. A partir desse movimento ativista,
os juízes, ao invés de decidirem conflitos de interesse, praticam atos inerentes ao
ofício de Deputados e Senadores da República (BULOS, 2015).
Por essas razões, o magistrado deve motivar sua decisão a partir de um
convencimento pautado no respeito aos princípios garantistas do processo penal,
a fim de se evitar o decisionismo, em que o julgador age da forma que bem
entender, aplicando a lei de forma estrita, não dando margem a qualquer
interpretação à luz dos textos constitucional e convencional. Em suma, o juiz não
pode decidir conforme sua consciência, mas deve fundamentar sua decisão a partir
de um convencimento consubstanciado na instauração de um processo penal que
assegurou os direitos e garantias fundamentais do imputado, que respeitou os
princípios constitucionais do processo, como o contraditório, a ampla defesa, a
produção lícita de provas etc.
A discricionariedade deve ser entendida como o poder arbitrário de que o
magistrado faz uso com o fim de preencher as lacunas normativas, ou seja, é o
espaço no qual o julgador tem legitimidade para criar a solução mais adequada ao
caso submetido à apreciação. No entanto, à luz de uma hermenêutica constitucional
superadora do positivismo, o mencionado espaço discricional é preenchido pela
tematização dos princípios constitucionais, que nada mais fazem do que resgatar o
mundo prático esquecido pelas posturas teóricas positivistas (STRECK, 2017).
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Ademais, o convencimento motivado como fundamento da prestação
jurisdicional livra o imputado do solipsismo judicial, no qual o julgamento é
fundado pura e simplesmente segundo as convicções e consciência do julgador,
pouco importando se as regras processuais foram obedecidas, em pleno
desrespeito às garantias constitucionais e à instrumentalidade do processo penal.
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Para Bulos (2015, p. 442-443) “o ativismo judicial ultrapassa as linhas
demarcatórias da função do Poder Judiciário, uma vez que o julgador vai além da
função essencial da jurisdição, abusando da interpretação, da construção e da
manipulação, propiciando fraudes constitucionais e mutações inconstitucionais”.
Nesse contexto, é evidente que no Estado de Direito não mais existe espaço
para o ativismo judicial, é dizer, ainda que o julgador quisesse impor tramitação
processual inquisitiva, cujo fim não seria outro senão a aplicação de uma pena
arbitrária, tal ativismo não encontra guarida em nosso ordenamento, ante o caráter
instrumental do processo penal e por força dos princípios constitucionais que o
regem.
4 HERMENÊUTICA CONSTITUCIONAL
A hermenêutica constitucional
surgiu da necessidade de se ampliar o sentido
5
do texto constitucional, adequando-o à uma realidade social nunca abarcada
completamente pelos preceitos normativos. É a partir dessa necessidade que surge
o denominado neoconstitucionalismo, movimento que leva o intérprete a se afastar
do positivismo e a fazer ponderações quando da aplicação da Lei Maior. Nessa
esteira, Lenza (2015, p. 110) ensina que “o constitucionalismo deixa de estar
atrelado à ideia de existir somente como movimento limitador do poder estatal,
passando a buscar a máxima eficácia da Constituição, notadamente quanto à
concretização dos direitos e garantias fundamentais do indivíduo”.
O neoconstitucionalismo refuta o positivismo para ir além da legalidade
estrita, mas sem desconsiderar a norma posta. Nesse cenário, interpretação e
aplicação do direito são inspiradas por uma teoria de justiça, mas sem
voluntarismos ou personalismos, sobretudo os judiciais. A partir do novo
paradigma, passa-se a atribuir normatividade aos princípios e a definição de suas
relações com valores e regras, bem como se desenvolve uma teoria dos direitos
fundamentais calcada no fundamento da dignidade humana (LENZA, 2015).
Com efeito, esse movimento lança novas luzes sobre o texto constitucional
que deixa de ser uma mera lista de regras e passa a vigorar com princípios
garantidores de direitos fundamentais, os quais não eram observados pelo
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positivismo, gerador de discricionariedades interpretativas incompatíveis com a
noção de neoconstitucionalismo.
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Nessa mesma linha é o magistério de Soares (2013, p. 126):
Com o neoconstitucionalismo, ocorre também o processo de
normatização da Constituição, que deixa de ser considerada
um diploma normativo com um valor meramente
programático, ou com um conjunto de recomendações ou
orientações dirigidas ao legislador, para operar como uma
normatividade jurídica com eficácia direta e imediata.
Com efeito, percebe-se que o neoconstitucionalismo rompeu com o
paradigma de que o constitucionalismo existia tão somente para limitar o poder do
Estado, inserindo no ordenamento jurídico a possibilidade de se dar à Constituição
interpretação conforme a exigência do caso concreto, ou seja, sem obedecer
estritamente ao direito posto, ampliando o sentido da norma tendo como
fundamento principal a dignidade da pessoa humana, fazendo surgir, desse modo,
uma hermenêutica constitucional.
Também
denominado
constitucionalismo
contemporâneo,
o
neoconstitucionalismo representa um redimensionamento que ocorre em dois
níveis: no plano da teoria do Estado e da Constituição, com o advento do Estado
Democrático de Direito; e no plano da teoria do Direito, no interior da qual se dá a
reformulação na teoria das fontes (a supremacia da lei cede lugar à onipresença da
Constituição), na teoria da norma (devido à normatividade dos princípios) e na
teoria da interpretação (que representa uma blindagem às discricionariedades e aos
ativismo) (STRECK, 2017).
Assim, o neoconstitucionalismo, insculpido a partir de princípios, não se
coaduna com o positivismo em razão deste conduzir o intérprete a decisionismos
e arbitrariedades, pautados na objetividade do texto, considerando sempre a norma
previamente posta e desconsiderando o caso concreto. O papel da hermenêutica
constitucional é desconstituir esse positivismo e interpretar a norma a partir dos
princípios asseguradores dos direitos fundamentais do indivíduo.
Ademais, a supremacia absoluta das normas da Constituição e a prevalência
do princípio da dignidade da pessoa humana como fundamento do Estado de
Direito obrigam o intérprete, em especial o julgador, no exercício de sua função
interpretativa, aplicar não só a norma mais favorável à proteção aos Direitos
Humanos, mas, também, eleger em seu processo hermenêutico, a interpretação que
lhe garanta a maior e mais ampla proteção (MORAES, 2016).
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Nesse cenário, o julgador somente deve impor a lei enquanto esta for
considerada válida, é dizer, quando for compatível com o texto constitucional, de
forma que a lei deve sempre ser interpretada à luz da Constituição, e em havendo
contradição intransponível deve a jurisdição afastá-la do ordenamento, declarandoa inconstitucional.
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A Constituição Federal deve ser vista como um paradigma hermenêutico que
tenha, também, a finalidade de apontar se determinada norma é válida ou não,
conforme já exposto no presente trabalho, a norma deve passar pela denominada
filtragem constitucional, uma vez que norma vigente não é sinônimo de norma
válida, só haverá validade quando houver compatibilidade com o texto
constitucional (STRECK, 2014).
Nessa esteira, tem-se a sensação de que o Supremo Tribunal Federal andou
na contramão da hermenêutica constitucional ao entender pela possibilidade da
execução provisória da pena privativa de liberdade, tendo em vista que ao
encaminhar para o cárcere um indivíduo que ostenta a condição de inocente,
despreza o princípio da dignidade da pessoa humana, vulnerando o fundamento
sobre o qual o Estado de Direito foi erigido.
5 CRISE DAS FONTES E A DUPLA5 CONFORMIDADE DO PROCESSO PENAL
A partir da promulgação da Constituição Federal as normas vigentes em nosso
ordenamento jurídico obrigatoriamente passaram, e ainda hoje passam, pelo que a
doutrina denomina de filtro constitucional, significa dizer que a validade de uma
norma depende de uma prévia conformação com o texto constitucional. Nesse
cenário, Paulo e Alexandrino (2017, p. 45) lecionam que “a norma recepcionada
deve ser compatível com a Constituição, porque esta inaugura uma nova ordem
jurídica, não permitindo que leis com disposições contrárias aos seus comandos
ingressem no regime constitucional”.
Assim, tem-se que em razão da nossa Constituição democrática, fundante do
Estado de Direito, o qual é garantidor de direitos fundamentais, o processo penal
também deve ser democrático, é dizer, deve servir de instrumento de manutenção
desses direitos, deles não podendo se afastar, sob pena de flagrante afronta à Lei
Maior. Essa ideia de processo penal como instrumento mantenedor de direitos e
garantias fundamentais do indivíduo é alicerçada na instrumentalidade
constitucional do processo penal, da qual exsurgem direitos e princípios regentes
do processo penal, conforme já delineado.
a

No entanto, o processo penal vivencia uma denominada crise de fontes, pois
aplicabilidade de dispositivos processuais penais que não guardam
45

www.conteudojuridico.com.br

Boletim Conteúdo Jurídico n. 931 de 09/11/2019 (ano XI) ISSN - 1984-0454

compatibilidade com o texto constitucional faz com que o Código de Processo
Penal se sobreponha à Lei Maior, é dizer, uma lei ordinária com caracteres
punitivistas ostentando status hierárquico superior à Constituição, o que é
inconcebível de pleno direito.
Portanto, o Direito Processual Penal brasileiro não deve ser aplicado com base
na estrutura do ainda vigente Código de Processo Penal, pois a Constituição Federal
imprimiu novas interpretações sobre a matéria, de forma que a ordem
constitucional vincula a aplicação do Direito e, portanto, do Direito Processual
Penal, à tutela dos direitos e garantias fundamentais do indivíduo (PACELLI, 2017).
Dessa forma, deve-se compreender que a Constituição Federal define um
processo penal acusatório, talhado nos princípios do contraditório, da ampla defesa
e nas demais regras decorrentes do devido processo penal. Assim, tendo em vista
os caracteres inquisitórios do processo penal pátrio, faz-se necessária a filtragem
constitucional dos dispositivos que não guardam conformidade com a Constituição,
os quais devem ser expurgados do nosso ordenamento jurídico (LOPES JR., 2014).
Assim, resta cristalino que o Código de Processo Penal deve ser lido em
conformidade com o texto da Magna Carta, porque esta encerra direitos e garantias
individuais não previstos na lei processual penal, além disso, sobrepõe-se, temporal
e materialmente, a seu conteúdo, e, por ser a norma máxima que rege o Estado,
deve ser obrigatoriamente obedecida.
Verifica-se, pois, que o Código de Processo Penal deve sofrer uma filtragem
constitucional de modo que o fundamento da existência do processo penal seja a
sua instrumentalidade constitucional, é dizer, o processo deve existir com o fim de
assegurar minimamente as garantias previstas no texto constitucional (LOPES JR.,
2014).
Não bastasse tamanha teratologia de uma lei ordinária se sobrepor ao texto
constitucional, verifica-se, não raro, a negação à Convenção Americana de Direitos
Humanos – CADH (1969), a qual fora inserida em nosso ordenamento por meio do
Decreto nº 678/1992, gozando de caráter supralegal, ou seja, abaixo da
Constituição, mas acima das leis ordinárias e, portanto, acima do Código de
Processo Penal (LOPES JR., 2018).
Diante desse cenário, infere-se que o processo penal somente terá validade
quando guardar compatibilidade com os preceitos constitucionais e com os
constantes da CADH, tem-se, assim, a denominada dupla conformidade. Portanto,
claro está que o processo penal não serve mais como instrumento de punição
estatal, característica própria do Estado-Liberal, sendo, pois, tão somente objeto
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mantenedor das garantias fundamentais do indivíduo, oriundas da Constituição,
com a qual deve ser compatibilizado.
5.1 Princípio da separação dos Poderes do Estado
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A União Federal possui como Poderes, independentes e harmônicos entre si,
o Legislativo, o Executivo e o Judiciário, conforme dispõe o art. 2º da Constituição
Federal de 1988. Cada Poder da União exerce a denominada função típica, ou seja,
aquela que lhe é exclusiva, não cabendo aos demais poderes as atribuições
exclusivas do outro. Para uma melhor compreensão do estudo, serão analisadas
apenas as funções típicas dos Poderes Legislativo e Judiciário.
Ao Poder Legislativo incumbe a atribuição de editar as normas, regulando os
fatos conforme o seu valor social, de modo que a atuação do legislador deve ampla
obediência aos preceitos constitucionais, notadamente os concernentes aos
direitos e garantias fundamentais. É nesse poder que o cidadão ver materializada a
sua participação no estado democrático de direito, visto que exercido por seus
representes eleitos ou diretamente, nos termos da Constituição Federal.
Nessa esteira, veja-se a doutrina de Mendes e Branco (2014, p. 159):
5

No âmbito do Poder Legislativo, não somente a atividade
legiferante deve guardar coerência com o sistema de direitos
fundamentais, como a vinculação aos direitos fundamentais
pode assumir conteúdo positivo, tornando imperiosa a edição
de normas que deem regulamentação aos direitos
fundamentais dependentes de concretização normativa.
Por sua vez, o Poder Judiciário tem como atribuição principal o julgamento
dos litígios, ou seja, a aplicação da norma aos conflitos de interesses que surgem
na sociedade, essa atribuição constitucional é independente, não estando
subordinada a qualquer outro Poder do Estado, sendo, portanto, um poder dotado
de autonomia.
Nesse sentindo, lecionam Mendes e Branco (2014, p. 932 - 933):
As garantias do Poder Judiciário, em geral, e do magistrado,
em particular, destinam-se a emprestar a conformação de
independência que a ordem constitucional pretende outorgar
à atividade judicial. Ao Poder Judiciário incumbe exercer o
último controle da atividade estatal, manifeste-se ela por ato
da Administração ou do próprio Poder Legislativo (controle
de constitucionalidade). Daí a necessidade de que, na sua
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organização, materialize-se a clara relação de independência
do Poder Judiciário e do próprio juiz em relação aos demais
Poderes ou influências externas.
Portanto, observa-se que os Poderes da União atuam de forma independente,
inexistindo qualquer relação de subordinação, competindo ao Poder Legislativo a
atribuição de elaborar a norma, enquanto ao Poder Judiciário cabe a aplicação
dessa norma ao caso concreto, não podendo atuar como legislador positivo, sob
pena de flagrante afronta ao princípio da separação dos poderes.
Essa intromissão na competência de outro Poder do Estado muito se
assemelha ao ativismo judicial, a partir do qual o Poder Judiciário passa a ser um
órgão incontrolável para ir além dos limites da função jurisdicional, proferindo
sentenças arbitrárias, baseadas em fundamentações desarrozoadas, construções e
manipulações contrárias às normas constitucionais (BULOS, 2015).
Assim, não obstante as funções dos mencionados poderes estarem
devidamente definidas, verifica-se no julgamento do Habeas Corpus nº 126.292/SP
uma possível usurpação de função, tendo em vista que o Supremo Tribunal Federal
deu nova interpretação ao art. 5º, inciso LVII, da Constituição Federal, autorizando
a execução provisória da pena privativa de liberdade. A nova interpretação modifica
sobremaneira um dispositivo constitucional que dispensa qualquer exegese,
transmitindo-se a sensação de que o Poder Judiciário passou a atuar com função
legiferante a partir de interpretações que, na verdade, constituem verdadeiras
criações normativas, cuja atribuição predominante pertence ao Poder Legislativo.
6 EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE
6.1 Relativização do princípio da presunção de inocência no julgamento do HC nº
126.292/SP
A Constituição Federal consagra o princípio da presunção de inocência como
direito e garantia fundamental do indivíduo, o qual está disposto no art. 5º, inciso
LVII, aduzindo que “ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado
de sentença penal condenatória”.
O princípio da presunção de inocência desdobra-se em três aspectos, quais
sejam: no momento da instrução processual, como presunção legal relativa de não
culpabilidade; no momento da avaliação da prova, valorando-a sempre em favor
do acusado; e no curso do processo penal, como paradigma de tratamento do
imputado notadamente quanto à de sua prisão (CAPEZ, 2016).
48

www.conteudojuridico.com.br

Dessa forma, o princípio em comento, previsto expressamente no texto
constitucional, bem como em norma supralegal (CADH), inadmite o cumprimento
de uma pena enquanto não passar em julgado a sentença condenatória, pois é
somente a partir desse momento processual (trânsito em julgado) que o acusado
passa à condição de culpado, autorizadora do início da execução penal.
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Porém, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Habeas Corpus nº
126.292/SP, em 17 de fevereiro de 2016, relativizou esse princípio constitucional
para autorizar a execução provisória de uma pena desde que confirmada em
segunda instância, ainda que contra o julgamento caiba recurso para o Superior
Tribunal de Justiça ou para o Supremo Tribunal Federal.
Em verdade, a decisão da Corte Constitucional nada mais fez senão trazer de
volta o entendimento firmado no julgamento do Habeas Corpus nº 68.726/DF, em
28 de junho de 1991, que admitiu a execução provisória da pena privativa de
liberdade, prevalecendo em nosso ordenamento até o ano de 2009 quando o
Ministro Eros Grau, no julgamento do Habeas Corpus nº 84.078/MG, em 05 de
fevereiro de 2009, entendeu pela inadmissibilidade da execução provisória da pena,
por força do princípio constitucional da presunção de inocência. A partir de então,
não mais foi possível levar a efeito
5 a execução provisória de uma pena cuja sentença
condenatória fosse passível de recurso.
O retorno do mencionado entendimento ao ordenamento jurídico, embora
firmado possivelmente ao arrepio do texto constitucional, não deixa de ser
interessante, uma vez que a intenção do Pretório Excelso é pôr termo à suposta
sensação de impunidade que orbita em torno da sociedade, notadamente quanto
aos condenados que conseguiam se livrar do cárcere durante anos por força de
sequenciais recursos protelatórios às instâncias superiores. Porém, tal
entendimento parece violar preceitos constitucionais, convencionais e legais de um
Estado Democrático de Direito, parece alterar substancialmente uma cláusula
pétrea e parece reinterpretar um princípio que remonta ao século XVIII e que
dispensa qualquer exegese.
Impende destacar, ademais, que o princípio da presunção de inocência é
cláusula pétrea, porque constante do rol de direitos e garantias fundamentais do
art. 5º da Constituição Federal e, por conseguinte, não poderá ser objeto de
deliberação a proposta de emenda tendente a abolir os direitos e garantias
individuais, conforme disposto no art. 60, § 4º, inciso IV, do texto constitucional.
Nessa senda, se uma cláusula pétrea não pode ser substancialmente alterada nem
por emenda constitucional, a qual passa por rígido processo legislativo, verifica-se,
por óbvio, que também não será alterada por decisão oriunda do Poder Judiciário,
cuja função predominante é aplicar a norma e não a criar.
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As cláusulas pétreas, devem ser entendidas como asseguradoras da
imutabilidade de certos valores, além de preservarem a identidade do poder
constituinte originário, participando da essência inalterável desse projeto de Estado.
Suprimir a cláusula pétrea é sinônimo de enfraquecimento dos princípios básicos
do projeto do constituinte originário garantidos por ela (MENDES; BRANCO, 2014).
Nesse contexto, observa-se que o mandamento constitucional que obsta a
alteração substancial das disposições constantes do artigo 5º da Constituição
Federal, deve ser obedecido por todos os Poderes do Estado, os quais estão
impedidos de alterar negativamente os direitos e garantias fundamentais do
indivíduo.
Assim, a partir do princípio da presunção de inocência, imune a alterações
negativas, verifica-se que ao Estado impõe-se um dever de inércia relativamente à
execução da pena, de modo que a sanção penal aplicada somente poderá ser
levada a efeito após o trânsito em julgado da sentença condenatória, é dizer, antes
disso, deve o Estado se manter incólume quanto à execução da pena, além de tratar
o acusado como inocente.
6.2 Desconformidade com o artigo 283 do Código de Processo Penal
A possibilidade de execução provisória da pena privativa de liberdade parece
não refletir apenas no texto constitucional, atingindo também diretamente o
Código de Processo Penal, notadamente o art. 283, o qual dispõe que ninguém
poderá ser preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada
da autoridade judiciária, em decorrência de sentença condenatória transitada em
julgado ou no curso da investigação ou do processo.
Assim, ao permitir a execução provisória de uma pena privativa de liberdade
o Supremo Tribunal Federal inova no ordenamento jurídico, dando origem a uma
nova espécie de prisão, sem qualquer correspondência com aquelas previstas no
mencionado dispositivo processual.
Sobre a questão, Pacelli (2017, p 335) ensina que:
De todo modo, a atual redação do art. 283, CPP, parece
mesmo fechar as portas para a execução provisória em
matéria penal. O que, como regra, está absolutamente
correto, em face de nossas determinações constitucionais, das
quais podemos até discordar; jamais descumprir. Assim não
pareceu ao Supremo Tribunal Federal, todavia, que nas ADC
nos 43 e 44 (julgadas pelo Plenário em 5.10.16) fixou a
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execução provisória como regra, após condenação em
segundo grau. Não vemos como defender a decisão, posto
que diametralmente oposta ao texto de lei (CPP) e à norma
constitucional, muito embora endossemos as críticas feitas à
opção do legislador.
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E, ainda, de acordo com Pacelli (2017, p. 40): “a Lei nº 12.403/11, dando nova
redação ao art. 283, CPP, prevê que toda prisão, antes do trânsito em julgado, deve
se amparar em fundamentação cautelar. Ou seja, a Lei brasileira veda
expressamente a execução provisória”.
Logo, o novel entendimento firmado pelo Pretório Excelso parece encontrar
óbice não só na Magna Carta, mas também na norma legal, pois o dispositivo sob
análise somente admite as prisões em flagrante, temporária, preventiva e a
decorrente de ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária competente,
em decorrência de sentença condenatória transitada em julgado.
Nessa quadra, ao dar origem a uma nova espécie de prisão, o Poder Judiciário
novamente invade a esfera do Legislativo, pois apenas a este cabe a função típica
de editar as normas que regem o Estado, notadamente as relativas a Direito Penal
5
e Processual Penal, cuja competência
é privativa da União, conforme dispõe o art.
22, inciso I, da Constituição Federal.
6.3 Desconformidade com o artigo 105 da Lei de Execução Penal
Ainda nessa senda, é importante salientar que o posicionamento da Corte
Constitucional parece estar em desconformidade com o art. 105 da Lei de Execução
Penal, pelo que a execução da pena privativa de liberdade somente será iniciada
após o trânsito em julgado da sentença condenatória. Percebe-se, portanto, que o
novel entendimento encontra óbice no dispositivo ora analisado, aliás foi
exatamente esse o fundamento utilizado pelo Ministro Eros Grau quando
reconheceu a inadmissibilidade da execução da pena não acobertada pelo manto
da coisa julgada, a qual era, desde o início dos anos 90, plenamente admissível no
ordenamento.
Acera da questão arguida, Lima (2016, p. 84) preleciona:
Modificando tal entendimento, concluiu a Suprema Corte que
os preceitos veiculados pela Lei 7.210/84 (Lei de Execução
Penal, artigos 105, 147 e 164), além de adequados à ordem
constitucional vigente (art. 5º, LVII), sobrepõem-se, temporal
e materialmente, ao disposto no art. 637 do CPP. Afirmou-se
também que a prisão antes do trânsito em julgado da
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condenação somente poderia ser decretada a título cautelar.
Enfatizou-se que a ampla defesa englobaria todas as fases
processuais, razão por que a execução da sentença após o
julgamento da apelação implicaria, também, restrição do
direito de defesa, com desequilíbrio entre a pretensão estatal
de aplicar a pena e o direito, do acusado, de elidir essa
pretensão.
Ademais, embora o art. 637 do Código de Processo Penal preceitue que o
recurso extraordinário não tem efeito suspensivo, o que autorizaria a execução
provisória da pena, tal dispositivo não pode prevalecer no ordenamento jurídico,
porque materialmente fora do contexto constitucional e da Lei de Execução Penal,
não guardando nenhuma relação com o princípio da presunção de inocência. Vale
lembrar, ainda, que as normas mencionadas se sobrepõem temporalmente ao
dispositivo em comento, tendo em vista que foram editadas em 1988 e em 1984,
respectivamente.
Assim, observa-se que a execução provisória da pena privativa de liberdade
encontra óbice em, no mínimo, três disposições normativas, sendo uma delas
constitucional e cláusula pétrea, tornando ainda mais controverso o entendimento
novamente trazido à lume pela Corte Constitucional.
6.4 Ofensa à Convenção Americana de Direitos Humanos de 1969 – CADH (Pacto
de San José da Costa Rica)
O princípio da presunção de inocência não é uma criação brasileira, é algo que
remonta ao século XVIII, e que foi reproduzido em documentos históricos,
garantidores de direitos individuais até então desprezados pelos estados
totalitaristas. A título de exemplo, merece destaque a Convenção Americana de
Direitos Humanos que em seu artigo 8º consagra que toda pessoa acusada de um
delito tem direito a que se presuma sua inocência, enquanto não for legalmente
comprovada sua culpa.
Nesse contexto, fica evidente que o princípio da presunção de inocência não
é apenas um comando constitucional, mas um princípio de natureza histórica, que
garante ao indivíduo ser considerado inocente até que se esgotem as vias recursais,
obrigando o Estado-acusação a comprovar nos autos as alegações de que se utiliza
para incriminar, desde que respeitados os princípios constitucionais que regem o
processo penal, tais como o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa.
O Brasil inseriu em seu ordenamento a CADH por meio do Decreto nº
678/1992 e, assim, não pode ignorar os seus preceitos, porque encerram proteção
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a garantias e direitos fundamentais, devendo ser levada em consideração quando
da interpretação e aplicação da norma pátria, uma vez que possui o status de norma
supralegal, estando abaixo somente da Constituição Federal.
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Desse modo, o processo penal deve ter como referencial de leitura a
Constituição e a CADH, não podendo ocorrer o contrário, tendo em vista que os
dispositivos processuais penais é que devem ser objeto de uma releitura à luz dos
postulados democráticos e garantistas constantes dos textos constitucional e
convencional, sem que os direitos fundamentais ali insculpidos sejam interpretados
de forma restritiva para se amoldar aos autoritarismos do Código de Processo Penal
(LOPES JR., 2018).
Portanto, a execução provisória da pena privativa de liberdade está em
desconformidade com a CADH, porque esta encerra um regime de liberdade
pessoal e de justiça social, fundado no irrestrito respeito aos direitos essenciais do
homem, e o entendimento trazido de volta ao ordenamento vai em sentido
diametralmente oposto a esses preceitos convencionais, embora também regentes
do nosso Estado.
6.5 Insegurança Jurídica
5

A relativização do princípio da presunção de inocência pelo Pretório Excelso
causou, não somente no meio jurídico, mas na sociedade em geral, grande sensação
de instabilidade notadamente quanto à interpretação dos mandamentos
constitucionais, pois o mesmo texto ora é interpretado de uma forma, ora de outra.
Nessa esteira, foi exatamente isso que ocorreu com inciso LVII, do art. 5º, da
Constituição Federal, que até pouco tempo possuía interpretação inquestionável, é
dizer, garantia a inocência presumida do acusado até o trânsito em julgado de sua
condenação. Porém, num espaço de apenas sete anos, a interpretação do
mencionado dispositivo constitucional sofreu brusca alteração, admitindo a
execução da pena privativa de liberdade de pessoa considerada presumidamente
inocente, modificando uma cláusula pétrea.
Nesse diapasão, é patente a existência de uma insegurança jurídica em nosso
ordenamento, de modo que os operadores do direito e a sociedade vivenciam as
constantes vicissitudes dos entendimentos jurisprudenciais, acarretando dúvidas
sobre a validade e eficácia das normas que regem o Estado.
Por outro lado, o princípio da segurança jurídica impõe limites aos atos
estatais, garantindo proteção constitucional ao direito adquirido, ao ato jurídico
perfeito e à coisa julgada. Ademais, o princípio em comento garante proteção à
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confiança que a sociedade depositada nos atos, procedimentos e condutas do
Estado, realizados em qualquer âmbito (SILVA, 2015).
Assim, conclui-se que a variação de entendimento oriunda do Supremo
Tribunal Federal, notadamente quanto às seguidas reinterpretações de um mesmo
dispositivo, caso do inciso LVII, do art. 5º, da Lei Maior, implica demasiada sensação
de insegurança jurídica, uma vez que não se sabe ao certo até quando determinado
direito terá validade, o que lança enorme desconfiança e insatisfação sobre aqueles
que têm a função de zelar por nossa Constituição.
6.6 Ações Declaratórias de Constitucionalidade nº 43, nº 44 e nº 54
Usando da legitimidade que lhe confere a Magna Carta, o Partido Ecológico
Nacional (PEN) ajuizou Ação Declaratória de Constitucionalidade, distribuída sob o
nº 43, sustentando que a mudança de entendimento jurisprudencial ocorreu sem o
prévio exame da constitucionalidade do art. 283 do Código de Processo Penal, o
qual, a partir de 2011, passou a prever a obrigatoriedade do trânsito em julgado
como condição para o início do cumprimento da pena. O partido sustenta, ainda,
que o Supremo Tribunal Federal, ao modificar o entendimento para o fim de
permitir a execução provisória da pena privativa de liberdade após condenação em
segunda instância, deveria declarar a inconstitucionalidade do mencionado
dispositivo.
Nesse mesmo sentido, o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil
também ajuizou Ação Declaratória de Constitucionalidade, distribuída sob o nº 44,
desta feita arguindo que a decisão proferida no HC nº 126.292/SP gerou demasiada
controvérsia jurisprudencial, tendo em vista que, embora a decisão plenária não
tenha efeito vinculante, todos os tribunais do país passaram a seguir o mesmo
entendimento, violando a cláusula de reserva de plenário, constante do art. 97 da
Constituição Federal, além da súmula vinculante nº 10 do próprio Supremo Tribunal
Federal.
Ainda nessa senda, o Partido Comunista do Brasil (PCdoB) também ajuizou
Ação Declaratória de Constitucionalidade, distribuída sob o nº 54, com fundamento
idêntico ao da ADC 43, porém a mencionada ação também possui como objeto a
revogação da súmula nº 122 do Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF-4), que
determina a prisão de forma automática após a confirmação da sentença por um
órgão colegiado. O relator das ações, Ministro Marco Aurélio, determinou o
apensamento dos processos, os quais encontram-se pendentes de julgamento na
Corte Suprema.
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As mencionadas ações ajuizadas possuem o mesmo objeto, o que revela o
inconformismo das instituições ante o entendimento firmado, muito provavelmente
porque este não pode coexistir com os mandamentos constitucionais,
convencionais e legais que regem o processo penal, os quais não se coadunam com
a execução da pena privativa de liberdade antes de passar em julgado a
condenação.
7 CONCLUSÃO
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O desenvolvimento do presente estudo possibilitou uma análise da execução
provisória da pena privativa de liberdade, entendimento firmado recentemente pelo
Supremo Tribunal Federal no julgamento do HC nº 126.292/SP, fundado na
relativização do princípio constitucional da presunção de inocência.
Ao se analisar o referido entendimento a partir dos princípios constitucionais
que regem o processo penal, verificou-se que não existe razão para sua
manutenção, notadamente por ferir de morte o disposto no inciso LVII, do artigo
5º da Constituição Federal, o qual obsta a execução da pena privativa de liberdade
sem que se verifique o seu trânsito em julgado. Ademais, o posicionamento do
Pretório Excelso também não guarda compatibilidade com a Convenção Americana
5
de Direitos Humanos, tampouco
com as normas legais, especialmente com o
disposto nos artigos 283 do Código de Processo Penal e 105 da Lei de Execução
Penal.
O posicionamento majoritário da doutrina não é diferente, negando a
execução provisória da pena privativa de liberdade, haja vista que esse
entendimento altera substancialmente uma garantia fundamental ao autorizar o
cumprimento da pena de prisão do imputado presumidamente inocente, é dizer,
encaminha-se ao cárcere o indivíduo não culpado, aquele que tem o direito
fundamental de ser protegido pelo Estado, aquele que pode ser absolvido em
instâncias superiores com a reforma de sua condenação.
Ademais, a jurisdição modifica negativamente uma garantia fundamental do
indivíduo, que não pode ser objeto de alteração sequer pelo Poder Legislativo, pois
se trata de cláusula pétrea, além de inovar no ordenamento ao criar uma nova
espécie prisão, em total usurpação de função típica de outro Poder do Estado,
causando insegurança jurídica na sociedade.
O Estado ao fazer ingressar no sistema penitenciário uma pessoa inocente
despreza os seus direitos mais essenciais, como por exemplo a vida, a saúde, a
integridade física e psíquica, e a liberdade, deturpando a sua função primordial, é
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dizer, passa da condição de protetor do indivíduo para a de supressor de direitos e
garantias fundamentais.
Isto posto, o cumprimento provisório de uma pena privativa de liberdade,
antes do seu trânsito em julgado, significa negar uma garantia fundamental do
cidadão, é pôr termo ao princípio da presunção de inocência, constante não apenas
do texto constitucional, mas de tantas outras normas garantidoras de direitos
fundamentais, não restando outro deslinde para a questão senão a reforma do
referido entendimento, por força do princípio da dignidade da pessoa humana,
fundante do Estado Democrático de Direito.
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RESUMO: O presente artigo tem como objetivo analisar de que maneira a duração
das prisões cautelares se relacionam com o princípio da razoável duração do
processo, bem como abordar o prazo de duração das prisões cautelares, analisar as
modalidades de prisão cautelares e destacar o prazo razoável do processo. A
pesquisa é de natureza bibliográfica e documental, fazendo extenso uso da
doutrina, e legislação especial. Quanto aos objetivos da pesquisa, é exploratória, o
qual estabelece critérios, métodos e técnicas. A razoável duração do processo é um
princípio fundamental que garante a dignidade do acusado, uma vez que, com esse
direito o acusado passou a ter garantias de ser julgado dentro de um prazo
adequado.
5
Todo acusado tem o direito de ser julgado durante um período de prazo razoável,
pois trata-se de um direito subjetivo de todo cidadão brasileiro. No entanto, muitas
vezes o sujeito é preso cautelarmente, ou seja, durante o processo, mas na verdade
ele não foi condenado ainda, e algumas vezes ele fica um período preso superior
àquele da condenação. Nessas situações, a pessoa permanece presa durante todo
o processo, e, a pena fixada, a condenação, é distinta da prisão.
Palavras-chave: Prisão; Cautelar; Duração.
ABSTRACT: The purpose of this article is to analyze how the duration of
precautionary arrests relates to the principle of reasonable length of proceedings,
as well as to address the duration of precautionary arrests, to analyze the modalities
of precautionary arrests and to highlight the reasonable length of the process. The
research is bibliographic and documentary in nature, making extensive use of
doctrine, and special legislation. As for the research objectives, it is exploratory,
which establishes criteria, methods and techniques. The reasonable length of the
proceedings is a fundamental principle that guarantees the dignity of the accused,
since with this right the accused has been guaranteed to be tried within a
reasonable time. Every accused has the right to be tried for a reasonable period of
time, as this is a subjective right of every Brazilian citizen. However, the subject is
often arrested cautiously, ie during the trial, but in fact he has not been convicted
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yet, and sometimes he is held longer than the conviction. In these situations, the
person remains imprisoned throughout the process, and the penalty, the sentence,
is distinct from the prison.
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SUMÁRIO: INTRODUÇÃO. 1. BREVE HISTÓRICO SOBRE AS PRISÕES. 2. PRISÕES
CAUTELARES. 2.1 PRISÃO PREVENTIVA. 2.2 PRISÃO TEMPORÁRIA. 2.3 PRISÃO EM
FLAGRANTE. 3. PRINCÍPIO DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. 4.
ENTENDIMENTO DOS TRIBUANIS SUPERIORES ACERCA DO TEMA. REFERÊNCIAS.

INTRODUÇÃO
A pesquisa abordará acerca das prisões cautelares e o princípio da duração
razoável do processo, com os objetivos de analisar de que maneira a duração das
prisões cautelares se relacionam com o princípio da razoável duração do processo,
bem como abordar o prazo de duração das prisões cautelares, analisar as
modalidades de prisão cautelares e destacar o prazo razoável do processo.
Durante a investigação policial ou no curso do processo utiliza-se as prisões
cautelares para assegurar a efetividade e utilidade da sentença penal condenatória,
aplicada a partir da existência de indícios de materialidade. Fala-se que não viola o
princípio da inocência por utilizar-se de provas ainda não plenas que se tem no
Processo Penal.
O problema da pesquisa é: Qual a incidência do princípio da razoável
duração do processo às prisões cautelares?.
Esta pesquisa surge a partir de uma análise crítica sobre a duração das
prisões cautelares, pois, em um Estado Democrático de Direito, a liberdade é a
regra, e o direito à liberdade é a justa resistência do indivíduo contra a pretensão
punitiva estatal.
A Emenda Constitucional 45 de 2004 previu, além do inciso LXXVIII do
artigo 5º da Constituição da República, que trata da necessidade de se concluir os
processos num período hábil, alguns dispositivos que corroboram a tese de que a
referida emenda teve como objetivo, dentre outros, conferir maior celeridade à
tramitação processual na justiça brasileira.
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A razoável duração do processo é um princípio fundamental que garante a
dignidade do acusado, uma vez que, com esse direito o acusado passou a ter
garantias de ser julgado dentro de um prazo adequado.
Dessa maneira, o Estado como garantidor da dignidade da pessoa humana,
deve proteger o cidadão contra abusos de direitos, principalmente no que se refere
ao cerceamento de liberdade.
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Uma pessoa que está presa cautelarmente tem o direito de que seu
processo e sua acusação seja comprovada, evitando o prolongamento de tempo
dentro das cadeias, pois, apesar da Constituição Federal de 1988 também afirmar a
presunção do estado de inocência, qualquer pessoa desde o indiciamento até o
julgamento sofrem inúmeros reflexos negativos que lhes são imputados. Por isso,
o presente estudo torna-se relevante, para que a aplicação do princípio da razoável
duração do processo seja efetivamente aplicado, não somente na fase das prisões
cautelares, mas, desde o inquérito policial até a decisão irrecorrível.
Para que a prisão seja decretada é necessário prova da materialidade e
indícios de autoria, porém, no Brasil, utiliza-se as prisões rotineiramente, e isso deve
ser analisado, pois, a lentidão da justiça pode prejudicar e ferir o princípio da
dignidade da pessoa humana. 5
Todo acusado tem o direito de ser julgado durante um período de prazo
razoável, pois trata-se de um direito subjetivo de todo cidadão brasileiro. No
entanto, muitas vezes o sujeito é preso cautelarmente, ou seja, durante o processo,
mas na verdade ele não foi condenado ainda, e algumas vezes ele fica um período
preso superior àquele da condenação. Nessas situações, a pessoa permanece presa
durante todo o processo, e, a pena fixada, a condenação, é distinta da prisão.
O princípio da duração razoável do processo já existia no ordenamento
jurídico brasileiro, considerando que o art. 8º da Convenção Americana sobre os
Direitos Humanos (Pacto San José da Costa Rica), em sua redação já trazia o direito
de toda pessoa ser ouvida, com todas as garantias e dentro de um prazo razoável,
por um juiz competente.
Posteriormente, com a promulgação da Emenda Constitucional nº 45, em
08/12/2004, foi inserido o inciso LXXVIII no art. 5º da Constituição Federal o qual
veio assegurar a todos, no âmbito judicial e administrativo, a razoável duração do
processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação.
A prisão antes da condenação só deve ser usada de forma excepcional,
somente quando for necessário retirar o acusado do convício social, para garantir a
investigação e a ordem pública.
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1 BREVE HISTÓRICO SOBRE AS PRISÕES
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A prisão é a constrição do direito de liberdade do indivíduo, que de acordo
com Nucci (2008, p. 157): “prisão é a privação da liberdade, coibindo-se, através do
recolhimento ao cárcere, o direito natural e constitucional do ser humano de ir, vir
e permanecer (art. 5º, caput)”.
Destaca-se que no Brasil a prisão se divide, em prisão pena e prisão sem
pena. A prisão pena é quando ocorreu o processo, respeitando os princípios do
contraditório e ampla defesa, encontrando-se em trânsito em julgado da sentença
condenatória, por outro lado, a prisão sem pena, é a prisão com finalidade
acautelatória, também chamada de prisão processual ou prisão cautelar.
Beccaria (2006, p. 81), em seu livro intitulado “Dos Delitos e das Penas”
sobre a prisão, apresenta que:
Erro não menos comum, porque contrário ao fim social, que
é a opinião da própria segurança, é deixar ao magistrado,
executor das leis, o alvedrio de prender o cidadão, de tirar a
liberdade do inimigo sob frívolos pretextos e de deixar o
amigo impune, mesmo havendo os mais fortes indícios de
culpabilidade. [...] É porque, no sistema penal de hoje,
segundo a opinião dos homens, prevalece a ideia da força e
da prepotência sobre a da justiça; porque se atiram,
indistintamente, no mesmo cárcere, não só os acusados como
os condenados, porque a prisão é mais lugar de suplício do
que de custódia do réu e porque a força interna, tutora das
leis, é separada da força externa, defensora do trono e da
nação, quando deveriam estar unidas.
Assim sendo, verifica-se que um dos principais objetivos que o sistema
penitenciário é promover a reeducação e reinserção do condenado ao convívio
social e familiar, porém, ao colocar presos provisórios junto com os apenados esse
objetivo não será alcançado.
O período denominado como vingança divina é tido como um período
primitivo na história do direito penal. Nessa fase havia a figura da igreja forte na
sociedade e junto com o Estado se confundia no exercício do poder na sociedade,
onde o crime era tido como pecado que atingia diretamente o Poder Divino.
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Na fase da vingança privada, a reação à agressão era a regra. A reação era
devida pela vítima inicialmente, após, passou a ser devida pelo seu grupo e, mais
tarde, passou a ser direito da tribo.
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Com o passar dos anos, a civilização ocidental passou a substituir a
vingança divina pela vingança pública, onde o Estado chamou para si a
responsabilidade de punir o criminoso. Dessa maneira, a pena perde sua índole
sacra para transformar-se em uma sanção imposta em nome de uma autoridade
pública, representativa dos interesses da comunidade.
O Estado afastou a vindita privada, assumindo o poder-dever de manter a
ordem e a segurança social, surgindo a vingança pública, que, nos seus primórdios,
manteve absoluta identidade entre poder divino e poder político. A primeira
finalidade reconhecida desta fase era garantir a segurança do soberano, por meio
da aplicação da sanção penal, ainda dominada pela crueldade e desumanidade,
característica do direito criminal da época. Mantinha-se ainda forte influência do
aspecto religioso, com o qual o Estado justificava a proteção do soberano
(BITENCOURT, 2012, p. 71).
Posteriormente, com o direito canônico, que é o ordenamento jurídico da
5
Igreja Católica Apostólica Romana
surgiram diversas contribuições do processo
canônico para o direito processual em geral dos quais podemos anotar: a) trata-se
de um processo conduzido por profissionais do direito; b) reconhece um sistema
de recursos; c) adquiriu uma natureza inquisitorial mais do que adversarial; d) impôs
a escrita sobre a oralidade; e e) contribuiu para o fim das provas irracionais, como
as ordálias (SAMPEL, 2011, p. 64).
Nesse período foi criado um local que seria reservado para aqueles que
fossem cumprir suas penas não cometessem crimes e que se arrependessem de seis
erros, o que foi chamado de penitenciária.
2. PRISÕES CAUTELARES
No ordenamento jurídico brasileiro, as espécies de prisões cautelares são:
prisão preventiva, prisão temporária e prisão em flagrante.
2.1 PRISÃO PREVENTIVA
A prisão preventiva tem como finalidade garantir a utilidade e eficácia do
futuro provimento jurisdicional., que pode ser autorizada nas seguintes hipóteses,
de acordo com o art. 312 do CPP: “A prisão preventiva poderá ser decretada como
garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução
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criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da
existência do crime e indício suficiente de autoria” (BRASIL, 1941).
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Assim sendo, desde que atendidos tais requisitos legais, esse tipo de prisão
pode ser decretada há qualquer momento durante a fase de investigação criminal
ou no curso do processo.
Poderá ser decretada de ofício pelo Juiz, a requerimento do Ministério
Público ou querelante ou mediante representação da autoridade policial
competente, sendo necessário prova da materialidade do crime e indícios
suficientes da autoria.
Segundo CAPEZ (2011, p. 230) a prisão preventiva que não preencher os
requisitos do fumus boni iuris e periculum in mora, estaria violando o princípio da
presunção da inocência:
A prisão provisória somente se justifica, e se acomoda dentro
do ordenamento pátrio, quando decretada com base no
poder geral de cautela do juiz, ou seja, desde que necessária
para uma eficiente prestação jurisdicional. Sem preencher os
requisitos gerais da tutela cautelar (fumus boni iuris e
periculum in mora), sem necessidade para o processo, sem
caráter instrumental, a prisão provisória, da qual a prisão
preventiva é espécie, não seria nada mais do que uma
execução da pena privativa de liberdade antes da
condenação transitada em julgado, e, isto sim, violaria o
princípio da presunção da inocência.
A prisão preventiva é admitida em casos de crimes dolosos com pena
privativa de liberdade, também em casos de condenação por outro crime doloso,
em sentença transitada em julgado e, em casos de crimes relacionados a violência
doméstica familiar contra a mulher, a criança, o adolescente, idoso, enfermo ou
pessoa com deficiência, conforme artigo 313 do CPP (BRASIL, 1941).
Quanto a sua revogação, de acordo com o artigo 316 do CPP, a prisão
preventiva poderá ser revogada pelo juiz, no andamento do processo, em caso de
verificado falta de motivo para que ela permaneça. Poderá também ser decretada
novamente caso sobrevierem razões que a justifiquem (BRASIL, 1941).
2.2 PRISÃO TEMPORÁRIA
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A prisão temporária é cabível quando for imprescindível para as
investigações do inquérito policial, quando o indiciado não tiver residência fixa ou
não fornecer elementos necessários ao esclarecimento de sua identidade e quando
houver fundadas razões.
Trata-se de uma espécie de prisão prevista na Lei n° 7960/89, que pode ser
decretada a requerimento da autoridade policial ou do Ministério Público, contudo,
o juiz, de ofício, poderá decretá-la.
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Quando o juiz decreta a prisão temporária, já o faz com o prazo fixo e
determinado por lei, cinco dias prorrogáveis por mais cinco, em caso de extrema e
comprovada necessidade, ou trinta dias prorrogáveis por mais trinta se for crime
hediondo ou assemelhado.
Destaca-se ainda, que decorrido o prazo fixado de detenção, o preso
deverá ser posto imediatamente em liberdade, salvo se já tiver sido decretada sua
prisão preventiva.
No entanto, o juiz não pode ainda prorrogar de oficio, porque assim
equivale a decretar de oficio. O magistrado terá, após o requerimento ou
representação, o prazo de 24 horas
para determinar fundamentadamente, se for o
5
caso, a prisão temporária. (BONFIM, 2012, p. 528).
Bonfim (2012, p. 528) ainda acrescenta que:
A prisão temporária somente será decretada pelo juiz
durante o inquérito policial, nunca durante a ação penal. Com
efeito, o art. 1º e seus incisos, ao determinarem as hipóteses
de cabimento da medida cautelar, tratam sempre de
inquérito policial e de indiciado. Entende-se, contudo, que a
falta de formal e prévia instauração do inquérito não impede
a decretação da medida, pois os elementos de convicção
podem ter sido extraídos de investigação realizada pelo
Ministério Público ou de peças de informação.
A finalidade da prisão temporária é de instrumentalizar o inquérito policial
com manancial probatório concernente à autoria ou participação do suspeito ou
indiciado em grave infração penal e fornecer suporte probante que subsidie a futura
denúncia ou queixa. No mesmo sentido, esse acervo probatório pode ser decisivo
na transformação da prisão temporária em prisão preventiva e, como finalidade
mais relevante, arrimar o convencimento ministerial, a opinião delituosa, para o
oferecimento da inicial acusatória (FREITAS, 2009, p. 106).
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A lei 7.960/89, que dispõe da prisão temporária, enumera um rol de 14
crimes, que vão do homicídio doloso aos crimes contra o sistema financeiro. Dessa
maneira, a aplicação de prisão temporária por crime que não esteja previsto no rol,
classifica-se como uma prisão ilegal.
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Rangel (2012, p. 818) cita que:
A prisão temporária é uma espécie de prisão cautelar,
exigindo para a sua configuração, os requisitos de toda e
qualquer medida cautelar, quais sejam: o fumus boni iuris
(fumus comissi delicti) e o periculum in mora (periculum
libertatis). Assim, deve-se investigar a presença desses
requisitos para a caracterização, ainda que tênue, da medida
cautelar. Os requisitos não são idênticos aos da prisão
preventiva, porém existem e devem estar presentes para que
a medida seja decretada.
Dessa maneira, ressalta-se que, não cabe prisão temporária quando já tiver
sido concluído o inquérito policial, por ser medida extrema a ser utilizada sempre
que a liberdade do preso prejudicar a investigação policial e, consequentemente, a
elucidação dos fatos.
2.3 PRISÃO EM FLAGRANTE
A prisão em flagrante é vista sob dois enfoques, como uma medida
administrativa ou como uma medida pré-cautelar. Classifica-se como medida
administrativa, uma vez que, para a sua realização, não é necessária a presença do
Judiciário, mas sim da Autoridade Policial competente. Por outro lado, é vista como
medida pré-cautelar, uma vez que seu papel não é o de garantir um resultado final,
mas sim de deixar o preso à disposição da Justiça, para que o juiz examine se há
ou não cautelaridade na situação.
A referida modalidade de prisão, encontra-se prevista no art. 5º, inciso LXI,
da Constituição da República de 1988, o qual preceitua que, a prisão em flagrante
deverá ser aplicada quando presentes os requisitos previstos no art. 302 do Código
de Processo Penal, ou seja, será aplicada a quem: está cometendo a infração penal;
acaba de cometê-la; é perseguido logo após pela autoridade, pelo ofendido ou por
qualquer pessoa, em situação que faça presumir ser autor da infração; ou é
encontrado, logo depois, com instrumentos, armas, objetos ou papéis que façam
presumir ser autor da infração.
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Segundo Nucci (2008, p. 524), “Prisão em flagrante é a modalidade de
prisão cautelar, de natureza administrativa, realizada no instante em que
desenvolve ou termina de se concluir a infração penal (crime ou contravenção
penal)”.
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Para Fernando Capez (2011, p. 229), prisão em flagrante: “É, portanto,
medida restritiva da liberdade, de natureza cautelar e processual, independente de
ordem escrita do juiz competente, de quem é surpreendido cometendo, ou logo
após ter cometido, um crime ou uma contravenção”.
Existem vários tipos de flagrante, como: flagrante próprio, impróprio,
presumido, preparado, esperado e retardado.
O flagrante próprio, é aquele em que o agente é surpreendido cometendo
uma infração penal ou quando acaba de cometê-la (CPP, art. 302, I e II), ou seja, a
prisão ocorre no momento exato em que a pessoa está perfazendo a infração
(prisão em flagrante próprio prevista no art 302, inciso I da CPP) ou quando o
agente acabou de cometer a infração penal (prisão em flagrante próprio prevista
no art 302, inciso II CPP) (CAPEZ, 2011, p. 2006, p. 252).
O flagrante impróprio é5quando há a perseguição do agente logo após a
prática do delito sendo dispensado o “contato visual”.
O flagrante presumido ocorre quando o agente é encontrado logo depois
da prática de uma determinada infração, portando instrumentos armas objetos ou
papeis que façam presumir ser ele o autor da infração (art. 302, IV, CPP). Também
chamado de flagrante ficto, “nesse caso, ao contrário da hipótese anterior (art. 302,
III), não se exige tenha o agente sido perseguido pela autoridade, bastando ter sido
encontrado nas situações referidas, logo depois do crime.” (BONFIM, 2012, p. 503).
No flagrante esperado, a autoridade policial toma conhecimento que vai
ocorrer o crime e fica a espera, em alerta. Para Bonfim (2012, p. 504) tal modalidade
de flagrante só é válida quando “a polícia, informada da possibilidade de ocorrer
um delito, dirige-se até o local, aguardando sua execução. Iniciada esta, a pronta
intervenção dos agentes policiais, prendendo o autor, configura o flagrante.”
Portanto, a autoridade não exerce qualquer influência na prática criminosa,
consistindo o flagrante esperado em simples espera do crime, sem qualquer
investigação ou induzimento.
O flagrante retardado está previsto na lei do crime organizado, em que
neste tipo de crime, é comum que a autoridade postergue a autuação do infrator
da norma com a finalidade de obter maiores informações e que se concretiza
formação de provas.
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De acordo com Lopes (2018, 122):
“[...] não estando configuradas as situações anteriormente
analisadas (e preenchidos os requisitos de cada uma), a prisão
em flagrante é ilegal e deve ser imediatamente relaxada pela
autoridade judiciária competente. Ainda que ilegal o
flagrante, nada impede que seja postulada pelo Ministério
Público a prisão preventiva (ou temporária, se for o caso), que
poderá ser decretada pelo juiz (desde que preenchidos os
requisitos a seguir analisados)”.
3. PRINCÍPIO DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO
Diante desses tipos de prisões cautelares, é relevante analisar a duração
razoável do processo, que está legalizado no art. 8° da Convenção Americana sobre
os Direitos Humanos (Pacto San José da Costa Rica), que traz em seu texto ter toda
pessoa o direito de ser ouvida por um juiz ou Tribunal competente dentro de um
prazo razoável. Além disso, a Constituição Federal assegura em seu art. 5° inciso
LXXVIII o direito à razoável duração do processo bem como sua celeridade.
Ao destacar o princípio da duração razoável do processo, outros princípios
ganham notoriedade, como da presunção de inocência, da estrita legalidade da
prisão cautelar e, também, da economia processual. A conexão desses princípios
avaliza a prisão cautelar, dentro de prazo razoável, para que se acate o devido
processo legal.
Todo cidadão que está sendo investigado, tem o direito de que a duração
de seu processo não se prolongue, principalmente se esse indivíduo estiver preso
e não ter provas suficientes de autoria, impedindo que o princípio da dignidade da
pessoa humana seja desrespeitado.
Destaca-se que a duração razoável diferencia-se de rapidez, conforme Sá
(2016, p. 72) cita:
(...) não se pode confundir duração razoável com rapidez. Nem
sempre um processo célere traz em si a justiça que se busca,
pois nem sempre resguardados com as garantias do devido
processo legal. No caso concreto o magistrado deve estar
atento para ponderar os valores em jogo e saber equilibrar a
celeridade almejada com as garantias constitucionais da
ampla defesa e contraditório.
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Porém ao mesmo tempo que busca-se a celeridade do processo, deve-se
observar a proteção da tutela satisfativa das partes para não ocorra injustiça.
Segundo Lenza (2012, p. 637): “a EC n. 45/2004, ampliando os direitos e
garantias fundamentais, estabeleceu, no art. 5º, LXXVIII, que a todos, no
âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do
processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação”.
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Vale ressaltar que, inúmeros são os exemplos de dispositivos que
expressam essa ineficácia de prazos, tais como:
Art. 400. Na audiência de instrução e julgamento, a ser
realizada no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, procederse-á à tomada de declarações do ofendido, à inquirição das
testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa, nesta
ordem, ressalvado o disposto no art. 222 deste Código, bem
como aos esclarecimentos dos peritos, às acareações e ao
reconhecimento de pessoas e coisas, interrogando-se, em
seguida, o acusado. (Redação dada pela Lei nº 11.719, de
2008).
5

Art. 412. O procedimento será concluído no prazo máximo de
90 (noventa) dias. (Redação dada pela Lei nº 11.689, de 2008)
Art. 531. Na audiência de instrução e julgamento, a ser
realizada no prazo máximo de 30 (trinta) dias, proceder-se-á
à tomada de declarações do ofendido, se possível, à inquirição
das testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa, nesta
ordem, ressalvado o disposto no art. 222 deste Código, bem
como aos esclarecimentos dos peritos, às acareações e ao
reconhecimento de pessoas e coisas, interrogando-se, em
seguida, o acusado e procedendo-se, finalmente, ao debate.
(Redação dada pela Lei nº 11.719, de 2008).
Portanto, “não prazo” significa, simplesmente, dizer: ausência de prazos
processuais com sanção pelo descumprimento.
Apresenta-se que alguns juristas, entendem que a garantia da razoável
duração do processo já estava positivada na Constituição desde a sua
promulgação, quer seja no princípio do devido processo legal, ou quer seja no
princípio da eficiência aplicável à Administração Pública, comprovando-se esse
entendimento diante de tal afirmação de Moraes (2012, p. 94):
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A EC nº 45/04 (Reforma do Judiciário) assegurou a todos, no
âmbito judicial e administrativo, a razoável duração do
processo e os meios que garantam a celeridade de sua
tramitação. Essas previsões – razoável duração do processo e
celeridade processual -, em nosso entender, já estavam
contempladas no texto constitucional, seja na consagração do
devido processo legal, seja na previsão do princípio da
eficiência aplicável à Administração Pública (CF, art. 37, caput).
Portanto, este dispositivo tem o objetivo de assegurar a todos os litigantes
tanto judiciais como administrativamente, uma solução concreta em prazo não
excessivamente longo, buscando uma maior celeridade, qualidade e, eficácia na
atividade jurisdicional do Estado.
A intenção é que todo acusado seja julgado em um tempo razoável para
que outros princípios não sejam desrespeitados, até mesmo pelo fato de o
indivíduo ser absolvido no final do processo.
4. ENTENDIMENTO DOS TRIBUNAIS SUPERIORES ACERCA DO TEMA
Acerca do tema, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça somente
reconhece constrangimento ilegal por excesso de prazo de prisão quando a demora
não é justificada, considerando-se ilegal a prisão apenas quando o excesso de prazo
é injustificado em razão de negligência, displicência ou erro do juízo (CONJUR,
2017, p. 1).
É cediço que a Constituição não fixou prazos para a duração de um
processo, nem tampouco normas infraconstitucionais o fizeram, assim sendo, ficou
a cargo do julgador, em cada caso concreto, a definição do que seria um prazo
razoável do processo num feito criminal.
A prisão cautelar por tempo excessivo, muitas vezes nem estando
preenchidos os requisitos da prisão preventiva, é um mal. Outras vezes, retira-se a
liberdade de um indivíduo, apossando-se de seu tempo, apenas pela gravidade
abstrata do delito que lhe é imputado.
A prisão preventiva não pode, em momento algum, fazer as vezes de prisão
definitiva, com reconhecimento antecipado da culpa, pois não há nela um juízo de
culpabilidade.
O Superior Tribunal de Justiça, da mesma forma, possui ampla orientação
jurisprudencial sobre o assunto, tendo pacificado, por exemplo, que “a fuga do
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distrito da culpa é fundamentação idônea a justificar o decreto da custódia
preventiva para a conveniência da instrução criminal e como garantia da aplicação
da lei penal”, bem como que “as condições pessoais favoráveis não garantem a
revogação da prisão preventiva quando há nos autos elementos hábeis a
recomendar a manutenção da custódia” (STJ, 2015).
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Acrescenta-se ainda, que, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
também, o entendimento de que “a alusão genérica sobre a gravidade do delito, o
clamor público ou a comoção social não constituem fundamentação idônea a
autorizar a prisão preventiva” e que “a prisão cautelar pode ser decretada para
garantia da ordem pública potencialmente ofendida, especialmente nos casos de:
reiteração delitiva, participação em organizações criminosas, gravidade em
concreto da conduta, periculosidade social do agente, ou pelas circunstâncias em
que praticado o delito (modus operandi)". Constata-se, no mesmo acervo
jurisprudencial, inclusive, que “inquéritos policiais e processos em andamento,
embora não tenham o condão de exasperar a pena-base no momento da
dosimetria da pena, são elementos aptos a demonstrar eventual reiteração delitiva,
fundamento suficiente para a decretação da prisão preventiva” (STJ, 2014).
Assim sendo, faz-se necessária
a imediata fixação de um prazo máximo de
5
duração das prisões cautelares e do processo criminal, para que a norma insculpida
no texto constitucional tenha completa efetividade. Portanto, deve o legislador
pátrio estabelecer os prazos, com critérios objetivos e razoáveis.
CONCLUSÃO
A lentidão estatal na prestação jurisdicional penal atinge toda a sociedade,
e não somente as partes envolvidas, visto que os infratores, uma vez não punidos
ou ressocializados, tendem a voltar a delinquir, não diminuindo assim a
criminalidade.
É necessário, para a efetivação dos direitos, a implementação das reformas
processuais que visem agilizar o moroso sistema judicial brasileiro, privilegiando a
célere solução dos conflitos postos à apreciação do Estado, contudo, sem que se
ofenda ao princípio da ampla defesa e do contraditório.
O princípio da razoável duração do processo, ou da celeridade processual,
deve estender seus reflexos desde o inquérito policial até a decisão irrecorrível, a
fim de evitar que as investigações e suspeitas promovidas pelo Estado se
prolonguem indefinitivamente no tempo, levando, por inúmeras vezes, à prescrição
da pretensão punitiva.
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Ocorre, que é indispensável uma urgente reforma legislativa para que se
estipule a duração do processo penal, tendo como ponto basilar a duração das
prisões cautelares.
REFERÊNCIAS

Boletim Conteúdo Jurídico n. 931 de 09/11/2019 (ano XI) ISSN - 1984-0454

BECCARIA, Cesare. Dos Delitos e das Penas. 3ª Edição. 2006. São Paulo: Revista dos
Tribunais.
BITENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de direito penal: parte geral. 16. ed. São
Paulo: Saraiva, 2012.
BOMFIM, Edilson Mougenot. Curso de processo penal. 7. ed. São Paulo: Saraiva,
2012.
BRASIL. Código de Processo Penal de 1941. 1941. Disponível em
< http://www.planalto .gov. br/ccivil_03/decreto-lei/del3689.htm>. Acesso em 25
Jun 2019.
BRASIL. Superior Tribunal de Justiça: HC 307469, Rel. Ministro Jorge Mussi, 5ª
Turma, Julgado em 03/03/2015, DJE 23/03/2015; RHC 036608, Rel. Ministro
Sebastião Reis Júnior, 6ª Turma, Julgado em 10/03/2015, DJE 20/03/2015; RHC
053927, Rel. Ministro Felix Fischer, 5ª Turma, Julgado em 05/03/2015, DJE
17/03/2015; HC 312188, Rel. Ministra Maria Thereza De Assis Moura, 6ª Turma,
Julgado em 24/02/2015, DJE 02/03/2015.
BRASIL. Superior Tribunal de Justiça: RHC 055365, Rel. Ministro Jorge Mussi, 5ª
Turma, Julgado em 17/03/2015, DJE 06/04/2015; RHC 052402, Rel. Ministro
Sebastião Reis Júnior, 6ª Turma, Julgado em 18/12/2014, DJE 05/02/2015; HC
285466, Rel. Ministra Laurita Vaz, 5ª Turma, Julgado em 05/08/2014, DJE
21/08/2014; HC 028977, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, 6ª Turma, Julgado em
13/05/2014, DJE 28/05/2014.
CAPEZ. Fernando. Curso de Direito Processual Penal. 6ª ed. São Paulo: Saraiva, 2011.
CONJUR. Consultor Jurídico. Prisão cautelar só tem excesso de prazo se demora é
justificada, decide STJ. 2017. Disponível em < https://www. conjur. com.br/2017set-05/cautelar-excesso-prazo-demora-injustificada>. Acesso em 27 out. 2019.
FREITAS, Jaime Walmer de. Prisão temporária. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2009.
LENZA, PEDRO. Direito Constitucional Esquematizado. 12ª edição, Editora Saraiva.
2012.
72

www.conteudojuridico.com.br

LOPES JÚNIOR, Aury. Direito processual penal. 13. ed. Rio de Janeiro: Lúmen Júris,
2018.
MORAES, Alexandre de. Direito Constitucional. 28ª edição, São Paulo: Atlas, 2012.
NUCCI, Guilherme de Souza e NUCCI, Náila Cristina Ferreira. Prática Forense
penal. Ed. 3º. São Paulo: Revista Dos Tribunais, 2008.
RANGEL, Paulo. Direito processual penal. 20. ed. São Paulo: Atlas, 2012.
Boletim Conteúdo Jurídico n. 931 de 09/11/2019 (ano XI) ISSN - 1984-0454

SÁ, Renato Montans de. Manual de Direito Processual Civil. 2 ed. São Paulo, Saraiva,
2016.
SAMPEL, Edson Luiz. Introdução ao direito canônico. São Paulo: LTr, 2011.

5

73

www.conteudojuridico.com.br

A CONCILIAÇÃO E A MEDIAÇÃO NO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015:
UMA
ANÁLISE
DOS
INSTITUTOS
COMO
MECANISMOS
DE
APERFEIÇOAMENTO DA ATUAÇÃO JURISDICIONAL
TALINE CONÂCO: Acadêmica da

Boletim Conteúdo Jurídico n. 931 de 09/11/2019 (ano XI) ISSN - 1984-0454

10 ª fase do Curso de Direito no
Centro
Universitário
para
o
Desenvolvimento do Alto Vale do
Itajaí - UNIDAVI

Resumo: O presente artigo científico tem como objeto a conciliação e a mediação
como mecanismos de aperfeiçoamento da atuação jurisdicional. Nota-se que não
é recente o reconhecimento da importância do uso dos mecanismos da mediação
e conciliação para solução de conflitos, contudo, a aplicação de tais institutos
sempre ficou em segundo plano, ou até mesmo, nem eram cogitadas de serem
usadas. O Código de Processo Civil 2015 procura mudar essa realidade,
regulamentando os institutos supramencionados para que sejam efetivamente
usados, dando a estes, inclusive, preferência em relação à solução judicial pela
sentença. Espera-se com isso, entre outras coisas, que tais inovações impliquem em
um melhoramento da atuação jurisdicional, o que, por óbvio, beneficia toda a
sociedade. O método utilizado na elaboração deste trabalho foi o indutivo e o
método de procedimento foi o monográfico. O levantamento de dados foi através
da técnica da pesquisa bibliográfica. As Considerações Finais trazem em seu bojo
aspectos mais relevantes ao tema, bem como a comprovação ou não da hipótese
básica.
Palavras-Chave: Conciliação. Mediação. Código de Processo Civil de 2015.
Abstract: The present scientific article has the object of conciliation and mediation

as mechanisms to improve the jurisdictional performance. It is noteworthy that the
recognition of the importance of the use of the mechanisms of mediation and
conciliation for conflict resolution is not recent, however, the application of such
institutes has always been in the background, or even were not considered to be
used. The Civil Procedure Code 2015 seeks to change this reality by regulating the
aforementioned institutes to be effectively used, giving them, even, preference over
the judicial solution by the sentence. It is hoped, among other things, that such
innovations imply an improvement of the jurisdictional performance, which, of
course, benefits the whole society. The method used in the preparation of this work
was inductive and the method of procedure was the monograph. The lifting data
was through the technique of the bibliographical search. The Final Considerations
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bring in his bulge more relevant aspects to the subject, as well as the proof or not
of the basic hypothesis.
Keywords: Conciliation. Mediation. Code of Civil Procedure 2015.
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Sumário: 1 Introdução – 2 Noções gerais de conciliação e mediação: 2.1 A
diferenciação entre conciliação e mediação; 2.2 Dos princípios da conciliação e
mediação; 2.3 Dos conciliadores, mediadores e as câmaras privadas – 3 A
conciliação e a mediação como meios de resolução de conflitos em face da
Constituição Federal – 4 A conciliação e a mediação como mecanismos de
aperfeiçoamento da atuação jurisdicional – 5 Considerações finais – 6 Referências.

INTRODUÇÃO

Os objetos do presente Artigo Científico são a conciliação e a mediação no
código de processo civil de 2015 como mecanismos de aperfeiçoamento da
atuação jurisdicional.
O objetivo geral deste trabalho é estudar a conciliação e mediação no
5
Código de Processo Civil de 2015
como mecanismos de aperfeiçoamento da
atuação jurisdicional.
Os objetivos específicos são: a) analisar a regulamentação dos Institutos da
conciliação e mediação; b) discutir acerca dos Institutos da conciliação e mediação
na sistemática do Código de Processo Civil de 2015 em face da Constituição Federal
e, c) demonstrar que a conciliação e a mediação são mecanismos para
aperfeiçoamento da atuação jurisdicional.
Na delimitação do tema levanta-se o seguinte problema: são a conciliação e
mediação mecanismos efetivos para aperfeiçoar a atuação jurisdicional?
Para equacionamento do problema levanta-se a seguinte hipótese: supõese que são a conciliação e mediação, mecanismos efetivos para aperfeiçoamento
da atuação jurisdicional.
Verifica-se que o presente trabalho possui relevância jurídica na medida em
que trata de questão atinente à prestação jurisdicional, mais precisamente, na
possibilidade de seu aperfeiçoamento a partir da efetivação, na prática, dos
institutos da conciliação e mediação. Além disso, possui relevância social, uma vez
que é de interesse de toda a sociedade, ter uma prestação jurisdicional efetiva e o
mais célere possível, visando, entre outras coisas, a paz social. A relevância
acadêmica também se faz presente, uma vez que a questão possibilita amplo
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debate, principalmente, acerca do impacto da efetivação dos meios alternativos de
solução dos conflitos, a conciliação e a mediação, para um melhoramento na
prestação jurisdicional.
Sem dúvidas, uma das mais importantes inovações trazidas com a lei
13.105/2015, Código de Processo Civil de 2015, é a consolidação da conciliação e
mediação como formas efetivas para a solução de conflitos. Sendo que, estes
institutos ganharam diversos dispositivos na referida lei. Tem-se que, em diversos
artigos, a referida lei expressa a preferência em resolver os conflitos de forma
consensual, bem como que tais institutos devem ser estimulados por juízes,
advogados, defensores públicos e Ministério Público.
Nota-se que, em que pese os institutos da conciliação e mediação já
existirem e serem consagrados muito antes do Código de Processo Civil vigente, de
certa forma, na prática tais institutos não foram tão utilizados, até porque, existe
uma certa cultura do litígio que, aos poucos e motivada, principalmente, pela
demora na prestação jurisdicional, vem diminuindo.
Neste contexto, se torna muito interessante avaliar impacto que as inovações
trazidas pelo Código de Processo Civil de 2015, podem causar se, efetivamente,
forem colocadas em prática.
Consigna-se que dar-se-á ênfase neste estudo, especificamente, quanto às
consequências de tais inovações para a atuação jurisdicional, sem deixar, contudo,
de mencionar as consequências em relação às próprias partes litigantes.
2

NOÇÕES GERAIS DE CONCILIAÇÃO E MEDIAÇÃO

No Código de Processo Civil vigente, entre os artigos 165 a 175, está
disciplinado acerca da criação, organização e composição de centros judiciários de
soluções de conflitos. Estabelece também referidos dispositivos, sobre as funções
dos conciliadores e mediadores judiciais, questões estas que não possuem
correspondência com dispositivos do Código de Processo Civil de 1973, sendo
assim, tem-se que o atual Código de Processo Civil, inovou significativamente neste
sentido. Acerca do aprimoramento no tratamento dos referidos institutos, assinala
Donizetti (2016, p. 146): “Antes, viam-se as formas de conciliação e mediação como
válvulas de escape do procedimento. A finalidade era apenas exaurir a excessiva
carga de processos. Agora, o CPC/2015 busca tais meios como incentivo às partes,
e não apenas ao juiz.”
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Assim, “[...] procurando infundir a cultura da pacificação entre os
protagonistas do processo, o CPC, em inúmeros preceitos, sugere a
autocomposição.” (TUCCI, 2017, p. 69).
De modo semelhante, menciona também Almeida (2016, p. 284): “O NCPC,
de maneira inovadora e pragmática – reconhecendo e enfrentando a atual situação
do Judiciário brasileiro –, vem estimular o uso de mecanismos alternativos (ou
adequados) de solução de conflitos.”
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Tais afirmações se confirmam da análise dos dispositivos do Código de
Processo Civil vigente que determina, por exemplo, que em se tratando de processo
de conhecimento que siga o procedimento comum, este deve ser iniciado com uma
audiência de conciliação e mediação. Ainda que, em caso de restar referida
audiência inexitosa, ou seja, que não se chegue à uma solução amigável no referido
momento, pode o próprio magistrado, cumprido seu papel de gerenciador do
processo, a todo o momento possibilitar às partes novas tentativas de transação.
(VEZZONI, 2016, p. 10).
No mesmo sentido, sobre a audiência de conciliação no início do processo,
assevera Montenegro (2016, p. 403): “[...] a audiência de conciliação, que sempre foi
5
desprezada na vigência do CPC/73,
ganhou importância com a nova lei processual,
que a prevê como etapa quase obrigatória do processo, o que pode ser percebido
através da leitura do art. 334 [...].”
Sobre a referida audiência ainda, comenta Tucci (2017, p. 175):
Independentemente da predisposição do autor à realização
de audiência de conciliação ou de mediação, previamente
manifestada na petição inicial, caberá́ sempre ao juiz avaliar,
diante dos horizontes do litígio, qual o melhor caminho a
seguir em busca de um desfecho consensual: conciliação ou
mediação.
Além disso, destaca-se que, “[...] obrigatoriamente, logo após a instalação da
audiência de instrução e julgamento, o juiz deve tentar conciliar as partes, ou
sugerir-lhes, naturalmente, a mediação ou arbitragem, quando achar mais
conveniente (art. 359).” (SANTOS, 2017, p. 340-341).
Neste caso, em que se propõe a conciliação entre as partes na audiência de
instrução e julgamento, assume o magistrado a posição de conciliador ou
mediador. (SANTOS, 2017, p. 687).
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Dessa forma, tem-se que, diferentemente do que ocorria na vigência do
Código de Processo Civil de 1973, é obrigatório que as partes litigantes tenham a
oportunidade de tentar resolver seu conflito já no início do processo, antes mesmo
da própria apresentação da contestação, que só irá ocorrer, caso essa audiência de
conciliação ou mediação reste inexitosa ou parcialmente exitosa, em sendo, claro,
o caso de processo que siga o procedimento comum ou de procedimento especial
que tenha previsão de audiência prévia de conciliação ou mediação.
Interessante ainda que, não só pode a qualquer momento o magistrado
tentar promover a conciliação ou mediação, como deve, mesmo já em sede de
audiência de instrução e julgamento, propor uma solução amigável entre as partes.
2.1

A DIFERENCIAÇÃO ENTRE CONCILIAÇÃO E MEDIAÇÃO

Registra-se de início que, embora os institutos da conciliação e mediação
sejam bem parecidos, estes não se confundem, é certo dizer, no entanto, que ambos
“[...] primam pela autocomposição, proporcionando a participação das partes na
resolução da querela.” (DONIZETTI, 2016, p. 146).
Verifica-se que na conciliação existe a imposição a um terceiro de aproximar
os interesses das partes, direcionando-os à formação de um acordo. Comenta
Donizetti (2016, p. 148): “Segundo o art. 165, § 2º, o conciliador deve atuar
preferencialmente nos casos em que não houver vínculo anterior entre as partes,
podendo sugerir soluções para o litígio, mas sem utilizar qualquer tipo de
constrangimento ou intimidação para forçar o acordo entre as partes.”
Já a mediação, é recomendada para os casos onde exista alguma relação já
predeterminada, conforme esclarece Donizetti (2016, p. 148):
[...] o mediador atuará preferencialmente nos casos em que
houver vínculo anterior entre as partes, auxiliando os
interessados a compreender as questões e os interesses em
conflito, de modo que eles possam, pelo restabelecimento da
comunicação, identificar, por si próprios, soluções
consensuais que sejam mutuamente benéficas (art. 165, § 3º).
No mesmo sentido, acerca da diferenciação na atuação entre o conciliador e
mediador, destaca Vezzoni (2016, p. 10):
O que diferencia a mediação da conciliação é que nesta última
o conciliador pode e idealmente faz propostas, ao passo que
o mediador jamais as faz, já que se limita a perguntar e fazer
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ouvir as partes para que elas mesmas dialoguem e desenhem
o seu acordo (CPC, art. 166, §§ 3o e 4o).
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Tem-se assim que, de acordo com o previsto no Código de Processo Civil de
2015, enquanto na conciliação é permitido o conciliador ter uma atuação mais ativa,
no sentido de, até mesmo, sugerir possíveis caminhos para resolver o problema
apresentado, na mediação, utilizada aos casos em que as partes possuem uma
relação anterior, o terceiro (mediador) deve ser imparcial, ajudando as partes na
definição do conflito e, possibilitando que elas de uma forma recíproca, consigam
estabelecer propostas que possam pôr fim ao conflito, até porque “[...] na mediação,
os elementos psicológicos costumam preponderar sobre os jurídicos.” (DONIZETTI,
2016, p. 148).
Por fim, importante anotar que, inobstante à diferenciação entre a
conciliação e a mediação, “[...] já que os objetivos não se diferem, nada impede que
a mediação se transforme em conciliação e vice-versa, mesmo porque tal atividade
é dirigida pela informalidade.” (SANTOS, 2017, p. 339).
2.2

DOS PRINCÍPIOS DA CONCILIAÇÃO E MEDIAÇÃO

No que concerne aos princípios
a serem observados, tanto na conciliação
5
quanto na mediação serão os mesmos. Sendo importante esclarecer que: “[...] os
conciliadores e os mediadores devem atuar com liberdade, sem qualquer tipo de
pressão. Assim, se não existirem condições para o bom desenvolvimento da sessão,
esses auxiliares não estarão obrigados a fomentar a autocomposição [...].”
(DONIZETTI, 2016, p. 148).
O Código de Processo Civil vigente, no seu art. 166 determina os princípios
aplicáveis tanto à conciliação como à mediação, que podem ser aproveitados em
qualquer caso. Importante mencionar, que o artigo 2º da Lei 13.140/2015,
estabelece princípios que cabem para a mediação e para a conciliação e alguns
apenas à mediação.
No que toca aos constantes na atual legislação processual civil, são eles: o
princípio da independência, da imparcialidade, da autonomia da vontade, da
confidencialidade, da oralidade, da informalidade e da decisão informada.
Verifica-se que, no princípio da independência, os mediadores e
conciliadores não poderão se envolver com as partes, conforme esclarece Scavone
(2016, p. 275): “Independência, ou seja, o mediador e o conciliador devem se manter
distantes das partes, sem se envolver com qualquer dos contendores.”
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Quanto ao princípio da imparcialidade, tem-se que “[...] o mediador e o
conciliador devem atuar sem favoritismos, preferências ou preconceitos, de modo
a permitir que valores pessoais não interfiram na sua atuação. Além disso, não
devem aceitar qualquer espécie de favor ou presente em razão do seu trabalho.”
(LUNARDI, 2016, p. 112).
Já o princípio da oralidade aparece com o escopo de que, primordialmente,
os conciliadores e mediadores se utilizem da forma oral, isso porque “[...] a oralidade
permite que a comunicação se estabeleça de forma imediata, bem como que a
mensagem
chegue
ao
destinatário
com
maior
facilidade
de
compreensão.” (LUNARDI, 2016, p. 113). Cabendo destacar que, em se tratando de
processo sigiloso, a audiência sendo na forma oral, não deverá ser gravada.
(SCAVONE, 2016, p. 275).
Acerca do princípio da autonomia da vontade das partes, o entendimento
do doutrinador Theodoro Júnior (2019, p. 242), é que as partes possuem a liberdade
de se conciliarem da maneira que lhes parecer mais adequada: “[...] as partes têm o
poder de definir as regras do procedimento conciliatório, a fim de atender às
especificidades do caso concreto, desde que não sejam contrárias ao ordenamento
jurídico (art. 166, § 4º).”
Sobre a decisão informada, tem-se que as partes devem ter total
conhecimento dos seus direitos e a realidade fática da qual se encontram, esclarece
Scavone (2016, p. 275) que: “[...] somente será legítima a resolução de uma disputa
por meio de autocomposição se as partes, ao eventualmente renunciarem a um
direito, tiverem plena consciência quanto à existência desse seu direito subjetivo.”
Por fim, quanto ao princípio da confidencialidade, para Theodoro Júnior
(2019, p. 242), pelo fato de a ação ser sigilosa, todas as partes que participaram do
procedimento, devem manter a confidencialidade, diz o mencionado doutrinador:
[...] as partes deverão guardar sigilo não apenas do conflito
instaurado, mas também de todas as informações produzidas
no curso do procedimento, cujo teor não poderá ser utilizado
para fim diverso daquele previsto por expressa deliberação
das partes (art. 166, § 1º). Essa obrigação se estende aos
conciliadores, mediadores e membros de suas equipes, que
não poderão divulgar ou depor acerca dos fatos e elementos
decorrentes do procedimento (art. 166, § 2º).
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Acerca da confidencialidade, ainda, verifica-se que cabe ao mediador e ao
conciliador informar às partes sobre tal exigibilidade, conforme o art. 14 da Lei
13.140/2015.
Cabe mencionar também, que as regras da Lei 13.140/2015, que trata apenas
sobre mediação, se aplicarão à conciliação no que couber. Quanto aos princípios
cabíveis à mediação, que estão previstos no art. 2º da Lei 13.140/2015, são a
isonomia e a informalidade. (SCAVONE, 2016, p. 277).
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Quanto à isonomia entre as partes, pode-se dizer que significa tratar os
contendores de forma igualitária, dando as mesmas oportunidades de fala durante
a conciliação ou mediação. (SCAVONE, 2016, p. 277). Nesse sentido, o conciliador
ou mediador durante o ato “[...] por exemplo, não pode ouvir apenas uma das
partes, sem ouvir a outra.” (LUNARDI, 2016, p. 112).
Já a informalidade, é a inexistência de um método específico e formal dos
procedimentos, devendo-se sob este aspecto, primar pela linguagem acessível, de
modo que os conciliadores e mediadores devem evitar uma linguagem com
excesso de primor. Em relação aos termos jurídicos, estes devem se restringir aos
casos em que se verifiquem indispensáveis à comunicação, devendo ser explicitado
quando utilizado, a fim de que as5 partes tenham compreensão plena do que se está
falando. (LUNARDI, 2016, p. 113).
Tem-se em relação ao princípio da informalidade, que de outro modo não
poderia ser, conforme dito pelo doutrinador acima, os casos postos à conciliação
ou à mediação sempre serão diferenciados, devendo caso a caso, se utilizar dos
meios que mais se adequem à situação posta para se chegar à finalidade buscada,
qual seja, a solução do litígio.
Além de todos esses princípios dispostos no Código de Processo Civil de
2015 e na Lei 13.140, Donizetti (2016, p. 149), cita alguns outros princípios que
devem ser observados:
A Resolução nº 125 do CNJ – que estabelece o Código de Ética
de Conciliadores e Mediadores Judiciais – ainda acrescenta à
atuação de conciliadores e mediadores judiciais os seguintes
princípios: da competência, da neutralidade, do respeito à
ordem pública e às leis vigentes, do empoderamento e da
validação.
No que toca à competência, este se relaciona com a qualificação do
mediador ou conciliador que deve o habilitar à atuação judicial. Em relação à
neutralidade, basicamente, deve os conciliadores e mediadores manterem a mesma
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distância entre as partes, valorando da mesma forma suas opiniões. No tocante ao
respeito à ordem pública e às leis vigentes, este tem ligação com à obrigação de se
nortear pelo ordenamento para a formalização de acordo entre as partes
envolvidas. Sobre o empoderamento, pode-se dizer que está profundamente ligado
ao princípio da decisão informada e possui como finalidade educar as partes quanto
ao desenvolvimento da autocomposição. Quanto à validação, este possui como
escopo incitar o altruísmo entre as partes. (DONIZETTI, 2016, p. 149).
Dessa forma, vê-se que são muitos os princípios que norteiam todo o
procedimento da conciliação e mediação, sendo que todos eles possuem
circunstâncias especiais que devem ser observados para se obter sucesso na
autocomposição.
2.3

DOS CONCILIADORES, MEDIADORES E AS CÂMARAS PRIVADAS

O Código de Processo Civil vigente, determina no caput de seu artigo 167, a
existência de um cadastro nacional de conciliadores, mediadores e câmaras
privadas de conciliação e mediação, da mesma maneira, um cadastro para cada
Tribunal de Justiça e Tribunal Regional Federal. Já nos parágrafos, estabelece outras
questões do procedimento de cadastramento. Insta destacar, que Código não faz
exigência de que o profissional para participar seja bacharel em direito, mas sim,
que deve ser participante de cursos de capacitação para exercer a
atividade. (DONIZETTI, 2016, p. 150).
Outra questão importante de se mencionar é que, “[...] caso o conciliador ou
mediador cadastrado também seja advogado, não poderá exercer essa atividade
nos juízos em que exerça a advocacia (art. 167, § 5o).” (DONIZETTI, 2016, p. 150).
Quanto à escolha dos conciliadores e mediadores, explica Donizetti (2016, p.
150):
De acordo com o novo CPC, o conciliador e o mediador
podem ser escolhidos pelas próprias partes, e, nesse caso, o
auxiliar prescindirá de registro junto ao cadastro de
conciliadores do respectivo tribunal. Se as partes não
consentirem, a distribuição será feita entre os que tiverem
registro, observada a respectiva formação profissional (art.
168, § 1º).
Assim, constata-se que as partes tem a faculdade de escolher o terceiro que
irá atuar na causa pendente de litígio. Sendo que, ainda que “[...] poderá haver
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designação de mais de um mediador ou conciliador, desde que o juiz entenda
oportuno (art. 168, § 3o).” (SANTOS, 2017, p. 340).
Além disso, o Código de Processo Civil de 2015, quando trata dos
conciliadores e mediadores judiciais, prevê as soluções para os casos de
impedimento ou suspeição destes, sobre tais possibilidades e o procedimento a ser
seguido diante de um caso dessa natureza, discorre Santos (2017, p. 341):
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Havendo distribuição ou escolha do conciliador ou mediador,
ocorrendo impedimento ou suspeição (art. 148, III), deverá
devolver os autos ao juiz, para nova distribuição; se o
procedimento já́ tiver iniciado, interrompe-se a atividade,
lavra-se ata com o relatório, com solicitação de nova
distribuição (art. 170 e parágrafo). Se ocorrer impossibilidade
temporária ao exercício da conciliação ou mediação, o
conciliador ou mediador inscritos deverão informar o fato ao
tribunal, para evitar distribuições inúteis que possam retardar
os feitos (art. 171).
Averígua-se assim que, mesmo que as partes não escolham quem irá atuar
no seu caso, não se pode dizer 5que há algum prejuízo se houver a imposição de
algum conciliador ou mediador pelo Poder Judiciário, eis que possível arguição de
suspeição e de impedimento do sujeito escolhido, se for o caso, por óbvio. Não
ficando as partes sujeitas a pessoa que não esteja apta, por qualquer razão, a auxiliar
na resolução do seu conflito.
Sobre a remuneração dos conciliadores e mediadores, cabe a lei a
regulamentação de forma e valores por tabelas dos tribunais, de acordo com
parâmetros do Conselho Nacional de Justiça. Em relação às câmaras privadas, os
tribunais é que estão incumbidos de regulamentar o percentual em casos de
assistência judiciária. (SANTOS, 2017, p. 341).
Todavia, ressalta Santos (2017, p. 341) que: “[...] a conciliação e mediação
poderão ser prestadas como trabalho voluntário, devendo, na hipótese, haver a
regulamentação do tribunal (art. 169 e § 1o).”
Verifica-se ainda, que há possibilidade de outras formas de conciliação e
mediação extrajudiciais vinculadas à órgãos institucionais ou realizadas por meio
de profissionais independentes, até mesmo com o uso não obrigatório da
arbitragem informal. (SANTOS, 2017, p. 341).
Ademais, Santos (2017, p. 342) dispõe acerca do dever dos entes federados,
preceituado no Código de Processo Civil de 2015:
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[...] A União, Estados, Distrito Federal e Municípios deverão
criar câmaras de mediação e conciliação no âmbito
administrativo, com vinculação de quem se compromete
através de termo, sem necessidade de qualquer
homologação, servindo a atividade para dirimir conflitos
administrativos que envolvam entidades públicas, para avaliar
pedidos de conciliação no âmbito da administração pública,
e, até para promover, quando couber, ajustamento de
conduta (art. 174, I a III).
Assim, tem-se que, de fato, o atual Código de Processo Civil, deixa claro o
incentivo à resolução consensual dos conflitos, se mostrando como uma grande
evolução comparado ao que se tinha na legislação processual civil anterior. Tais
circunstâncias são extremamente benéficas ao judiciário e, se postas em prática,
poderão evitar o prolongamento das demandas, ajudando assim, na efetividade da
prestação jurisdicional.
3 A CONCILIAÇÃO E A MEDIAÇÃO COMO MEIOS DE RESOLUÇÃO DE
CONFLITOS EM FACE DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL
É sabido que a Constituição Federal determina, em seu artigo 5°, inciso XXXV,
que a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário, lesão ou ameaça a direito.
Acerca do referido dispositivo comenta Canotilho (2013, p. 359): “A proibição de
exclusão da apreciação, assim como a proibição de o juiz se negar a decidir,
constituem garantias a um não fazer do Estado. Um não fazer imprescindível para
a efetividade do direito à tutela jurisdicio.”
Neste sentido, sobre a sistemática adotada pelo Código de Processo Civil de
2015, Lourenço (2016, p. 300) destaca sua vinculação direta ao princípio do acesso
à justiça, mencionado acima:
O CPC/2015 segue a tendência de consagrar a utilização das
“ADRs”, expressão inglesa de alternative dispute resolution,
estimulando a utilização de meios alternativos de solução de
litígios, a qual pode ser extraída da cláusula de acesso à justiça
ou a uma ordem jurisdicional justa (art. 3º, § 3º).
Cabe mencionar, que a expressão citada pelo autor acima, surgiu no sistema
norte-americano, onde segundo ele, houve uma criação mais intensa de tais
mecanismos, o que contribuiu para chamada justiça multiportas, assim, retirandose a ideia de que existe apenas uma solução, qual seja, aquela fornecida pelo
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magistrado, dando assim o Judiciário, a oportunidade de as partes se direcionarem
à porta que mais se adeque ao seu problema. (LOURENÇO, 2017, p. 300).
Acerca assunto, ainda, manifesta-se Donizetti (2016, p. 146), destacando que
o incentivo às soluções amigáveis dos conflitos ganhou força justamente com a
Constituição Federal de 1988:
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O Estado brasileiro tem focado sua atenção nas formas
amigáveis de composição do litígio. As ondas renovatórias de
acesso à justiça (principalmente após o advento da
Constituição de 1988) e a impropriedade do sistema judicial
brasileiro para abarcar o estrondoso aumento de processos
exigiram um incentivo a métodos distintos de solução de
conflitos.
Tem-se assim que, o Código de Processo Civil de 2015, com todo seu
incentivo à conciliação e mediação, não só está em consonância com a Constituição
Federal de 1988, como também ajuda a dar efetividade aos dispositivos nela
constantes.
Assim, mesmo que a parte5 tenha levado seu conflito ao Poder Judiciário, não
significa que o Estado não tenha o dever fundamental em procurar que se obtenha
a solução consensual do conflito no próprio processo, uma vez que, o consenso
além de ser uma forma mais ágil e segura, é a mais eficiente para chegar à paz
social. (ABELHA, 2016, p. 31).
4. A CONCILIAÇÃO E A MEDIAÇÃO COMO
APERFEIÇOAMENTO DA ATUAÇÃO JURISDICIONAL

MECANISMOS

DE

É sabido que o Poder Judiciário possui números altíssimos de processos em
tramitação, sendo que “num país com aproximadamente 200 milhões de habitantes
e 100 milhões de processos, é absurda a média de um processo para cada duas
pessoas.” (ABELHA, 2016, p. 308).
Acerca desses números, Almeida (2016, p. 279), destaca a crise que vive o
Judiciário e a importância do Código de Processo Civil de 2015 nessa situação toda:
[...] é necessário entender o contexto em que o NCPC surge.
Com cerca de 100 milhões de processos judiciais em curso, o
Judiciário brasileiro passa por uma crise em que se criou um
ciclo vicioso: o magistrado, extremamente assoberbado, tem
dificuldades em dedicar-se, com a atenção merecida, a casos
de maior complexidade; o jurisdicionado não consegue a
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prestação jurisdicional no tempo e com a qualidade esperada;
e a sociedade vive um profundo sentimento de impunidade,
comprovando a máxima de que “a justiça que tarda já falhou”.
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Para piorar, como se sabe, há certa cultura da litigiosidade, tanto dos
magistrados quanto dos advogados das partes, todavia, isso tem evoluído, e uma
das grandes razões é justamente a insatisfação generalizada no que toca à demora
da prestação jurisdicional buscada. (ABELHA, 2016, p. 308).
Sobre essa questão, comenta ainda Almeida (2016, p. 3): “[...] o desgaste da
ideia de exclusividade estatal na resolução de conflitos é reforçado a cada dia, na
medida em que se evidenciam os valores de métodos compositivos mais
consensuais e menos adversariais para a resolução dos conflitos.”
Como visto nos tópicos anteriores, notadamente, o Código de Processo Civil
de 2015, estimula com muito mais afinco que a legislação processual civil revogada,
os institutos da conciliação e mediação “[...] que se apresentam como eficazes,
eficientes e acima de tudo trazem um caráter pedagógico importante àquele que
deles se utilizam.” (ABELHA, 2016, p. 308).
Sobre essa nova forma de tratamento pelo atual Código, Montenegro (2016,
p. 403) explica que:
A sistemática adotada pelo legislador infraconstitucional tem
a sua razão de ser. Desde 1984, ou seja, a partir da criação dos
Juizados de Pequenas Causas, sucedidos pelos Juizados
Especiais Cíveis, observamos o alcance de um percentual
razoável de êxito nas audiências de tentativa de conciliação
realizadas nas ações que têm curso pelo rito sumaríssimo.
Dessa forma, sem dúvidas, tendo em vista os bons resultados obtidos no
âmbito dos Juizados Especiais, o legislador com o Código de Processo Civil de 2015
busca, entre outras coisas, dar uma melhor e mais rápida prestação jurisdicional,
consequentemente, isso também visa à própria redução das demandas.
Montenegro (2016, p. 403) sobre o assunto, cita ainda dados concretos do
CNJ, que demonstram, de fato, o quão efetivo é a conciliação para resolução dos
conflitos, e sua importância tanto às partes quanto ao próprio Judiciário:
Além disso, igualmente observamos o mesmo resultado nas
semanas de conciliação anualmente realizadas em todos os
órgãos da Justiça nacional, por iniciativa do CNJ (em 2007,
86

www.conteudojuridico.com.br

Boletim Conteúdo Jurídico n. 931 de 09/11/2019 (ano XI) ISSN - 1984-0454

ano em que foi publicada a Recomendação n.º 8, do CNJ,
sugerindo aos tribunais ações de promoção da conciliação, o
percentual de acordos na Semana Nacional de Conciliação foi
de 42%; de 2008 a 2011, os percentuais de acordo foram
subindo progressivamente: 44,3% (2008); 47,2% (2009); 47,3%
(2010) e 48,2% (2011)), o que permite a solução de milhares
de conflitos de interesses, a pacificação entre as partes (pelo
menos no processo no qual o acordo foi realizado) e a
redução da quantidade de processos em curso na Justiça
brasileira.
Em sentido semelhante comenta Reis (2017, p. 223), o qual destaca o fato de
que, justamente pela boa experiência que se vem averiguando com a utilização da
conciliação e mediação, percebe-se que vem também aumentando gradativamente
o interesse por tais meios consensuais de conflitos: “As experiências de Tribunais
de Justiça e Secretarias de Estado e de Municípios na criação de espaços de
mediação (e de conciliação) espalham-se em intensidade cada dia maior pelo Brasil,
despertando o crescente interesse dos operadores do Direito pela mediação.”
Assim, resta evidente que,5a promoção dos meios de solução consensual dos
conflitos pelo Código de Processo Civil de 2015, só tem a favorecer, já que é
interessante a todos envolvidos e pode trazer resultados concretos no que tange à
redução da demanda de processos.
Para Reis (2017, p. 223), não há dúvidas de que, com a forma de tratamento
dada pelo Código de Processo Civil de 2015 conjugado com outras normas e
técnicas para aperfeiçoamento do Poder Judiciário, “[...] o Brasil poderá iniciar a
reversão da escalada de crescimento dos processos judiciais, pois o Estado-juiz,
num estágio ideal, somente seria provocado depois de envidados os esforços de
criação de consenso entre as partes.”
Ou seja, viabiliza-se com a promoção dos meios consensuais de conflitos,
que a atuação ativa do Judiciário em resolver o conflito, fique restrita aos casos que,
efetivamente, não se teria outra alternativa a não ser esta, isso é, casos em que
foram superadas todas as possibilidades de as próprias partes conflitantes
chegarem a um consenso acerca de sua contenda.
Neste sentido, também é o entendimento de Almeida (2016, p. 1):
A resolução dos conflitos por meio da negociação, mediação,
arbitragem e outros métodos do mesmo jaez é defendida
como uma boa alternativa, por ser capaz de alijar os tribunais
87

www.conteudojuridico.com.br

da excessiva carga que lhes é imposta, tornando-se uma
estratégia governamental fundamental para garantir que as
disputas sejam resolvidas de modo mais justo, rápido e
eficiente, sem a necessidade de submissão às etapas de um
processo judicial.

Boletim Conteúdo Jurídico n. 931 de 09/11/2019 (ano XI) ISSN - 1984-0454

Em especial às partes litigantes, são inúmeras as vantagens, conforme
comenta Abelha (2016, p. 308):
Por intermédio da mediação e da conciliação podem-se
identificar inúmeros benefícios, tais como: a diminuição da
tensão entre os litigantes e a ansiedade para lidar com o
problema levado em juízo; a redução do custo financeiro; a
possibilidade de encontrar soluções adequadas para as
situações postas em juízo, construídas a partir do diálogo das
próprias partes envolvidas; o sentimento de satisfação, a
diminuição do tempo do processo; a economia processual, a
liberdade de exposição de propostas permitindo que a parte
seja ouvida em concreto, a informalidade etc.
Destarte, é notável que a conciliação e mediação, que estão muito bem
regulamentadas pelo Código de Processo Civil de 2015, a partir de sua efetivação
na prática, poderão realizar grandes e positivas mudanças. Principalmente, podem
ser mecanismos efetivos a servir para desafogar o Poder Judiciário e, por
conseguinte, diminuir o curso de tempo dos processos, beneficiando a toda a
sociedade que tanto protesta por uma justiça mais célere.
5

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Conforme proposto, este artigo teve por objetivo estudar a conciliação e a
mediação, como mecanismos para aperfeiçoamento da atuação jurisdicional.
Diante do exposto ao longo do estudo, averígua-se que os institutos da
conciliação e mediação que, na vigência do Código de Processo Civil de 1973,
podiam ser ditos como negligenciados quanto ao seu uso, possuem no Código de
Processo Civil de 2015, grande destaque e preferência em detrimento de uma
resposta fornecida unicamente pelo Estado, na figura do juiz, o que, está em
consonância com a própria Constituição Federal.
Todavia, conforme exposto no estudo, há uma cultura da litigiosidade entre
magistrados, advogados e jurisdicionados, que vem diminuído pouco a pouco,
entre outras questões, motivada pela demora na prestação jurisdicional.
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Assim, a forma com que se preocupou o legislador quando da criação dos
dispositivos do atual Código de processo Civil, referentes aos institutos estudados,
só tem a contribuir, pois ajuda a estimular as partes para que resolvam seus conflitos
de forma consensual, em que pese estejam no âmbito judicial e ,como
consequência lógica, ajudam a diminuir a demanda de processos, contribuindo para
que o Poder Judiciário consiga aprimorar e, até mesmo, agilizar o andamento das
ações em curso.
Isto é, resta claro que se pretende desmotivar o conflito entre as partes, e
abrir caminho para maiores diálogos, trazendo soluções consensuais, propiciando
as partes um resultado satisfativo em um tempo muito menor que, certamente, teria
se a questão fosse solucionada por uma sentença do juiz, já que, como se sabe,
pode levar longos anos para acontecer.
É visível então que, o Código de Processo Civil de 2015, conjugado com
outras legislações pertinentes, tem grandes chances de romper com padrão de lidar
com os conflitos sempre pela composição de uma solução fornecida pelo Estado
de forma impositiva.
Destarte, confirma-se a hipótese básica de que sim, são a conciliação e
mediação mecanismos efetivos para aperfeiçoar a atuação jurisdicional, visto que
sua efetivação pode diminuir expressivamente o número de processos que buscam
5
uma resolução pela decisão de um juiz, possibilitando um aprimoramento da
prestação jurisdicional e, por consequência, maior satisfação dos jurisdicionados.
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O branqueamento de capitais é tema de constante debate no âmbito
empresarial, sobretudo em tempos de notáveis prisões procedidas pelos órgãos de
segurança pública.
Contudo, trata-se também de delito de difícil produção probatória, visto que,
como a maior parte das condutas que compõe o denominado “direito penal
econômico”, estas detêm elevado grau de complexidade no que se refere a sua
apuração.
Neste sentido, pretendemos apresentar breve apanhado acerca da
tipificação do crime de lavagem de dinheiro pela mistura de capitais lícitos e ilícitos
em contas bancárias, através do presente trabalho.
5
Faz-se necessário, para melhor
entendimento dos temas aqui abarcados, que
se faça uma definição minimamente acertada do conceito jurídico de “propriedade
criminosa”, o qual remonta procedimentos oriundos do direito marítimo,
manifestados em casos de pirataria nos quais se discutia o confisco de navios e
bens envolvidos nos aludidos atos, em meados dos séculos XVII e XVIII, perante
cortes que adotavam o sistema do common law.

Em decisões proferidas nas épocas referenciadas, a legislação vigente
remetia ao entendimento de que deveria ser promovido o sequestro das
embarcações envolvidas nos delitos de pirataria, em razão destas serem objeto do
crime, representando-o, em razão de estarem intimamente ligadas a este, bem
como servindo aos atos delitivos, pelo que comporiam o rastro de sordidez deixado
pela prática criminosa.
Com a evolução científico-jurídica, os entendimentos ali fixados começaram
a se aplicar também aos delitos de lavagem de dinheiro, fundamentando o confisco
dos valores oriundos da prática, motivando a edição de dispositivos legais de
confisco, como o é o Art.7º, Inciso I da lei 9.613/98, com as alterações promovidas
pela lei 12.683/12, in verbis:

Art.7º: São efeitos da condenação, além dos previstos no
Código Penal:
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I - a perda, em favor da União - e dos Estados, nos casos de
competência da Justiça Estadual -, de todos os bens, direitos
e valores relacionados, direta ou indiretamente, à prática
dos crimes previstos nesta Lei, inclusive aqueles utilizados
para prestar a fiança, ressalvado o direito do lesado ou de
terceiro de boa-fé; (grifo nosso)
Desta forma, a ideia em torno da “propriedade criminosa” torna-se de ímpar
relevância, eis que passa a ser um imperativo na configuração do tipo de lavagem
de capitais, pelo que a importância de sua elucidação prende-se a necessidade
primordial de não só punir o autor do delito, mas também, e sobretudo, de retirar
da economia o capital ilícito, em razão deste deter potencial de macular as relações
socioeconômicas, eis que caracterizam-se em ativos ilícitos, oriundos de crimes
antecedentes muitas vezes não econômicos, como tráfico de drogas ou roubos
qualificados por emprego de armas de fogo e explosivos, razão pela qual mostrase salutar a identificação deste elemento do delito de lavagem de dinheiro, para
que permita o adequado funcionamento de todo o sistema econômico-financeiro.
Contudo, a problemática se perpetra quando é necessário determinar o que
é propriedade criminosa quando verificam-se indícios de cometimento do delito de
lavagem em saldos bancários, visto que não se pode adotar o entendimento de que
a totalidade do capital ali contido é oriundo de crimes pois, caso assim o fosse,
adotando-se uma ideia de contaminação irrestrita da atividade criminosa - como o
foi adotado nos primórdios do desenvolvimento doutrinário – terminaria por
acarretar no confisco de parcela vultosa da economia, por todo o ativo circulante
ser considerado objeto de lavagem de dinheiro, responsabilizando-se penalmente
todos os protagonistas do ciclo econômico, o que será melhor elucidado no curso
das presentes explanações.
Superados os introitos necessários para a compreensão do tema e passando
para a exposição da temática sugerida, para melhor entabular a narrativa que se
desenvolve, digno se faz apresentar a exposição de Danilo Knijnik, Diretor da
Faculdade de Direito da UFRGS, acerca do assunto:

Nesse contexto, resta identificar então o que constitui uma
propriedade criminosa quando se trate de saldos bancários.
E, de início, essa identificação, quando em causa examinadas
transferências entre contas correntes, envolve investigação
eminentemente objetiva, sendo irrelevante a boa ou má
intenção de seu ordenante: pode perfeitamente existir
intenção de esconder a origem do bem, ou mesmo de
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cometer crimes e, ainda assim, não se configurar lavagem,
porque a propriedade, objetivamente falando, ainda não se
tornou criminosa nas mãos do agente. Além disso, trata-se de
uma análise bem demarcada no tempo: a propriedade deve
ter essa característica no momento da transferência, sendo
esse o status que interesse, de modo que, se descontaminada
antes da transação, ou contaminada somente após ou em
virtude dela, o requisito objetivo não estará atendido.
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Portanto, somente demonstrando-se que o saldo bancário
envolvido numa transação já está contaminado com
depósitos vinculados ao ato criminoso antecedente é que se
torna possível reputar provado este elemento objetivo do
tipo.
No entanto, no Brasil, percalços são encontrados no momento do
oferecimento de denúncias alegando que a simples mistura do capital lícito com
ilícito já se faz suficiente para acarretar o crime de lavagem de dinheiro, em razão
da intenção de se esconder o ativo ilícito.
Nesta seara, o argumento5 comumente utilizado pelo parquet nas demandas
criminais em torno da lavagem de capitais mostra-se, no mínimo, carente de
intelectualidade jurídica, sendo necessário que se questione qual é o grau de
efetividade contagiosa que o capital ilícito ingressante em contas bancárias possui
para contaminar os ativos lícitos previamente existentes.
Dadas a tentativas que nos apresenta de elucidar a questão, a doutrina alemã
desenvolveu duas teses primordiais sobre o problema levantado, a primeira delas
trazida por Sven Hufnagel, que apoia a tese da contaminação total do capital
contido na conta bancária.
Pela cognição do mencionado causídico, bastaria uma unidade da moeda
vigente na economia pátria para contaminar todo o capital, fazendo com que o
objeto parcialmente contaminado proviesse, totalmente, do crime antecedente.
Analisando-se a referida tese sob a luz da teoria dos antecedentes causais, o
Professor Stephan Barton da Universidade de Bielefeld, em 1993, ilustrou a hipótese
em que um traficante de drogas obteve 1000$ oriundos de sua atividade de
mercancia, os quais são misturados com outro valor não oriundo de atividade
criminosa.
O criminoso, então, com estes valores misturados, compra um automóvel de
100.000$. Transcorrido certo lapso temporal, o agente vende o automóvel por
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50.000$. Tempos após, o adquirente do automóvel, verificando que o mesmo se
inutilizou, o vende para um ferro-velho por 50$.
Pela teoria da contaminação total analisada a luz do postulado dos
antecedentes causais, o qual considera como causa toda a ação sem a qual o
resultado não se produziria, todos os bens da relação ilustrada são considerados
provenientes do tráfico de drogas, como o carro comprado pelo criminoso por
100.000$, o dinheiro obtido pela revenda do automóvel, bem como a sucata deste
revendida para o ferro-velho, assim como os 50$ obtidos pela venda da sucata.
A mencionada doutrina apresenta claras contrariedades com princípios
como a proporcionalidade e a proibição do excesso, visto que todos os bens e
capitais contidos na relação de causalidade hipotética seriam considerados “sujos”,
fazendo jus, inclusive, ao confisco.
Decorrência da adoção desta teoria seria, por óbvio o apontado prejuízo para
todo o sistema socioeconômico, pois se consideraria ilícito todo o bem em
circulação, conforme alhures mencionado.
Acaso adotada a mencionada compreensão, verificar-se-ia também a
violação ao princípio da proporcionalidade, eis que a adoção da tese supra
embaraçaria a fixação da pena aplicada ao agente perpetrador, posto que este seria
condenado por conta de uma pequena parcela do capital contaminado, no que a
doutrina alemã – numa razoável tentativa de solucionar o embaraço - pugna por
considerar somente o valor contaminado quando da dosimetria da pena.
É dizer, a pequena parcela do capital contaminado inserido junto a
determinadas frações maiores de capital lícito não seria determinante para a
condenação ou absolvição do imputado pela conduta de branqueamento,
constituindo-se em um indiferente processual, mas tão somente influiria para a
fixação da pena a ser aplicada ao agente.
Buscando solucionar as controvérsias apontadas, os doutrinadores alemães
tentaram flexibilizar a tese da contaminação total, atribuindo “cotas de maculação”,
inferindo-se que caso o capital maculado fosse inferior a cota estabelecida, não
haveria crime de lavagem de dinheiro.
Ante isto, as doutrinas propunham limites mínimos que variavam de 5% a
50% do capital ilícito misturado com ativos lícitos, defendendo que caso a parcela
de capital ilícito não superar a parcela lícita, descaracterizada está a lavagem.
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Desta forma, majoritariamente, a doutrina alemã recepciona a porcentagem
de 50% da contaminação do capital, por esta teoria, se o agente depositasse
10.000$ oriundos de crime antecedente em uma conta bancária onde já estivessem
depositados 10.000$ lícitos, oriundos de atividades empresariais regulares, o agente
não estaria em conformidade delitiva com o tipo de lavagem de dinheiro, pois a
porcentagem de capital ilícito disponível na conta não superou a cota de 50%
preteritamente fixada.
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Destarte, conclui-se que não se poderia chegar a certeza matemática sobre
qual é o capital ilícito utilizado nas operações desta conta bancária, salvo se o
agente, no exemplo exposto, realizasse uma operação de transferência de 11.000$,
entendendo-se que, com certeza, pelo menos 1.000$ é oriundo de atividades
ilícitas, dada a relação de capitas anteriormente disponíveis nesta conta.
Nada obstante, para a lamúria dos órgãos de persecução criminal, a situação
exemplificada não se mostra crível nas situações reais. Conjectura-se o caso de um
saldo de 10.000$, dos quais 5.000$ são lícitos e os outros 5.000$ são ilícitos., numa
negociação criminosa em que dois agentes recebessem 5.000$ oriundos deste
saldo, motivando o esvaziamento da conta bancária e, deste modo, a colocação de
todo o ativo ilícito em circulação,
5 pois todos os 5.000$ maculados ali disponíveis
teriam sido retirados.
Todavia, este ativo ilícito poderia ser disponibilizado em sua totalidade para
apenas um dos agentes, isto é, 5.000$ do ativo ilícito para um, e 5.000$ do ativo
lícito para outro, ao passo que poderia ser misturado nesta operação, repartindose o ativo ilícito em partes iguais e completando com o capital não maculado – isto
é, 2.500$ de ativo ilícito para um e 2.500$ para outro - concluindo que ambos os
agentes receberam ativos lícitos e ilícitos misturados.
Claro está que, assim como a operação anterior, não se poderia concluir com
mínima verossimilhança qual agente recebeu o capital ilícito, adotando-se o
brocardo pecunia non olet, cláusula tributária utilizada em âmbito processualpenal, a qual versa que “o dinheiro não tem cheiro”, sendo impossível concluir-se,
pela mera análise do capital da forma que se apresenta, qual é o ilícito.
Desta feita, em respeito aos ditames axiológicos que norteiam a
processualística penal, dever-se-ia concluir pela aplicação do princípio in dubio pro
reo, ante a impossibilidade de se atribuir, com suficiência de elementos probatórios,
a tipicidade delitiva aos agentes envolvidos na distribuição do capital.
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RESUMO: O presente artigo traz a possibilidade do registro civil por mais de um
pai (ou mãe), por afetividade. Com o decorrer dos anos e mudanças nas famílias
brasileiras, houve uma necessidade de adequação da legislação de modo que
abrangesse todas as formas de relações, especialmente no que concerne à filiação.
A paternidade socioafetiva decorre destas mudanças, passando a aderir a mesma
proteção Constitucional que recebe a paternidade biológica, através da valorização
jurídica do afeto. A multiparentalidade surgiu para solucionar os conflitos que
existiam e privilegiar os interesses das crianças e adolescentes envolvidos, que
5
deixam de ter que optar por
uma única singular paternidade. Por fim, a
multiparentalidade garante também o princípio da dignidade da pessoa humana
de todos os envolvidos, assim como outros direitos garantidos constitucionalmente
decorrentes da filiação, nos aspectos pessoais e patrimoniais.
PALAVRAS-CHAVE: Dupla paternidade; Família; Registro Civil; Multiparentalidade;
Afetividade
ABSTRACT: This article brings the possibility of civil registration by more than one
father (or mother), by affection. Over the years and changes in Brazilian families,
there was a need to adapt the legislation to cover all forms of relationships,
especially with regard to affiliation. Socio-affective paternity stems from these
changes, and now adheres to the same Constitutional protection that biological
paternity receives through the legal appreciation of affection. Multiparenting
emerged to resolve existing conflicts and to privilege the interests of the children
and adolescents involved, who no longer have to choose a single parenthood.
Finally, multiparenting also guarantees the principle of the dignity of the human
person of all involved, as well as other constitutionally guaranteed rights arising
from membership, in personal and patrimonial aspects.
KEYWORDS: Double paternity; Family; Civil Registration; Multiparenting; Affection
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1. INTRODUÇÃO
Nesta pesquisa foi discutido como o instituto da multiparentalidade é
recepcionado no ordenamento jurídico brasileiro, com foco na dupla paternidade
e seus efeitos jurídicos.
Como objetivo geral, foi analisado como o ordenamento jurídico vigente
recepciona a lei da multiparentalidade, no que se refere à dupla paternidade, e
quais são os efeitos jurídicos: pessoais e patrimoniais.
Além disso, foi apresentado a evolução histórica do conceito de família,
além de demonstrar as motivações que propiciaram o surgimento do estatuto da
dupla paternidade, e investigar os efeitos jurídicos.
A Constituição Federal de 1988 deixou de reconhecer apenas a família
marital como entidade familiar, ampliando o seu rol e consentindo, uma
infinidade de arranjos familiares amparado nos princípios constitucionais.
Dentro dessas evoluções das relações familiares, surge a
multiparentalidade, instituto que reconhece a filiação socioafetiva
simultaneamente com a biológica, resultando em múltiplas filiações.
Na legislação, há previsão expressa do acréscimo do sobrenome do
padrasto ou madrasta, por requerimento do enteado e assentimento daqueles. A
Lei nº 11.924, de 17 de abril de 2009, conhecida popularmente como Lei Clodovil
Hernandez (foi assim chamada porque se trata de um projeto apresentado à
Câmara dos Deputados pelo então Deputado Federal Clodovil Hernandes),
autoriza a alteração da Lei de Registro Públicos para permitir ao enteado ou à
enteada adotar o nome de família do padrasto ou da madrasta. A Lei nº 11.924/09
sancionou essas novas normas ao determinar uma alteração no art. 57, § 8o da
Lei nº 6.015/73.
Nesse seguimento, o ordenamento jurídico brasileiro trouxe uma grande
revolução para a realidade das famílias contemporâneas, porque é cada vez mais
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comum encontrar famílias recompostas e, nesses casos, tal lei permite ao enteado
ou à enteada usar um nome que reflete sua realidade e sua posse do estado de
filho. A lei, em tese, não trata da retirada do nome de família biológica, mas do
simples acréscimo de outro nome do padrasto ou da madrasta.
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Por fim, deve ser levada em consideração, na atribuição da paternidade a
dignidade das pessoas envolvidas, e, acima destas, a prevalência da observância
dos interesses da criança, do adolescente e do jovem, previsto no artigo 227 da
Constituição Federal de 1988 e reafirmada legislativamente através do Estatuto da
Criança e do Adolescente (Lei 8.069/90).
Este artigo foi desenvolvido pelo método dedutivo, que é um método
racionalista, que pressupõe a razão com a única forma de chegar ao conhecimento
verdadeiro; utiliza uma cadeia de raciocínio descendente, da análise geral para a
particular, até a conclusão; utiliza o silogismo: de duas premissas retira-se uma
terceira logicamente decorrente. Com a leitura de doutrinas, legislação e
jurisprudências. As citações serão efetuadas a partir do sistema autor/data.
2. FAMILIA: CONCEITO E EVOLUÇÃO
O conceito de família,
5 segundo a doutrina majoritária, é definido como
sendo um conjunto de pessoas que convivem em uma mesma casa e que
possuem um grau de parentesco entre si, estabelecendo um lar. Esse papel que
a família exerce para no desenvolvimento dos filhos é de suma importância. Pois,
é nesse elo familiar que são repassados os valores morais e sociais que servirão
de base para eles quando tiverem em sociedade, como também levar adiante as
tradições e os costumes trazidos em suas gerações. Além de serem responsáveis
por tutelarem os direitos da criança e do adolescente.
Conforme estabelece o artigo 227 da Constituição Federal de 1988:
Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado
assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta
prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à
educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à
dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e
comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de
negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade
e opressão.
A Constituição Federal, vem esclarecer que é dever de todos os cidadãos
juntamente com o Estado, independente do grau de parentesco, proteger e
resguardar os direitos fundamentais e sociais da criança e do adolescente.
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Assim, define Isabella Henriques (2013):
Ao determinar com exatidão o dever “da família, da
sociedade e do Estado”, realiza com veemência um
chamamento normativo a todos os atores sociais para uma
ação constante na defesa e promoção dos direitos das
crianças; e não somente da criança diretamente ligada às
nossas vidas, da criança filha, da criança sobrinha, da criança
neta ou da criança conhecida.
Ainda segundo a Carta Magna (1988) art. 226, para exercer esse
poder, a família é protegida pelo Estado: “A família, base da sociedade, tem
especial proteção do Estado”.
Esse conceito de família tem início na Roma Antiga, onde a família
era originada mais pela autoridade que o “pater famílias” (pai de família),
exercia sobre esta, e não por laços de sangue nem de afetividade.
Após grandes evoluções nesse instituto o código de 1916 ainda
vinculava família ao casamento formal e aos laços sanguíneos. Pois as famílias
só eram formadas através da procriação após o enlace matrimonial, o que
estivesse fora dessa produção matrimonializada e biológica não era
reconhecido como entidade familiar.
Já a Carta Magna de 1988 trouxe mudanças nesses modelos originários,
por meio do art. 226, existem três modelos de entidades familiares: casamento
(§ 1º e § 2º), união estável (§ 3º) e família monoparental (§ 4º), porém a realidade
social traz mais alguns modelos que não estão explícitos na nossa constituição,
mas que são amparadas pelos seus princípios, podendo então surgir uma
infinidade de arranjos familiares, tais como as famílias socioafetivas que são
baseadas em princípios como o amor, afeto e carinho. Possibilitando assim a
afiliação multiparental, que reconhece a afiliação biológica simultaneamente
com a socioafetiva.
Nesse diapasão, o instituto família, ainda está em constante evolução,
assim os nossos institutos jurídicos estão buscando formas de se adequar as
demandas que vão surgindo nesta nova realidade.
3. FILIAÇÃO
3.1 Evolução da definição e dos parâmetros da filiação – multiparentalidade
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A família do século XX era patriarcal, patrimonial, hierarquizada e
matrimonializada. Formada pelo o pater, pai, o provedor da família com
soberania e poder de decisão sobre a vida e morte dos filhos, e só
posteriormente vinha os filhos e a mulher, em um caráter inferior. O patrimônio
da família era a forma de sustento de todos.
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Segundo Maria Berenice Dias “a família constituída pelo casamento era
a única a merecer reconhecimento e proteção estatal, tanto que sempre
recebeu o nome de família legítima.” (DIAS, 2013, p. 360). Portanto, os filhos
somente eram reconhecidos como tal, com efeitos pessoais e patrimoniais se
fossem concebidos dentro do matrimônio com laços consanguíneos.
Com as mudanças e evoluções da sociedade houve uma transformação
do instituto família, passando para o plural: famílias. Uma grande diversidade
de formas e composições, onde os laços afetivos se igualam aos biológicos. Isso
trouxe a necessidade de alterações na lei, o que ocorreu apenas em 1988, com
a promulgação da Constituição Federal, neste período ocorreram então as
maiores e mais importantes mudanças no direito de família.
Ademais, desde o Código Civil de 2002 houve uma consagração desse
5
feito constitucional. Como podemos
verificar no disposto no art.1.593, “o
parentesco é natural ou civil, conforme resulte de consanguinidade ou outra
origem”.
Nesse sentido, observando a realidade das famílias da atualidade, a
multiparentalidade, o ordenamento jurídico se adequou aos novos arranjos
familiares, amparando as diversas formas de parentescos, sejam eles
consanguíneos ou por afetividade, dando a todos os mesmos direitos pessoais e
patrimoniais, como veremos no decorrer desta pesquisa.
3.2 A dupla paternidade/maternidade em decorrência das relações socioafetivas
O instituto da multiparentalidade começou a ser inserido no
ordenamento jurídico brasileiro através desta consagração do princípio da
igualdade entre todos os filhos e da dignidade da pessoa humana, pois foi extinta
qualquer forma de discriminação e diferenciação entre os filhos consanguíneos e
os por afetividade, que até então existiam. E o afeto, elemento identificador das
entidades familiares, passou a servir de parâmetro para a definição dos vínculos
parentais. Uma vez que para comprovar a paternidade biológica é necessário
comprovação de vinculo sanguíneo entre pais e filho, ou seja, ambos devem ter
o mesmo material genético. Já na paternidade socioafetivo, os laços entre eles
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decorrem da afetividade, convivência, amor, carinho, onde ambos optam por tal
reconhecimento.
Para a paternidade socioafetiva, pai não é apenas aquele
que possui vínculo genético com a criança, mas acima de
tudo, é aquele que cria, educa, ampara, fornece amor,
carinho, compreensão, dignidade, enfim, que exerce a
função de pai em atendimento ao melhor interesse do
menor. (CYSNE, 2008, P. 214)
Após esse reconhecimento, o filho socioafetivo passa a ter os mesmos
direitos dos consanguíneos, sem distinção.
De modo especial, no que tange à igualdade dos direitos
dos filhos, o § 6º do art. 227 da CF/88 implica numa única
resposta à pergunta sobre a categoria dos filhos, hoje.
Assim, a lei reconhece apenas duas categorias, ao sabor da
análise do assunto filiação, isto é, aqueles que são filhos, e
aqueles que não o são... De tal sorte que, em face da
proibição constitucional no que concerne às designações
discriminatórias, perde completamente o sentido, sob o
prisma do Direito, os adjetivos legítimos, legitimados,
ilegítimos, incestuosos, adulterinos, naturais, espúrios e
adotivos. (HIRONAKA, 2000)
Neste contexto, “a Constituição provoca assim uma revolução não apenas
normativa, mas uma revolução da mentalidade humana” (HIRONAKA, 2000), uma
vez que o afeto passa a ser a principal ligação nas relações familiares.
3.3 Reconhecimento jurídico da filiação de origem não biológica
A Constituição Federal de 1988 veio amparar e equiparar os filhos de
origem não biológica, colocando-os no mesmo patamar dos consanguíneos, em
seu artigo 227, parágrafo 6º traz tal ascensão, quando profere que: “Os filhos,
havidos ou não da relação do casamento ou por adoção, terão os mesmos
direitos e qualificações, proibidas quaisquer designações discriminatórias
relativas à filiação”. Nesse sentido Carlos Roberto Gonçalves traz:
A Constituição de 1988 (art. 227, §6º) estabeleceu absoluta
igualdade entre todos os filhos, não admitindo mais a
retrógrada distinção entre filiação legítima e ilegítima,
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segundo os pais fossem casados ou não, e adotiva, que
existia no Código Civil de 1916. (2014, p.320)
Destarte, todas as modalidades de filiação, independentemente da
origem são igualmente amparadas pelo o ordenamento jurídico em todos os
aspectos e de forma igualitária.

Boletim Conteúdo Jurídico n. 931 de 09/11/2019 (ano XI) ISSN - 1984-0454

A Lei n. 6.015/73, que disciplina sobre os registros públicos, em 2009,
sofreu alteração em seu art. 57 por meio da Lei n. 11.924, onde foi inserido o
parágrafo 8°, que dispõe: “O enteado ou a enteada, havendo motivo ponderável
e na forma dos §§ 2° e 7° deste artigo, poderá requerer ao juiz competente que,
no registro de nascimento, seja averbado o nome de família de seu padrasto ou
de sua madrasta, desde que haja expressa concordância destes, sem prejuízo de
seus apelidos de família”.
Deve-se lembrar também, que, nenhuma filiação se sobrepõe a outra.
Ou seja, mesmo que o indivíduo tenha uma filiação socioafetiva, registrada ou
não civilmente, não lhe é afastado nenhum direito à paternidade biológica.
Não é outro o entendimento pacificado da Suprema Corte, que a
paternidade socioafetiva, declarada
ou não em registro público, não impede o
5
reconhecimento do vínculo de filiação concomitante com o de origem biológica.
(Tese de Repercussão Geral n. 622, 21/09/2016, Recurso Extraordinário n. 898060
AgR/SC)
EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO
GERAL RECONHECIDA. DIREITO CIVIL E CONSTITUCIONAL.
CONFLITO ENTRE PATERNIDADES SOCIOAFETIVA E
BIOLÓGICA. PARADIGMA DO CASAMENTO. SUPERAÇÃO
PELA CONSTITUIÇÃO DE 1988. EIXO CENTRAL DO DIREITO
DE FAMÍLIA: DESLOCAMENTO PARA O PLANO
CONSTITUCIONAL. SOBRE PRINCÍPIO DA DIGNIDADE
HUMANA (ART. 1º, III, DA CRFB). SUPERAÇÃO DE ÓBICES
LEGAIS AO PLENO DESENVOLVIMENTO DAS FAMÍLIAS.
DIREITO À BUSCA DA FELICIDADE. PRINCÍPIO
CONSTITUCIONAL IMPLÍCITO. INDIVÍDUO COMO CENTRO
DO
ORDENAMENTO
JURÍDICO-POLÍTICO.
IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DAS REALIDADES
FAMILIARES A MODELOS PRÉ-CONCEBIDOS. ATIPICIDADE
CONSTITUCIONAL DO CONCEITO DE ENTIDADES
FAMILIARES. UNIÃO ESTÁVEL (ART. 226, § 3º, CRFB) E
FAMÍLIA MONOPARENTAL (ART. 226, § 4º, CRFB). VEDAÇÃO
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À DISCRIMINAÇÃO E HIERARQUIZAÇÃO ENTRE ESPÉCIES
DE FILIAÇÃO (ART. 227, § 6º, CRFB). PARENTALIDADE
PRESUNTIVA, BIOLÓGICA OU AFETIVA. NECESSIDADE DE
TUTELA JURÍDICA AMPLA. MULTIPLICIDADE DE VÍNCULOS
PARENTAIS.
RECONHECIMENTO
CONCOMITANTE.
POSSIBILIDADE. PLURIPARENTALIDADE. PRINCÍPIO DA
PATERNIDADE RESPONSÁVEL (ART. 226, § 7º, CRFB).
RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. FIXAÇÃO DE TESE
PARA APLICAÇÃO A CASOS SEMELHANTES.
1. O prequestionamento revela-se autorizado quando as
instâncias inferiores abordam a matéria jurídica invocada
no Recurso Extraordinário na fundamentação do julgado
recorrido, tanto mais que a Súmula n. 279 desta Egrégia
Corte indica que o apelo extremo deve ser apreciado à luz
das assertivas fáticas estabelecidas na origem.
2. A família, à luz dos preceitos constitucionais introduzidos
pela Carta de 1988, apartou- se definitivamente da vetusta
distinção entre filhos legítimos, legitimados e ilegítimos
que informava o sistema do Código Civil de 1916, cujo
paradigma em matéria de filiação, por adotar presunção
baseada na centralidade do casamento, desconsiderava
tanto o critério biológico quanto o afetivo.
3. A família, objeto do deslocamento do eixo central de seu
regramento normativo para o plano constitucional, reclama
a reformulação do tratamento jurídico dos vínculos
parentais à luz do sobre princípio da dignidade humana (art.
1º, III, da CRFB) e da busca da felicidade.
4. A dignidade humana compreende o ser humano como
um ser intelectual e moral, capaz de determinar-se e
desenvolver-se em liberdade, de modo que a eleição
individual dos próprios objetivos de vida tem preferência
absoluta em relação a eventuais formulações legais
definidoras de modelos preconcebidos, destinados a
resultados eleitos a priori pelo legislador. Jurisprudência do
Tribunal Constitucional alemão (BVerfGE 45, 187).
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5. A superação de óbices legais ao pleno desenvolvimento
das famílias construídas pelas relações afetivas
interpessoais dos próprios indivíduos é corolário do sobre
princípio da dignidade humana.

Boletim Conteúdo Jurídico n. 931 de 09/11/2019 (ano XI) ISSN - 1984-0454

6. O direito à busca da felicidade, implícito ao art. 1º, III, da
Constituição, ao tempo que eleva o indivíduo à centralidade
do ordenamento jurídico-político, reconhece as suas
capacidades de autodeterminação, autossuficiência e
liberdade de escolha dos próprios objetivos, proibindo que
o governo se imiscua nos meios eleitos pelos cidadãos para
a persecução das vontades particulares. Precedentes da
Suprema Corte dos Estados Unidos da América e deste
Egrégio Supremo Tribunal Federal: RE 477.554-AgR, Rel.
Min. Celso de Mello, DJe de 26/08/2011; ADPF 132, Rel. Min.
Ayres Britto, DJe de 14/10/2011.
7. O indivíduo jamais pode ser reduzido a mero instrumento
de consecução das vontades dos governantes, por isso que
o direito 5à busca da felicidade protege o ser humano em
face de tentativas do Estado de enquadrar a sua realidade
familiar em modelos pré-concebidos pela lei.
8. A Constituição de 1988, em caráter meramente
exemplificativo, reconhece como legítimos modelos de
família independentes do casamento, como a união estável
(art. 226,
§ 3º) e a comunidade formada por qualquer dos pais e seus
descendentes, cognominada “família monoparental” (art.
226, § 4º), além de enfatizar que espécies de filiação
dissociadas do matrimônio entre os pais merecem
equivalente tutela diante da lei, sendo vedada
discriminação e, portanto, qualquer tipo de hierarquia entre
elas (art. 227, § 6º).
9. As uniões estáveis homoafetivas, consideradas pela
jurisprudência desta Corte como entidade familiar,
conduziram à imperiosidade da interpretação nãoreducionista do conceito de família como instituição que
também se forma por vias distintas do casamento civil (ADI
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nº. 4277, Relator(a): Min. AYRES BRITTO, Tribunal Pleno,
julgado em 05/05/2011).
10 A compreensão jurídica cosmopolita das famílias exige a
ampliação da tutela normativa a todas as formas pelas quais
a parentalidade pode se manifestar, a saber: (i) pela
presunção decorrente do casamento ou outras hipóteses
legais, (ii) pela descendência biológica ou (iii) pela
afetividade.
11. A evolução científica responsável pela popularização do
exame de DNA conduziu ao reforço de importância do
critério biológico, tanto para fins de filiação quanto para
concretizar o direito fundamental à busca da identidade
genética, como natural emanação do direito de
personalidade de um ser.
12. A afetividade enquanto critério, por sua vez, gozava de
aplicação por doutrina e jurisprudência desde o Código Civil
de 1916 para evitar situações de extrema injustiça,
reconhecendo-se a posse do estado de filho, e
consequentemente o vínculo parental, em favor daquele
utilizasse o nome da família (nominatio), fosse tratado como
filho pelo pai (tractatio) e gozasse do reconhecimento da
sua condição de descendente pela comunidade (reputatio).
13. A paternidade responsável, enunciada expressamente
no art. 226, § 7º, da Constituição, na perspectiva da
dignidade humana e da busca pela felicidade, impõe o
acolhimento, no espectro legal, tanto dos vínculos de
filiação construídos pela relação afetiva entre os envolvidos,
quanto daqueles originados da ascendência biológica, sem
que seja necessário decidir entre um ou outro vínculo
quando o melhor interesse do descendente for o
reconhecimento jurídico de ambos.
14. A pluriparentalidade, no Direito Comparado, pode ser
exemplificada pelo conceito de “dupla paternidade” (dual
paternity), construído pela Suprema Corte do Estado da
Louisiana, EUA, desde a década de 1980 para atender, ao
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mesmo tempo, ao melhor interesse da criança e ao direito
do genitor à declaração da paternidade. Doutrina.
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15. Os arranjos familiares alheios à regulação estatal, por
omissão, não podem restar ao desabrigo da proteção a
situações de pluriparentalidade, por isso que merecem
tutela jurídica concomitante, para todos os fins de direito,
os vínculos parentais de origem afetiva e biológica, a fim de
prover a mais completa e adequada tutela aos sujeitos
envolvidos, ante os princípios constitucionais da dignidade
da pessoa humana (art. 1º, III) e da paternidade responsável
(art. 226, § 7º).
16 Recurso Extraordinário a que se nega provimento,
fixando-se a seguinte tese jurídica para aplicação a casos
semelhantes: “A paternidade socioafetiva, declarada ou não
em registro público, não impede o reconhecimento do
vínculo de filiação concomitante baseado na origem
biológica, com os efeitos jurídicos próprios”. (STJ, 2016)
5
(RE 898060,
Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno,
julgado em 21/09/2016, PROCESSO ELETRÔNICO
REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-187 DIVULG 23-082017 PUBLIC 24-08-2017)

Nessa perspectiva, Cristiano Chaves de Farias e Thiago Felipe Vargas
Simões elucidam:
Após a obtenção da declaração da origem genética, inexiste
supremacia da relação biológica sobre a relação já existente
(seja adotiva, seja socioafetiva), estando tal situação
plenamente albergada pela Carta Constitucional de 1988 [...]
(FARIAS; SIMÕES, 2010, p.169).
Sob este prisma, a filiação afetiva e a biológica, podem ser reconhecidas
concomitantemente, e sem soberania uma para com a outra, dando a origem do
instituto da dupla paternidade.
4. PRINCIPAIS EFEITOS DA DUPLA PATERNIDADE NO ORDENAMENTO
JURÍDICO BRASILEIRO
4.1 Pessoais
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No ordenamento jurídico brasileiro a dupla paternidade atinge os todos
os efeitos pessoais do cidadão como a constituição de parentesco, nome,
direitos sucessórios e alimentos em relação à ambos os pais. Esse direito à
identidade será inclusive com dois sobrenomes no documento de identificação,
assim como os nomes dos dois pais (biológico e afetivo) e dos quatro avós.
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Nesse sentido, Cristiano Chaves de Farias e Nelson Rosenvald doutrinam:
A decorrência da admissibilidade desta tese seria a multihereditariedade, na medida em que seria possível reclamar
herança de todos os seus pais e de todas as suas mães. Isto
sem esquecer a possibilidade de pleitear alimentos,
acréscimo de sobrenome, vínculos de parentesco... (FARIAS;
ROSENVALD, 2011, p. 672)
Deste modo, todos os efeitos resultantes de qualquer paternidade
também alcançam o instituto da dupla paternidade.
4.2 Patrimoniais
Os efeitos patrimoniais da dupla paternidade atinem todos os âmbitos,
inclusive os direitos sucessório, como alimentos e heranças de ambos os pais, e
consequentemente de todos os avós.
Segundo Ricardo Calderón, diretor nacional do IBDFAM - Instituto
Brasileiro de Direito de Família, dispõe que os direitos sucessórios, como herança
e pensão, têm sido motivo de debates. “A multiparentalidade traz consigo todos
os efeitos, mas o princípio da igualdade é a diretriz. O filho tem direito de receber
duas pensões, três heranças. Foi uma circunstância da vida dele que permitiu”,
alega.
Nesse seguimento, Monalisa Marques, assim discorre:
É que uma pessoa pode ter no seu registro de nascimento
dois sobrenomes, oriundos dos seus dois pais, cujos nomes
também constarão no documento de identificação, e, por
isso, pode ter quatro avós paternos, refletindo, assim, ipsis
litteris sua história de vida, podendo, ainda, vir a ser
beneficiado com duas heranças. (Marques, 2019)
Desse modo, pode acontecer da herança de um filho com dois pais e uma
mãe ter que ser dividida entre eles, caso o filho morra e não tenha deixe herdeiros
descendentes. De acordo com o disposto no caput do art. 1.836 do Código Civil
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de 2002: “Na falta de descendentes, são chamados à sucessão os ascendentes,
em concorrência com o cônjuge sobrevivente. ”
A dupla paternidade vem regularizar juridicamente, as situações que já
são vivenciadas cotidianamente, para que os direitos da criança sejam
preservados. Sempre buscando a primazia do melhor interesse da criança e do
adolescente e o seu direito à personalidade.
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No que diz respeito a prestação de alimentos os efeitos da
multiparentalidade atinge a todos os pais, ou seja, afetivo e biológico, podendo
ser pleiteado esse direito aos dois, pois a obrigação recai sobre ambos.
Assim como, consoante garante o art. 229 da Constituição de 1988: “os
pais têm o dever de assistir, criar e educar os filhos menores, e os filhos maiores
têm o dever de ajudar e amparar os pais na velhice, carência ou enfermidade”,
podendo então todos os pais prestar alimentos aos filhos, bem como, estes
poderão prestar alimentos a todos os pais, caso necessitarem.
Ainda nesse seguimento, dispõe o art. 1.696 do Código Civil de 2002 “O
direito à prestação de alimentos é recíproco entre pais e filhos, e extensivo a todos
os ascendentes, recaindo a obrigação
nos mais próximos em grau, uns em falta
5
de outros”, observando o binômio necessidade e possibilidade descrito no §1º do
art. 1.694, desse mesmo código.
Nesse sentido, Marisa Schimitt e Yuri Augusto explicam:
Na tripla filiação multiparental o menor necessitado poderá
requerer alimentos de qualquer um dos pais, atendendo o
princípio do melhor interesse da criança, presente no
Estatuto da Criança e do Adolescente. Resta claro que a
possibilidade de uma tripla filiação teria muito mais
condições de contribuir para o adequado desenvolvimento
do menor. Nos casos onde os magistrados decidissem por
reconhecer a tripla filiação, sempre haverá a prévia relação
familiar de fato, restando apenas reconhecer uma
regulamentação de direito. (Schimitt, Augusto, 2013)
Na linha do exposto, tem-se que, é dever de um pai prestar alimentos aos
filhos, na multiparentalidade acontece da mesma maneira, e os filhos deverão
prover a todos os pais os alimentos necessários, caso estes necessitem.
5. CONSIDERAÇÕES FINAIS
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Tendo em vista as constantes modificações que vem sofrendo o instituto
familiar tradicional, deixando de lado as intervenções patriarcais, onde os
matrimônios eram baseados em interesses patrimoniais e passando para um novo
seguimento de famílias eudemonista, que buscam se pautarem nos princípios
garantidos constitucionalmente, como o principio da dignidade humana,
principio da afetividade, o qual atribui afeto aos vínculos familiares, sendo esse
um dos principais aspectos a serem observados no instituto da
multiparentalidade, uma vez que o que se sobressai são os interesses da criança
e do adolescente.
Dessume-se, pois que, a multiparentalidade veio regulamentar e dar
ciência dos direitos e deveres das situações que já estão sendo vividas no
cotidiano dos lares, buscando preservar a paternidade biológica, mas não
deixando de lado a paternidade afetiva, criando assim o instituto da dupla
paternidade, onde ambas as paternidades andam juntas e nenhuma se sobrepõe
a outra, buscando sempre o bem estar do menor.
Portanto, quando se trata da multiparentalidade no ordenamento
jurídico brasileiro, podemos afirmar que recepciona todos os efeitos jurídicos do
registro civil comum, como sobrenome, familiares, heranças, prestações de
alimentos. E no que tange ao instituto da dupla paternidade o registro ainda pode
ocorrer concomitantemente, biológico e afetivo, sem domínio de um sobre o
outro.
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RESUMO: Crimes de perigo abstrato: antecipação da tutela penal face aos desafios da
sociedade de risco. O presente artigo tem por objetivo demonstrar que a eleição dos
crimes de perigo abstrato é uma estratégia legislativa legítima para combater as novas
formas de criminalidade e enfrentar os novos riscos oriundos do atual estágio de
desenvolvimento econômico e tecnológico. O trabalho é fruto de uma pesquisa
exploratória da bibliografia relacionada ao tema e da utilização do método dialético, com
a análise das várias teses sobre o assunto, a contextualização do momento de
instabilidade social vivenciado nos dias de hoje e as influências que ele traz para a
legislação e a dogmática penal. Após a abordagem aos temas citados, lançaremos uma
proposta de adequação funcional dos crimes de perigo abstrato aos ditames do Estado
Democrático de Direito.
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INTRODUÇÃO
O presente trabalho tem o objetivo de demonstrar que a eleição dos crimes
de perigo abstrato é uma estratégia legítima para combater as novas formas de
criminalidade e enfrentar os novos riscos oriundos do atual estágio de desenvolvimento
econômico e tecnológico.

O trabalho será desenvolvido através dos métodos dedutivo e dialético e
divide-se em três capítulos.
O primeiro deles trata da contextualização do momento de instabilidade
vivenciado nas relações sociais da atualidade, ou seja, da apresentação da sociedade de
risco, das espécies de perigo a que estamos vulneráveis e das principais características
destes riscos.
Ainda no primeiro capítulo traremos uma análise sobre os impactos dos riscos
para o estudo do direito penal da pós-modernidade. Neste ponto, serão abordados os
principais aspectos que levaram ao surgimento do “Direito Penal do Risco”.
5

A seguir, será feito um corte para estudar o principal efeito da constatação
dos novos riscos e do discurso pelo controle das atividades perigosas, qual seja, os crimes
de perigo. Serão estudados de forma um pouco mais específica os crimes de perigo
abstrato, eleitos como sendo o principal instrumento de antecipação de tutela penal no
direito atual. Neste capítulo, serão apresentadas as razões para a massificação do uso
desta técnica legislativa e uma proposta de construção funcional destes crimes, de modo
a adequá-los com os princípios constitucionais.
Por fim, será analisada a legitimidade do uso desta técnica como meio de
enfrentamento aos desafios da sociedade de risco. Demonstraremos que é possível fazer
uma interpretação dos crimes de perigo abstrato conforme os princípios constitucionais
do Estado Democrático de Direito.
1. A SOCIEDADE DE RISCO
A sociedade atual caracteriza-se como uma sociedade de riscos. Essa
constatação é feita diante do progresso tecnológico, de novas formas de relacionamento
humano e dos problemas que se apresentam aos responsáveis pela produção e aplicação
do direito.
Um dos responsáveis pela difusão do termo “sociedade de risco” foi o
sociólogo Ulrich Beck. Em sua obra, intitulada Risk Society, o teórico alemão afirma que
113

Boletim Conteúdo Jurídico n. 931 de 09/11/2019 (ano XI) ISSN - 1984-0454

O foco do estudo recairá sobre a legitimidade do uso da técnica legislativa
dos crimes de perigo abstrato como instrumento de combate aos novos riscos.

www.conteudojuridico.com.br

a sociedade industrial, caracterizada pela produção e distribuição em massa, foi
deslocada pela sociedade de risco, que tem como característica marcante a dissipação
do risco em relação às diferentes classes sociais, econômicas e unidades geográficas.
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Segundo GUIVANT (2001),
o desenvolvimento da ciência e da técnica não poderiam mais dar
conta da predição e controle dos riscos que contribuiu
decisivamente para criar e que geram consequências de alta
gravidade para a saúde humana e para o meio ambiente,
desconhecidas a longo prazo e que, quando descobertas, tendem
a ser irreversíveis.(GUIVANT, 2001, pág.96)
O professor BOTTINI (2010) corrobora o pensamento de Beck quando afirma
que a sociedade de risco surgiu no período da Revolução Industrial, com a substituição
da forma de produção artesanal pela industrial. Neste período, os produtores foram
obrigados a buscar inovações tecnológicas que permitissem realizar a produção e a
distribuição em massa de insumos, sob pena de ficarem obsoletos.
A consequência disso foi que o progresso da ciência não foi acompanhado da
análise dos efeitos decorrentes do uso das novas tecnologias. Segundo BOTTINI (2010,
pág.35), “do descompasso entre o surgimento de inovações científicas e o conhecimento
das consequências de seu uso surge a incerteza, a insegurança, que obrigam o ser
humano a lidar com o risco sob uma nova perspectiva”.
O risco passou a fazer parte do modelo de desenvolvimento econômico e
passou a compor a o núcleo da atividade social, surgindo assim, a “sociedade de risco”.
O risco, antes periférico e acessório, passou a ser encarado como elemento
nuclear da sociedade atual e isso trouxe reflexos para o direito penal e para as demais
atividades de controle social.
Em passagem de sua obra, o festejado mestre GOMES (2011), admite que
estamos diante de um novo modelo social e chega até a identificar algumas espécies de
risco a que estamos vulneráveis hoje em dia. Segundo ele,
À sociedade atual, para além dos riscos tradicionais e dos
emanados da sociedade industrial, foram agregados outros riscos
inerentes à modernidade (ou pós-modernidade). Mais
preocupantes ainda: riscos generalizados, riscos para toda a
coletividade ou para um grande número de pessoas. Atividades
contra o meio ambiente, ou informatizadas, ou que envolvem
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Podemos citar como exemplos deste tipo de risco, os desastres ambientais
causados pelo rompimento das barragens de rejeito de minério, ocorridos nas cidades
de Mariana/MG, no ano de 2015, e na cidade de Brumadinho/MG, em 2019, e o mais
recente vazamento de óleo que atingiu as praias do Nordeste, também este ano.
1.1 ESPÉCIES DE RISCOS
Depois desta breve apresentação do contexto social atual, no qual estão
inseridos os novos riscos, cumpre-nos apresentá-los de forma mais detalhada.
É importante que se diga que nem todos os riscos que serão apresentados
podem ser rotulados de novos, eles apenas ganharam maior importância e investigação
sob foco diversos, como é o caso da degradação ambiental.
Recorremos mais uma vez a lição de GUIVANT (2001), na qual ela afirma que
5
Beck apresenta três grandes categorias de riscos globais que se complementam e se
acentuam entre si. São elas:
1.1.1. Riscos de perigo global: são vinculados a destruição ecológica
causada pelo alto nível de desenvolvimento industrial. Estão presentes em nações mais
desenvolvidas. São exemplos dessa categoria de riscos o buraco na camada de ozônio,
efeito estufa, os riscos da manipulação genética de plantas e animais.
1.1.2. Riscos relacionados com a pobreza: distinguem-se dos primeiros, pois
estão localizados em países subdesenvolvidos, em desenvolvimento ou com processos
de industrialização não concluídos. Têm seus efeitos limitados geograficamente e as
consequências globais desses riscos são sentidas apenas a médio prazo e de maneira
secundária. São exemplos dessa espécie, os riscos provenientes do uso de tecnologias
ultrapassadas, acidentes em usinas atômicas em países subdesenvolvidos, problemas
decorrentes do descarte do lixo e resíduos tóxicos etc.
1.1.3. Risco do uso de armas de destruição em massa - NBC (“nuclear,
biological and chemical”): são os perigos da manipulação de matérias primas para
construção de armas nucleares, químicas ou biológicas. Este risco se agrava ainda mais
em países onde existem organizações fundamentalistas ou terroristas privadas.
1.2. CARCTERÍSTICAS DOS NOVOS RISCOS.
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energia nuclear, produtos de massa, biológicos ou biotecnológicos,
fabricação em massa, venda e consumo indiscriminados etc.
produzem riscos que excedem os níveis de segurança coletiva. São
riscos que podem gerar danos irreversíveis e que contam com
origens difusas. (GOMES, 2011, p.40)
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A primeira característica dos novos riscos, e talvez a mais importante para o
nosso estudo, é o fato de eles estarem relacionados com as atividades humanas. Antes
os riscos eram apenas decorrentes da natureza e por isso não podiam sofrer nenhuma
forma de controle. Na pós-modernidade, com o desenvolvimento das técnicas
industriais, o homem também passou a ameaçar os interesses mais importantes à vida
em sociedade. E agora, se a periculosidade tem origem em comportamentos humanos,
pode também ser controlado por medidas de restrição, por sistemas de gerenciamento
de riscos.
Outra característica marcante dos novos riscos sociais diz respeito a extensão
dos danos possíveis. Os danos aos bens jurídicos pessoais não ficam mais restritos aos
locais onde são desenvolvidas atividades perigosas. A manipulação errada de materiais
químicos e nucleares, por exemplo, pode colocar em risco a existência do planeta. Por
isso hoje, o legislador tende a optar pela norma de prevenção, na qual a atividade passa
a ser o núcleo do injusto penal. Diante das graves consequências, importa mais evitar ou
controlar condutas perigosas do que reprimir os resultados.
A dificuldade de estabelecer o nexo causal entre a realização de uma atividade
e seus resultados é outra característica dos riscos atuais. As noções de espaço e tempo
não podem mais ser aplicadas a sociedade atual como eram antes. As técnicas inovadoras
utilizadas pelo modelo de produção da sociedade de risco não foram acompanhadas
pelos mecanismos de avaliação. Para BOTTINI (2010, pág.40), “a possibilidade de uma
ação causar um resultado em tempo e espaços distintos e distantes desafia os modelos
estáveis de determinação de relações causais utilizados até agora”.
Estamos vivendo em uma época de total desconhecimento. Segundo BOTTINI
(2010, pág.40), “os avanços científicos no desenvolvimento de técnicas de produção não
são acompanhados por avanços que levem ao conhecimento dos efeitos da utilização
destas técnicas”. O desconhecimento do nexo de causalidade e a insuficiência de meios
de cálculo dos riscos implica na dificuldade de determinar critérios claros de imputação,
o que por sua vez dificulta o funcionamento dos mecanismos de controle.
Outra peculiaridade da sociedade de risco atual é o chamado “efeito
bumerangue”. Os riscos agora são democratizados, ou seja, passaram a atingir todas as
camadas sociais. Tanto aqueles que produzem como aqueles que se beneficiam da
produção são alvos dos novos riscos. Isto traz como consequência o aumento das
reinvindicações pelo controle dos riscos. Antes, apenas a classe social que suportava os
riscos é que cobrava um maior controle das atividades perigosas. A camada social
proprietária dos meios de produção estava preocupada em desenvolver ainda mais as
técnicas para agregar valor aos insumos. Agora, esta mesma camada social sofre as
consequências do progresso tecnológico e também passa a integrar o coro pela melhoria
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dos mecanismos de controle dos riscos. Cria-se aí o conflito: qual o risco pode ser
tolerado e qual precisa ser restringido?

Pelo que podemos observar, o modelo de produção da sociedade atual,
pautado na busca constante por modernização, pelo desenvolvimento de tecnologias
que permitam aumentar a produtividade e diminuir os custos, trouxe como consequência
o desconhecimento sobre os perigos da utilização dessas mesmas tecnologias e o
acirramento dos discursos por um maior controle das atividades perigosas.
O paradoxo do risco surge do conflito entre o discurso dos que clamam por
um endurecimento do controle de comportamentos perigosos e daqueles que
dependem do risco para a manutenção de seus sistemas de produção e
enriquecimento.
O grande paradoxo da sociedade atual é que o risco, inerente às atividades de
desenvolvimento, também coincide com o seu próprio fator de desequilíbrio. Para
BOTTINI (2010, pág.50) “as novas dimensões do risco desequilibram a ordem social e
econômica e colocam em questão a própria funcionalidade dos institutos e afetam todas
as esferas de relacionamento, público
e privado”.
5
Este fenômeno também traz repercussões para o direito, pois ele está inserido
no contexto social e seus critérios devem ser eficazes para manter o equilíbrio das
relações sociais basilares.
Em decorrência do conflito entre o discurso de defesa do risco, como motor
do desenvolvimento, e o discurso pela restrição do mesmo risco, como ameaça, surge a
atividade de gestão do risco, cada vez mais relevante e presente em nossos dias.
O direito penal tem nítido caráter de controle social e inegavelmente é um
instrumento de gerenciamento de riscos.
O direito penal não é indiferente ao seu entorno, sofre influências das
discussões e dos anseios da sociedade e reflete suas angústias em tentativas de superar
os conflitos que se apresentam.
A nova criminalidade e os novos conflitos revelam a dificuldade de tratar o
mundo atual por intermédio de perspectivas ultrapassadas. Os elementos tradicionais da
dogmática penal têm de ser superados. Os conceitos de autoria, causalidade,
culpabilidade e de resultado não estão mais adequados à realidade e aos paradoxos
percebidos pelo atual modelo de organização social.

117

Boletim Conteúdo Jurídico n. 931 de 09/11/2019 (ano XI) ISSN - 1984-0454

1.3 O PARADOXO DO RISCO.

www.conteudojuridico.com.br

Boletim Conteúdo Jurídico n. 931 de 09/11/2019 (ano XI) ISSN - 1984-0454

Recorremos mais uma vez a lição do mestre GOMES (2011), que faz a seguinte
constatação: “o que importa, numa sociedade de riscos (tal qual a que vivemos na
atualidade, segundo Ulrich Beck), é o desvalor da ação (criação de riscos), não o do
resultado”.
O direito penal, tradicionalmente utilizado como meio de intervenção estatal
de repressão de condutas socialmente indesejáveis, transmuda-se e passa a ser um dos
mecanismos mais utilizados pelo Estado na luta pela contenção preventiva de condutas
hipoteticamente arriscadas. Seu campo de atuação é largamente expandido, para que
possa intervir em campos que até então lhe eram estranhos, como na economia, no meio
ambiente, nas relações de consumo, na manipulação genética etc. Mas, ao se expandir
para cumprir os ideais prevencionistas, norteados pela teoria dos riscos, depara-se o
Direito Penal com dilemas estruturais internos, pois essas novas áreas demandam um
atuar completamente novo de seus mecanismos. Assim, o arcabouço fundamental do
Direito Penal tradicional passa a ser redesenhado para que surja o que se pode chamar
de “Direito Penal do Risco”.
Neste sentido, BOTTINI (2010, pág.88) diz que, “o direito penal passa a orientar
seus institutos à prevenção, à inibição de atividades, no momento antecedente à
causação do mal, antes da afetação do bem jurídico protegido. A norma penal visa
reprimir comportamentos potencialmente danosos”.
Esse fenômeno expansivo que vive o direito penal é fruto da reflexividade dos
riscos oriundos da sociedade atual. Se as categorias economicamente dominantes não
estivessem sofrendo as consequências danosas das atividades arriscadas, este
alargamento que o direito penal vem sofrendo seria muito mais lento. O “efeito
bumerangue”, característica dos riscos atuais, traz unidade ao discurso por maior
controle e é um estímulo para a expansão do direito penal.
Aliado a isso, ainda temos a influência da mídia. A todo o tempo os meios de
comunicação de massa transmitem uma sensação de insegurança para a população, que
responde com mais demandas por intervenção penal.
Esse clamor por uma atuação mais incisiva do direito penal é decorrência da
aparente inoperância dos outros meios de controle social. O direito civil não dispõe de
meios eficazes para inibir a criação dos danos, seus institutos são voltados muito mais a
reparação do que a prevenção. O direito administrativo também não possui poder
intimidativo suficientemente forte para inibir a realização de atividades arriscadas, seja
pela falta de estrutura estatal, existente em todas as esferas do Poder Público, seja pelo
fato de suas sanções pecuniárias não causarem temor aos agentes.
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1.4. OS IMPACTOS DO PARADIGMA DO RISCO PARA O DIREITO PENAL DA PÓSMODERNIDADE.
Depois de vistas algumas das razões sociais e políticas para o fenômeno
expansivo, nos deteremos à análise dos principais impactos que o paradigma do risco
trouxe para a atividade legislativa e para a dogmática penal.
A primeira mudança que vem sendo observada e encarada como
consequência do paradigma do risco é o aumento da atividade legislativa de criação de
tipos penais. Vários diplomas legais foram editados ou modificados para atender aos
clamores por maior controle de atividades arriscadas. No Brasil, podemos citar como
5
produtos desse fenômeno, as Leis
n°7.492/86, n°8.137/90, n°9.503/97, n°9.605/98, Lei nº
11.705/2008, Lei nº11.343/2006, Lei nº11.105/2005, Lei nº 10.826/2003, dentre outras.
Em consequência disto, houve também uma ampliação dos campos de
proteção dos bens jurídicos. O direito penal antes voltado para a proteção de bens
individuais como vida, liberdade e patrimônio, passou a estender sua proteção para bens
de titularidade coletiva ou difusa.
As ameaças atuais transcendem a lesão de bens jurídicos individuais, ligados
a uma vítima definida, elas podem afetar interesses tidos como supraindividuais,
interesses da sociedade considerada como um todo. Por isso, bens jurídicos como o
meio-ambiente, ordem econômica, sistema financeiro, saúde pública, dentre outros,
passaram a ser objeto de proteção do direito penal.
Outra consequência da dinâmica de produção e desenvolvimento dos novos
riscos é a utilização pelo legislador das normas penais em branco. O uso dessa técnica
no direito penal não é novidade, porém observa-se que diante da rapidez das inovações
tecnológicas o legislador tem deixado de lado os mandados de determinação, os tipos
fechados e tem recorrido a descrição de condutas ilícitas de maneira genérica, remetendo
o preenchimento do conteúdo a regulamentos mais flexíveis.
Outro instrumento que vem sendo largamente utilizado pelo legislador penal
como forma de enfrentamento aos riscos da sociedade atual é o crime de perigo
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Diante disso, sobra ao direito penal a ilusão de ser a tábua de salvação da
sociedade atual contra os perigos decorrentes do uso das novas tecnologias. A
população passa a se organizar, a reivindicar a intervenção penal nas atividades de
controle dos riscos e começa também a ter participação nas decisões políticas e judiciais.
BOTTINI (2010, pág.92) resume bem esse fenômeno quando diz que, “o público deixa de
ser um simples destinatário da norma jurídica, para se tornar, ao mesmo tempo, um
elemento indutor deste sistema, interferindo na produção legislativa e orientando a
construção de um novo direito penal”.
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abstrato. Os crimes de perigo abstrato sempre estiveram presentes na legislação penal
pátria, porém eram utilizados de forma excepcional.
Hoje, essa técnica é adotada com o nítido caráter de antecipação da tutela
penal, visando garantir de forma mais eficaz a proteção aos bens eleitos como
indispensáveis à vida em comum.
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A legitimidade dos crimes de perigo abstrato é o tema central de nosso estudo
e voltaremos a falar sobre eles mais adiante.
Continuando com a análise dos impactos trazidos pelo paradigma do risco
para o direito penal, temos que suas consequências foram sentidas não só no campo
legislativo. A dogmática penal também sofreu as influências da nova estrutura social e
precisou reconstruir seus conceitos para se adaptar à nova realidade.
A primeira mudança notada no campo da dogmática penal diz respeito ao
conceito de causalidade. Segundo BOTTINI (2010, pág.97), “a imputação de um resultado
a uma conduta, com a consequente responsabilização do agente passa a ser auferida por
outros critérios, que não a mera relação causal naturalística”.
O risco também passou a ser elemento da construção dogmática das
modernas teorias da imputação objetiva. “A ação penalmente relevante não é mais
aquela que causa, no sentido naturalístico, um resultado danoso, mas aquela que cria um
risco relevante e intolerável para o bem jurídico protegido”. (BOTTINI, 2010, pág.98).
Nos dizeres de NETTO (2006, pág.130), “a correlação, portanto, entre direito
penal e sociedade de risco faz-se exatamente na noção do risco, a qual, funcionalmente,
deve ‘contaminar’ toda a interpretação e alcance dos tipos incriminadores, utilizando-se
para isso dos instrumentos da imputação objetiva”.
Os conceitos de autoria e participação também sofrem as influências das
complexas relações sociais. É preciso reavaliar os critérios de responsabilização por atos
danosos ou perigosos em virtude das complexas estruturas empresariais. No interior das
organizações empresariais, os atos decisórios são construídos por vários agentes e em
diferentes etapas, o que torna difícil a atribuição de um resultado a uma só pessoa. É
neste contexto que se começa a falar da responsabilidade penal da pessoa jurídica, tema
bastante controvertido e que já conta com previsão legal em nosso país.
O movimento de expansão do direito penal, visando atender às expectativas
sociais pela contenção de riscos tem trazido também uma mitigação dos princípios
basilares do Estado Democrático de Direito e por isso tem sofrido duras críticas da
doutrina.
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O que tentaremos demonstrar com o presente estudo é que é possível superar
algumas dessas dificuldades e apresentar, pelo menos no que diz respeito aos crimes de
perigo abstrato, uma construção metodológica que se adeque aos primados do Estado
Democrático de Direito.
1.5. DIREITO PENAL DO RISCO.
Alguns teóricos do direito penal contemporâneo admitem sem maiores
problemas o uso do direito penal para enfrentar os novos riscos. Para isso, propõem uma
mitigação de alguns princípios, o emprego de mecanismos de antecipação de tutela e o
abandono de algumas garantias dos cidadãos.
Os defensores do direito
penal do risco querem que o direito penal assuma
5
uma “posição de enfrentamento antecipado e preventivo das situações de possível
perigo para a estabilidade social e garanta as expectativas e a segurança do normal
funcionamento dos contextos de interação” (BOTTINI, 2010, pág.106).
Schünemann (1998), apud Medeiros (2009) conclui que a peculiaridade da
sociedade industrial atual reside unicamente no extraordinário incremento de
interconexões causais. A sociedade de risco se caracteriza pela existência de relações
causais múltiplas, cujo esclarecimento em detalhes de suas causas é de todo ponto
impossível com os métodos e instrumentos científico-naturais atuais. Com base nesse
ponto de apoio, Schünemann traça uma proposta metodológica na qual é reconhecida
a legitimidade dos delitos de perigo abstrato como mecanismo de trânsito evolutivo do
direito penal na proteção de bens que o legislador reputa como indispensáveis.
Para o autor, uma atuação racional do direito penal contemporâneo passa pela
utilização sistemática de incriminações de perigo abstrato. No entanto, esta sistemática
deve seguir parâmetros de direcionamento traçados em quatro níveis. No primeiro nível,
para que o direito penal possa seguir no cumprimento de sua missão de proteger bens
jurídicos, há que se averiguar quais bens coletivos são dignos de proteção. Num segundo
nível de exame, deve-se assegurar que o comportamento descrito na norma como
proibido não se ache abarcado pelo legítimo âmbito de liberdade do indivíduo. Portanto,
antes da criação de um delito de perigo abstrato sempre há que se delinear que interesse
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Esse direito penal de novos contornos também se depara com o paradoxo do
risco. Ao mesmo tempo em que há uma demanda social pela expansão dos instrumentos
de controle, não se requer uma mudança drástica na estrutura econômica. Cobra-se do
Estado uma postura mais enérgica no combate aos novos riscos, mas não se postula uma
ruptura do modelo produtivo. Isso acaba por dificultar o estabelecimento de critérios,
parâmetros e definições dogmáticas precisas e por isso o recurso cada vez mais frequente
a normas abertas e a fluidez dos bens jurídicos protegidos.
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legítimo poderia ter o indivíduo na realização da modalidade apreciada. No terceiro nível,
para que se cumpra o princípio “nullum crimem sine lege”, há que se ter em conta o
princípio da determinação. E, finalmente, no quarto nível, deve-se reexaminar a
proporcionalidade, isto é, a existência de uma relação adequada entre o injusto típico e
a intensidade da pena.
García Martín (2003), citado na obra de Bottini (2010), dispõe que os institutos
do direito penal clássico estão obsoletos e não servem para fazer frente aos desafios
postos pela sociedade de risco. Para ele, a criminalidade empresarial, a globalização, a
utilização de redes logísticas complexas e eficientes são fenômenos da sociedade atual
que precisam de um olhar atento do direito penal. Porém, uma resposta adequada para
os riscos oriundos destes fenômenos sociais não pode ser dada por um sistema
repressivo liberal e garantista.
García Martín (2003), apud Bottini (2010, pág.107) dispõe que o
“enfrentamento destas situações não pode ser feito eficientemente somente por meio
de alterações formais e quantitativas na legislação penal, mas exige uma ruptura material,
substancial, em relação ao direito penal liberal”.
As proposições acima oferecem mecanismos mais aptos ao controle dos
riscos, porém a flexibilização excessiva aos limites do “ius puniendi” poderia levar a
arbitrariedades. A observação aos princípios do Estado Democrático de Direito é
necessária para que não se crie um sistema criminal excessivamente repressor e
disfuncional.
2. DO PERIGO.
Conforme podemos perceber pelo que foi exposto, um dos instrumentos
preferidos de enfrentamento dos riscos da sociedade atual é a utilização dos crimes de
perigo, notadamente os crimes de perigo abstrato, objeto central do nosso estudo.
Pode-se afirmar que os tipos de perigo abstrato constituem o núcleo central
do direito penal do risco. Como ensina BOTTINI (2010, pág.96), “a criminalização de
condutas por meio desta técnica visa a antecipação da incidência da norma, para afetar
condutas antes de qualquer resultado lesivo”.
O objetivo do legislador penal com o uso desta técnica é garantir, de forma
mais eficaz, a proteção dos bens jurídicos eleitos como indispensáveis à vida em comum.
Antes de nos aprofundarmos no estudo do crime em si é necessário ter em
mente o que os doutrinadores consideram como “perigo”. Existe muita discussão em
torno do conceito de perigo, mas ficaremos com aquele apresentado pelo mestre Miguel
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Reale Júnior, citado por SILVA (2003, pág.54), que define o perigo como sendo “a aptidão,
a idoneidade de um fenômeno de ser causa de dano, ou seja, é a modificação de um
estado verificado no mundo exterior com a potencialidade de produzir a perda ou
diminuição de um bem, o sacrifício ou a restrição de um interesse”.

A corrente majoritária defende que é necessária a probabilidade de um dano
para existência do perigo. A doutrina minoritária contenta-se apenas com a possibilidade
de dano.
Para SILVA (2003, pág.54) “a probabilidade situa-se em um nível mais intenso
em confrontação com a possibilidade, configurando uma situação de real potencialidade
para a ocorrência do evento, excluindo a eventualidade”.
Quando se fala em probabilidade de ocorrência do resultado não se requer a
probabilidade matemática ou estatística. Basta que os fatores de risco tenham uma
acentuada potencialidade de realização para que estejamos diante de uma situação que
merece ser restringida pelo gestor
5 de risco, neste caso o operador do direito.
Depois de tecidos alguns comentários sobre o perigo, passaremos a estudar
especificamente os crimes de perigo abstrato.
2.1. CRIMES DE PERIGO ABSTRATO.
SILVA (2003, pág.72) define os crimes de perigo abstrato como “aqueles cujo
perigo é ínsito na conduta e presumido, segundo a doutrina majoritária, ‘juris et de jure’”.
Os crimes de perigo concreto trazem o perigo como elemento típico e
precisam de uma análise caso a caso, “a posteriori”, enquanto nos crimes de perigo
abstrato, o perigo é apenas a motivação para a edição da norma e a análise da situação
perigosa é feita “a priori”.
O professor Miguel Reale Júnior, citado por SILVA (2003), assinala que, “na
construção do modelo típico dos crimes de perigo abstrato, o legislador, adstrito à
realidade e à experiência, torna puníveis condutas que, necessariamente, atendida a
natureza das coisas, trazem ínsito um perigo ao bem objeto de tutela”. (SILVA, 2003,
pág.73)
SILVA (2003, pág.73) arremata o pensamento do mestre Miguel Reale Júnior
quando diz que, “deve-se atender, na técnica de tipificação dos crimes de perigo
abstrato, a uma necessidade decorrente da natureza das coisas, ou seja, as figuras
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Com base nesse conceito, a doutrina passou a travar novos debates. Indagase: para a configuração do perigo é necessário a probabilidade de dano ou apenas a
possibilidade?
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delituosas assim tipificadas devem atender ao reclamo de tutela baseado na lesividade
que a ação encerra, em razão da inerência do perigo que guarda em si”.
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A utilização desta técnica de tipificação sofre duras críticas da doutrina.
Autores de renome afirmam que os crimes de perigo abstrato vão de encontro aos
ditames e princípios do Estado Democrático de Direito, como o princípio da ofensividade,
intervenção mínima, culpabilidade e proporcionalidade.
Defendemos que a utilização desta técnica legislativa é legítima e adiante, em
capítulo próprio, apresentaremos os fundamentos que legitimam o uso dos crimes de
perigo abstrato como meio de enfrentamento aos riscos oriundos da sociedade
industrial.
2.1.1. CRIMES DE PERIGO ABSTRATO COM PRESUNÇÃO “JURIS TANTUM”.
Parte da doutrina vem afirmando que os crimes de perigo abstrato devem
gozar, em alguns casos, de uma presunção “juris tantum” no que diz respeito a afetação
do bem jurídico, isso porque em algumas oportunidades o bem jurídico penalmente
tutelado não sofre uma turbação relevante, o que ocasionaria a atipicidade da conduta.
SILVA (2003) cita a posição do mestre argentino Eugenio Raúl Zaffaroni, que
não admite a presunção absoluta de perigo para os crimes de perigo abstrato. Para
Zaffaroni (1981), apud (SILVA, 2003, pág.75), os crimes de perigo abstrato são tipos em
que “opera uma presunção ‘juirs tantum’ do perigo”.
A tese que admite a presunção relativa nos tipos de perigo abstrato vem
encontrando certa receptividade nos Tribunais Superiores e em alguns tribunais
estaduais.
SILVA (2003) se mostra contrário a presunção relativa para os delitos de perigo
abstrato quando a experiência demonstrar a inerência insuperável do perigo à conduta.
O autor até admite a presunção relativa, mas apenas naquelas hipóteses em que o
legislador optou pelo modelo abstrato de forma equivocada. Ao discorrer sobre o tema,
SILVA (2003) diz que,
Tratando-se de crime de perigo abstrato, em que o perigo é (deve
ser) ínsito na conduta, hipótese verdadeiramente possível de
presunção relativa ocorre quando o legislador, de forma
equivocada, empreende uma tipificação sem atender ao bom senso
e à natureza da ação criando um modelo de perigo abstrato de
forma artificial, ou seja, em situações nas quais o perigo não é, no
plano da realidade, inerente à conduta. Noutras palavras, o delito
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se ajustaria a um modelo de perigo concreto em que o perigo
poderá ocorrer ao desencadear a conduta, mas não
necessariamente ocorre (...). (SILVA, 2003, págs.77 e 78)
2.1.2. CRIMES DE PERIGO ABSTRATO-CONCRETO.

Para BOTTINI (2010),
“os delitos de perigo abstrato-concreto descrevem a conduta
proibida e exigem expressamente, para a configuração da
tipicidade objetiva, a necessidade da periculosidade geral, ou seja,
que a ação seja apta ou idônea para lesionar ou colocar em perigo
concreto um bem jurídico. Estes tipos penais atrelam a conduta
proibida a um critério material de injusto, que será a criação de um
risco não permitido, mesmo que não realizado concretamente”
(BOTTINI, 2010, pág.118).
5

O autor cita os artigos 306 e 308 da Lei n°9.503/97 (Código de Trânsito
Brasileiro) e o artigo 54 da Lei n°9.605/98 como exemplos desse tipo de delito. Nas
situações descritas, o legislador prevê um dano potencial, intermediário entre a mera
realização da conduta e a colocação de um bem efetivo e concreto sob ameaça objetiva.
BOTTINI (2010, pág.118 e 119) conclui que “a criação de um ambiente de periculosidade,
decorrente do comportamento proibido, é o elemento que caracteriza os delitos de
perigo abstrato-concreto e o distingue, formalmente dos demais”.
SILVA (2003) prefere a divisão clássica e já consagrada dos crimes de perigo
em concreto e abstrato, mas admite para os delitos de perigo abstrato-concreto a
presunção relativa excepcional, conforme já mencionado.
2.2. RAZÕES PARA A MASSIFICAÇÃO DO USO DOS CRIMES DE PERIGO ABSTRATO.
Os crimes de perigo abstrato foram eleitos como o principal instrumento de
controle contra os riscos da sociedade atual e agora tentaremos demonstrar o porquê.
O primeiro motivo para a proliferação dos crimes de perigo abstrato é o
aumento do potencial lesivo de algumas atividades e produtos. Os resultados do uso
descontrolado de algumas inovações tecnológicas têm o poder de afetar um volume
crescente de bens jurídicos.
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Há autores que apontam a existência de uma terceira categoria de crimes de
perigo, intermediária, superando a clássica divisão entre crimes de perigo concreto e
crime de perigo abstrato.
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Algumas atividades e produtos que trazem ínsitos um alto risco para a
sociedade e esta é a razão para tentar evitar ou controlar algumas condutas e não apenas
reprimir o resultado danoso do seu implemento. O operador do direito, como gestor de
riscos que é, deve antecipar-se a ocorrência da lesão em virtude do alto potencial
destrutivo de algumas atividades e produtos. Aqui, recorremos mais uma vez a lição de
BOTTINI (2010) quando diz que,
“Nestas circunstâncias, a norma penal surge como elemento de
antecipação de tutela, sob uma perspectiva que acentua o papel
preventivo do direito. Para isso, o tipo penal deve estar dirigido à
conduta e não ao resultado. A atividade, em si, passa a ser o núcleo
do injusto. A insegurança que acompanha estas condutas e a
extensão da ameaça levam o legislador a optar pela norma de
prevenção, por meio de descrições típicas que não reconheçam o
resultado como elemento integrante do injusto, ou seja, pelos tipos
penais de perigo abstrato. (BOTTINI, 2010, pág.121).
Outro fator determinante para o aumento do uso dos crimes de perigo
abstrato é a dificuldade de estabelecer os nexos causais derivados da aplicação das novas
tecnologias. Como afirma BOTTINI (2010, pág.121), “a imprevisibilidade no manejo das
atividades inovadoras e os efeitos desconhecidos de novos produtos afetam a análise
dos cursos causais possíveis e, consequentemente, tornam ineficazes os tipos de
resultado, incitando o direito penal, quando interessado em interceder nestes âmbitos, à
criação de tipos com configuração cada vez mais abstrata e formalista”.
Em decorrência disso, surge outro motivo para a utilização dos crimes de
perigo abstrato, qual seja, os problemas no campo da responsabilidade penal. A
complexidade das relações de produção e distribuição e a massificação do consumo
dificultam a identificação da relação de causalidade entre uma conduta e um resultado
danoso e, por consequência, a imputação deste resultado a um único ator social, tendo
em vista que os comportamentos que contribuíram para a ocorrência de um dano ou
lesão são diluídos, ramificados e segmentados.
Também contribui para a significativa aparição dos delitos de perigo abstrato,
a proteção cada vez maior de bens jurídicos supra individuais ou coletivos. Cada vez mais
interesses difusos, como o meio ambiente, a ordem econômica e tributária, a saúde
pública, as relações de consumo, têm sido tutelados pelo direito penal e isso tem por
consequência uma mudança da compreensão do delito no tocante a análise dos sujeitos
ativo e passivo. Na visão de BOTTINI (2010), a dificuldade de limitar e caracterizar os
sujeitos passivos reduz o espaço dos delitos de resultado, que exigem um titular do bem
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O fenômeno social dos novos contextos de risco interacional, como o sistema
de tráfego viário e de armazenamento e transporte de alimentos e medicamentos
também influenciam na massificação dos crimes de perigo abstrato. O desenvolvimento
de novas tecnologias e sua utilização por parcela significativa da população cria
contextos de interação arriscados, inexistentes em outros tempos. Por isso, surgem
regulamentos que têm por objetivo o controle e segurança destes contextos de risco,
sem, contudo, proibir a utilização das tecnologias disponíveis.
Por último, temos os atos perigosos por acumulação como razão para
implementação de crimes de perigo abstrato. Conforme afirma BOTTINI (2010), “trata-se
de ações que, isoladamente, não representam uma ameaça, em potencial para bens
jurídicos tutelados, mas sua reiteração ou multiplicação acaba por consolidar um
ambiente de riscos efetivos para estes interesses protegidos”. O legislador aqui, não se
preocupa com a lesividade da conduta individual, mas sim com o risco que a repetição
destas ações traz para o bem jurídico tutelado. Os interesses não seriam plenamente
tutelados pelo uso dos crimes de resultado, pois nestes casos, não seria possível atrelar
o dano potencial a um ato isolado.
5 Assim, o único meio possível de impedir a repetição
de condutas que podem causar um dano ao bem jurídico, é tipificá-las como crimes de
perigo abstrato, mais especificamente, crimes de perigo abstrato por acumulação. O
clássico exemplo desse tipo de ilícito é o crime de tráfico de drogas.
Ante o exposto, podemos perceber o porquê da presença representativa deste
tipo de crime nos diplomas repressivos contemporâneos. Conforme assinala BOTTINI
(2010, pág.128), “o perigo abstrato representa o sintoma mais nítido da expansão do
direito penal, na ânsia por fazer frente aos temores que acompanham o desenvolvimento
científico e econômico da atualidade”.
2.3. PROPOSTA DE CONSTRUÇÃO FUNCIONAL DO TIPO DE PERIGO ABSTRATO.
O que faremos agora é apresentar uma proposta metodológica de construção
do tipo de perigo abstrato que se adeque aos ditames do Estado Democrático de Direito.
O direito penal funcional de um Estado Democrático de Direito tem por
missão principal, proteger a dignidade da pessoa humana, consubstanciada na tutela de
bens e interesses relevantes para a sua existência.
2.3.1. PROTEÇÃO DE BENS JURÍDICOS COM REFRENTE INDIVIDUAL.
Como veremos mais adiante, a escolha dos bens jurídicos merecedores de
tutela penal será feita com base nos valores expressos nas normas constitucionais.
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ou do objeto atacado pelo comportamento ilícito, e dá lugar ao injusto de perigo
abstrato.
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Apenas os interesses fundamentais para garantir o livre desenvolvimento dos indivíduos
podem compor o rol de bens passíveis de proteção penal.
Sendo assim, uma proposta de construção do tipo material dos crimes de
perigo abstrato passa pela escolha correta e descrição taxativa dos bens jurídicos
tutelados. Os bens jurídicos protegidos pelos crimes de perigo abstrato devem sempre
conter um referencial antropocêntrico. Bens jurídicos coletivos, como o meio ambiente,
saúde pública, ordem econômica, dentre outros, podem sim ser objeto de tutela por
estes tipos de crime, mas desde que sua referência última seja a proteção da dignidade
da pessoa humana.
Conforme afirma BOTTINI (2010, pág.187) “os bens jurídicos universais serão
legítimos desde que sejam referentes dos interesses dos indivíduos e assegurem as
possibilidades vitais do ser humano”.
A premissa de tutelar apenas bens jurídicos relevantes e com referente
individual será importante para afastar a utilização de normas penais com caráter
exclusivamente simbólico. Logicamente, toda norma penal tem um conteúdo simbólico,
porém o que deve ser rechaçado é a utilização da norma apenas para simbolizar a
proteção de valores sociais, sem que haja fundamento nos bens jurídicos relevantes.
Nos dizeres de BOTTINI (2010, pág.193), “a fixação do referente individual nos
bens jurídicos cumpre o papel de pautar a construção e a interpretação dos tipos penais,
corrigindo desvirtuamentos que surgem da ansiedade estatal em recuperar uma
legitimidade de atuação, perdida diante dos novos riscos”.
BOTTINI (2010) aponta outra consequência da normatização dos bens
jurídicos por intermédio de um referente individual, qual seja, as implicações para o
concurso de delitos, especialmente no tocante aos crimes de perigo abstrato. Segundo
o autor,
A absorção do crime de perigo abstrato pelo crime de lesão,
sempre que todas as potenciais vítimas expostas ao perigo forem
efetivamente lesionadas, só pode ser feita sob a ótica do referente
individual dos bens jurídicos coletivos. A definição de bem jurídico
difuso como valor autônomo, sem lastro em interesses individuais,
não permitiria este raciocínio. (BOTTINI, 2010, pág.197)
Por fim, a fixação do referente individual para os bens jurídicos tutelados
também serve para afastar a utilização das normas penais como mero instrumento de
reforço das ordenações administrativas. Os crimes de perigo abstrato que não fazem
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referência alguma a proteção de bens jurídicos e apenas fazem a menção a própria
efetividade do direito administrativo, devem ser extirpados do ordenamento jurídico.

Como vimos no decorrer do trabalho, a proteção de bens jurídicos apenas por
crimes de dano ou de perigo concreto não é apta para fazer frente aos novos riscos e os
novos contextos de interação social. Não é possível, na sociedade de risco, reduzir o
conteúdo do injusto penal apenas ao desvalor do resultado. Porém, fundar a legitimidade
de atuação penal apenas no desvalor da conduta, sem observar as consequências que o
comportamento traz para o contexto social, seria se afastar da função do direito de
proteger bens jurídicos.
Por isso, é preciso buscar um elemento objetivo que sirva de substrato mínimo
do injusto penal que possa ser observado tanto sob uma perspectiva “ex ante”, ou seja,
que a potencialidade lesiva seja de logo perceptível e reconhecível pelo agente no
momento da prática do ato. Este elemento objetivo buscado é justamente o risco, a
periculosidade.
Na precisa lição de 5BOTTINI (2010, pág.220), “o risco, que caracteriza a
tipicidade material, deve acompanhar uma conduta humana (desvalor da ação), pois a
norma penal se dirige unicamente a esta categoria de ações e, ainda, refletir uma imagem
de resultado prejudicial possível ou provável, que justifique a ameaça de repressão
(desvalor do resultado)”.
O risco lentamente foi sendo incorporado à dogmática penal e hoje constitui
elemento de ligação material entre uma conduta e um resultado nas teorias da
imputação objetiva desenvolvidas por Roxin e Jakobs.
O risco passou a ser encarado como elemento central da conduta típica, em
qualquer espécie delitiva e não só nos delitos de resultado. Como afirma BOTTINI (2010,
págs.221 e 222) “a alusão à necessidade de criação de um risco relevante e não permitido
para bens jurídicos permitia a construção de um critério material básico aplicável a todos
os tipos penais (...)”.
É nesse contexto que BOTTINI (2010) chega a dizer que,
(...) não existe diferença qualitativa entre os crimes de perigo
abstrato, os crimes de perigo concreto e os crimes de lesão, pois os
três estão atrelados ao mesmo fundamento valorativo, que é a
periculosidade do comportamento humano. A distinção entre estas
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2.3.2. RISCO COMO SUBSTRATO MATERIAL MÍNIMO DOS DELITOS DE PERIGO
ABSTRATO.

www.conteudojuridico.com.br

espécies típicas não está no aspecto material, mas na atualidade ou
na intensidade do risco que apresentam. (BOTTINI, 2010, pág.223).
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Nos crimes de perigo abstrato, o que será observado para a materialização do
delito é a periculosidade potencial que a ação ou omissão trouxe para o bem jurídico
tutelado, não sendo necessária a concretização da ameaça ou lesão de um objeto
específico.
O juízo do risco será feito sob uma perspectiva “ex ante”, ou seja, o gerente
do risco precisará se colocar no lugar do agente no momento da prática do ato e avaliar
se aquela conduta oferece um rico potencial para a produção de um resultado lesivo ou
um perigo concreto.
Essa avaliação não pode ser feita de maneira isolada do contexto social
vivenciado pelo agente. O gerente do risco, neste caso, o operador do direito penal,
deverá levar em consideração a intolerabilidade social ao risco gerado pela conduta. É
por isso que alguns comportamentos que apresentam um risco estatisticamente
demonstrado podem ser admitidos pelos participantes da realidade em que se produz o
risco. O risco permitido servirá como elemento de exclusão de tipicidade objetiva da
conduta.
O juízo de valoração do comportamento arriscado, portanto, será feito em
dois momentos: um ontológico, realizado por um observador que incorpore os
conhecimentos do agente sobre os contextos de risco; e um nomológico, onde serão
observados a experiência e os conhecimentos gerais acerca dos cursos causais e da
projeção futura de risco.
O elemento nomológico é de fundamental importância para a materialização
dos delitos de perigo abstrato. Sem ele, o elemento ontológico fica comprometido e a
conduta deixará de ser típica. Para que os crimes de perigo abstrato sejam completos e
legítimos é necessário o juízo de periculosidade que agregue os dois elementos acima
descritos e que se conheçam os cursos causais passíveis de afetar os interesses tutelados.
2.3.3. ÔNUS DA PROVA DA PERICULOSIDADE.
Dentro da proposta de construção e utilização funcional dos crimes de perigo
abstrato a que nos propusemos a analisar, não poderia faltar um capítulo sobre o ônus
da prova da periculosidade.
Para que o crime de perigo abstrato possa ser aplicado de forma legítima será
necessária a demonstração do risco inerente à conduta, porém, indaga-se: a quem cabe
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o ônus da apresentação da prova da periculosidade do ato? Duas posições surgem como
pacificadoras da presente questão.
A primeira proposição aponta a aplicação da chamada fórmula negativa para
resolver o problema do ônus da prova da periculosidade nos crimes de perigo abstrato.

Neste sentido, os crimes de perigo abstrato deixariam de ter uma presunção
“iuris et de iure” de perigo e passariam a admitir a demonstração de inocuidade do
comportamento. Nos dizeres de BOTTINI (2010, pág.247) “por esta construção, a ação é
tida por arriscada aprioristicamente, e caberá ao agente a demonstração de sua
inocuidade, seja por sua essência não lesiva, seja pela adoção de mecanismos de
proteção eficazes em relação aos bens protegidos”.
BOTTINI (2010) apresenta uma crítica a adoção da fórmula negativa por ser
ela, segundo ele, incompatível com o princípio da presunção de inocência. O autor afirma
que a inversão do ônus da prova é admitida no direito brasileiro em situações de
“desequilíbrio processual”, nas hipóteses
de hipossuficiência de uma das partes, o que
5
não se verifica no plano penal.
A segunda corrente de pensamento, defensora da aplicação da fórmula
positiva, afirma que é do órgão acusador o ônus da demonstração da periculosidade “ex
ante” da conduta. Para os que assim entendem, a relevância da conduta e os atributos
de antijuridicidade, ou seja, a tipicidade material da ação, deveria ser demonstrada no
curso da ação penal. “Para esta metodologia de aferição do injusto penal, a dúvida sobre
os riscos que envolvem a conduta implicaria o afastamento da legitimidade de incidência
da reação repressiva, em consonância com o princípio constitucional da presunção de
inocência” (BOTTINI, 2010, pág.249).
3. DA LEGITIMIDADE DOS CRIMES DE PERIGO ABSTRATO.
Chegamos a um ponto crucial de nosso trabalho que é a análise da
legitimidade do uso dos crimes de perigo abstrato como instrumento de combate aos
riscos da sociedade moderna.
A legitimidade e até mesmo a constitucionalidade dos crimes de perigo
abstrato são questionadas por vários doutrinadores nacionais e estrangeiros. A corrente
que sustenta a inconstitucionalidade dos delitos em estudo fundamenta sua crítica na
suposta incompatibilidade destes crimes com os preceitos do Estado Democrático de
Direito.
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Os defensores desse posicionamento entendem que a tipicidade material do
fato poderia ser excluída quando ficasse demonstrada a falta de possibilidade de lesão
ao bem jurídico.
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O principal questionamento feito pelos os expoentes da corrente doutrinária
que pugnam pela inconstitucionalidade é que os crimes de perigo abstrato ferem o
princípio da ofensividade ou lesividade. Alega-se que os tipos de perigo abstrato trazem
uma presunção “juris et de jure” de resultado, incompatível com um direito penal
garantista. Além disso, segundo esses autores, a previsão de crimes sem resultado
implicaria na incriminação de mera conduta e na repressão de atos de desobediência,
que não fazem nenhuma referência a bens jurídicos.
Respeitamos o posicionamento dos que defendem a inconstitucionalidade
dos crimes de perigo abstrato, mas esse não é nosso entendimento e é isso que
tentaremos demonstrar nas linhas que adiante seguem.
Porém, antes de adentrarmos de fato na conformação dos crimes de perigo
abstrato com os princípios constitucionais é necessário tecermos alguns comentários sob
o enfoque que daremos a análise de legitimidade desse tipo de delito.
Conforme assevera SILVA (2003, pág.147) “a ideia de legitimidade está, assim,
ligada à de justificação. A norma legal será legítima quando estiver em conformidade
com o justo: é norma que se justifica mediante um processo avaliativo e por isso aberto”.
Como vimos, o processo de avaliação da legitimidade é aberto, porém
necessita de alguns parâmetros, os quais devem decorrer da Constituição. Para nós,
importa saber se os crimes de perigo abstrato estão em conformidade com os ditames
do Estado Democrático de Direito e os princípios dele decorrente, como a dignidade da
pessoa humana, os princípios da ofensividade, proporcionalidade, culpabilidade,
intervenção penal mínima, dentre outros.
3.1. CONFORMAÇÃO COM O PRINCÍPIO DA OFENSIVIDADE.
Pelo princípio da ofensividade ou lesividade, não há crime sem que haja lesão
ao bem jurídico ou ao menos a sua exposição à perigo. Para estar em conformidade com
o princípio em comento, a conduta descrita como crime deverá ser apta a vulnerar ou
pelo menos colocar em risco um bem digno de tutela penal.
Ao tratar do princípio da ofensividade, Nilo Batista (1996), citado por SILVA
(2003) enumera quatro funções principais do enunciado, quais sejam: a proibição da
incriminação de atitudes internas; a proibição de incriminação de condutas que não
excedam a esfera do próprio autor, ou seja, que não sejam dotadas de alteridade; a
proibição de incriminação de estados ou condições existenciais, pela qual se impede o
recurso ao direito penal do autor; e, por fim, a proibição de incriminação de condutas
que não afetem qualquer bem jurídico.
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Ao explicar o posicionamento de Farias Costa (1992), SILVA (2003) diz que os
três níveis de ofensividade apresentados correspondem, respectivamente, aos crimes de
dano, de perigo concreto e de perigo abstrato.
Os crimes de perigo abstrato, como visto, visam proibir a realização de um ato
que seja apto a colocar um bem jurídico relevante em perigo e que, por sua própria
natureza, exija uma tutela antecipada. Porém, o recurso a esta técnica legislativa deve ser
feito com cautela, apenas quando for próprio da conduta a vulneração de um bem e
atendendo-se à experiência e ao bom senso, sendo ainda necessária a delimitação do
âmbito do proibido.
SILVA (2003, pág.147) afirma que “ao constatar-se a necessidade de incriminar,
por meio de tipos de perigo abstrato, certas condutas que, isoladamente não sejam
5
danosas em um nível relevante
ou empiricamente perceptível, mas, que somadas,
apresentem um dano relevante, não se poderia imputar ao legislador um
desatendimento ao princípio da lesividade”.
Isso é o que ocorre, por exemplo, com a tipificação do crime de tráfico de
entorpecentes e drogas afins, da maioria dos crimes contra o meio ambiente e de alguns
crimes contra a ordem econômica. Nestes crimes, algumas condutas descritas no tipo, se
consideradas individualmente, são meramente perigosas, potencialmente lesivas, mas se
somadas, acarretam significativo dano.
Desta forma, conclui-se que é equivocado o entendimento segundo o qual os
crimes de perigo abstrato não respeitam o princípio da ofensividade. Em brilhante lição
a respeito do tema, SILVA (2003) afirma que,
O princípio da lesividade ou da ofensividade é, portanto,
observado, sempre que o tipo penal tiver por finalidade proteger
bens jurídicos, sendo que alguns, por suas características, tais como
o meio ambiente, a ordem econômica, a fé pública e a saúde
pública, entre outros, só podem ser, em certos casos, eficazmente
tutelados de forma antecipada mediante tipos de perigo abstrato,
seja em razão dos resultados catastróficos que um dano efetivo
traria, seja pela irreversibilidade do bem ao estado anterior, seja
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No que diz respeito a última função, em virtude de sua íntima relação com os
crimes de perigo abstrato, objeto de nosso estudo, é necessário trazer à tona os
ensinamentos do mestre Farias Costa (1992). Citado por SILVA (2003, pág.95), o professor
português afirma que a potencialidade lesiva pode “estruturar-se em três níveis, todos
eles tendo como horizonte compreensivo e integrativo a expressiva nomenclatura do
bem jurídico: dano/violação; concreto pôr-em-perigo e cuidado de perigo”.
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pelo fato de não se poder mensurar o perigo imposto em certas
circunstâncias, ou a inviabilidade de se estabelecer o
entrelaçamento entre múltiplas ações e um determinado resultado
danoso nos moldes rigorosos do processo penal. (SILVA, 2003,
pág.101).
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E continua dizendo que,
Há que se pensar um direito penal de forma mais atualizada,
desprendido do individualismo extremado e voltado tanto para
tradicionais quanto para os novos bens, que, por suas
características, só possam ser protegidos de forma eficaz mediante
a tutela antecipada, que se traduz na adoção de tipos de ilícito de
perigo abstrato. Contudo, não é demais repetir: faz-se mister uma
rigorosa técnica de tipificação, com uma precisa e taxativa
descrição do modelo legal, além de outros condicionamentos,
como a observância do princípio da proporcionalidade (...). (SILVA,
2003, pág.101)
D’ÁVILA (2009, pág.30 e 31), apresenta o posicionamento de Fernando
Mantovani (1997) que, conquanto assevere o “principio di offensivitá”, “como baricentro
de uma ordem penal garantista e democrática, além de princípio recepcionado
constitucionalmente, admite seu afastamento, para fins de política criminal”.
A derroga do princípio da ofensividade nestes casos, segundo a visão de
Mantovani (1997), citado por D’Ávila (2009), serviria para preservar o próprio conteúdo
da garantia, que poderia ser ameaçada por uma excessiva abertura, ocasionada por
tentativas inúteis de recuperação da ofensa em crimes desprovidos dela.
D’ÁVILA (2009, pág.31) afirma que, “os crimes de perigo abstrato, v.g., são para
muitos, incompatíveis com ‘os princípios elementares do direito penal de um Estado de
Direito’. Incompatibilidade, entretanto, que simplesmente desaparece quando se tem, do
outro lado, interesses de prevenção geral por atender”.
O autor defende a conformação dos crimes de perigo abstrato com o princípio
da ofensividade ao dizer que,
A ofensa de cuidado-de-perigo, tal qual a concebemos, consiste
em uma hipótese de ofensividade que deve ser exigida e acertada
no âmbito dos denominados crimes de perigo abstrato, de modo a
sobrepor-se a leituras meramente formais, em termos de simples
desobediência – hoje, por tudo já exposto, constitucionalmente
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inadmissíveis –, e a permitir uma importante recuperação
hermenêutica da correspondente técnica de tipificação. Trata-se
em termos substanciais, de uma interferência, jurídico-penalmente
desvaliosa, na esfera de manifestação do bem jurídico, capaz de
representar
uma
concreta
situação
de
desvalor,
e,
consequentemente, consubstanciar um verdadeiro resultado
jurídico. Concepção que é verificada, no caso concreto, através de
um juízo ex ante, de base total, e mediante um critério objetivonormativo, nomeadamente, uma possibilidade, não insignificante,
de dano ao bem jurídico. (D’ÁVILA, 2009, pág.100)
Para D’ÁVILA (2009) restringir a noção jurídico-penal de perigo às situações
de perigo concreto, relegando aos crimes de perigo abstrato uma exangue presunção de
absoluta de perigo ou à mera violação de um dever, é desnecessário e equivocado.
3.2. CONFORMAÇÃO COM PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE
O princípio da proporcionalidade visa limitar o poder do Estado no âmbito do
direito penal e administrativo. Tem por objetivo proibir os excessos do legislador e
resguardar os direitos fundamentais.
5

Alberto Silva Franco (1997), apud Greco (2008, ) afirma que “o princípio da
proporcionalidade exige que se faça um juízo de ponderação sobre a relação existente
entre o bem que é lesionado ou posto em perigo (gravidade do fato) e o bem de que
pode alguém ser privado (gravidade da pena)”.
O princípio da proporcionalidade se decompõe em três subprincípios:
princípio a adequação ou idoneidade; princípio da necessidade ou exigibilidade; e
princípio da proporcionalidade em sentido estrito.
A adequação deve ser entendida como aptidão da medida para atender os
objetivos por ela propostos. Quando inadequada para atingir seus fins, a medida
restritiva deverá ser questionada e retirada do ordenamento por padecer de um vício.
A necessidade exige do legislador e do intérprete que seja escolhido o meio
menos gravoso para se alcançar ao objetivo proposto por uma medida de restrição. A
medida adotada deverá ser necessária para se atingir determinado fim e da maneira que
atente o menos possível contra os direitos fundamentais.
A proporcionalidade em sentido estrito decorre da análise de razoabilidade
entre meio e fim. Nos dizeres de SILVA (2003) deve ser aferido “o resultado pretendido à
luz de um prognóstico de justa medida entre este e o meio coativo”.
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O fato é que os direitos fundamentais estão consagrados na Constituição
Federal e exigem uma proporcionalidade no tocante aos atos estatais de restrição.
Porém, é um exagero dizer que a tipificação de condutas por meio dos delitos de perigo
abstrato é desproporcional pelo simples fato de presumirem o perigo.
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O princípio da proporcionalidade não será afastado “a priori” pelo fato de o
legislador ter optado pelo modelo de incriminação de perigo abstrato. A análise de
proporcionalidade deverá ser feita caso a caso e não de forma genérica.
3.3. CONFORMAÇÃO COM PRINCÍPIO DA INTERVENÇÃO PENAL MÍNIMA.
O direito penal só deve se preocupar com a proteção dos bens mais
importantes e necessários à vida em sociedade.
O princípio da intervenção mínima, também conhecido por “ultima ratio”, é
responsável pela seleção dos bens jurídicos que merecem a tutela do direito penal, mas
se presta também a retirar do ordenamento jurídico certos tipos incriminadores que
tutelam valores não mais considerados relevantes, a chamada descriminalização.
O professor Cezar Roberto Bitencourt (1995), citado por GRECO (2008) resume
bem o conteúdo do princípio em comento:
O princípio da intervenção mínima, também conhecido
como ultima ratio, orienta e limita o poder incriminador do Estado,
preconizando que a criminalização de uma conduta só se legitima
se constituir meio necessário para a proteção de determinado bem
jurídico. Se outras formas de sanções ou outros meios de controle
social revelarem-se suficientes para a tutela desse bem, a sua
criminalização será inadequada e desnecessária. Se para o
restabelecimento da ordem jurídica violada forem suficientes
medidas civis ou administrativas, são estas que devem ser
empregadas e não as penais. Por isso, o Direito Penal deve ser
a ultima ratio, isto é, deve atuar somente quando os demais ramos
do direito revelarem-se incapazes de dar a tutela devida a bens
relevantes na vida do indivíduo e da própria sociedade. (GRECO,
2008, pág.50).
SILVA (2003, pág.121) afirma que o princípio da intervenção mínima se situa
em uma posição intermediária entre os movimentos radicais e inconciliáveis, como o
movimento da lei e ordem e o movimento abolicionista. Segundo ele, “isso implica
descriminalizar condutas que não ofereçam nocividade social, ou adotar um sistema de
penas alternativas à pena privativa de liberdade para fatos de menor gravidade, mas ao
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mesmo tempo significa que se deva criminalizar novas condutas vulneradoras de bens
de especial relevância e, quando necessário, por meio de tipos de perigo presumido”.

3.4. CONFORMAÇÃO COM O PRINCÍPIO DA CULPABILIDADE.
Atualmente, a culpabilidade está diretamente relacionada com o juízo de
reprovabilidade que se faz sobre a conduta típica e ilícita praticada pelo agente. Nos
dizeres de GRECO (2008, pág.89), “reprovável ou censurável é aquela conduta levada a
efeito pelo agente que, nas condições em que se encontrava, podia agir de outro modo”.
Assis Toledo (1994), citado por GRECO (2008) afirma que, “deve-se entender
o princípio da culpabilidade como a exigência de um juízo de reprovação jurídica que se
apoia sobre a crença – fundada na experiência da vida cotidiana – de que ao homem é
dada a possibilidade de, em certas
5 circunstâncias, ‘agir de outro modo’”.
O princípio da culpabilidade tem como uma de suas principais funções,
impedir a responsabilidade penal objetiva, ou seja, a responsabilidade penal sem culpa.
Isso quer dizer que para um resultado ser atribuído a um agente é preciso que sua
conduta tenha sido dolosa ou culposa.
Como sabemos, os crimes de perigo abstrato descrevem condutas
potencialmente perigosas, sendo dispensada, no caso concreto, a demonstração do
perigo que aquele comportamento traz para o bem jurídico tutelado. Portanto, diante
desse raciocínio podemos concluir que o que se presume nos delitos de perigo abstrato
é a periculosidade da conduta, que se encontra no campo da tipicidade, e não a
culpabilidade, a ser analisada em momento ulterior.
Ao ratificar o entendimento de que os crimes de perigo abstrato estão em
conformidade com o princípio da culpabilidade, SILVA (2003, pág.138) afirma que, “não
se presume a culpabilidade, presume-se a periculosidade da conduta (não do agente),
que pode e deve ser avaliada pelo agente imputável no momento da ação segundo um
juízo do proibido e do permitido”. Ele arremata dizendo que “a conduta é formalmente
ilícita por estar em contradição com a norma penal e materialmente ilícita em face da
vulneração de um bem jurídico mediante a presunção extraída da experiência e do bom
senso, mas a ação valorada como ilícita poderá ser reprovável (culpável) ou não”.
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Sendo assim, podemos concluir que os crimes de perigo abstrato estarão em
conformidade com os ditames do princípio da intervenção mínima quando a tutela de
bens pelos crimes de dano ou de perigo concreto resulte insuficiente. SILVA (2003,
pág.129) diz que “se a norma não comportar uma tipificação como delito de dano ou,
ainda, de perigo concreto, terá de ser de perigo abstrato, sob pena de, com a inação
estatal, punir-se toda a comunidade”.
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS.
Chegamos ao fim do nosso trabalho e de tudo quanto foi exposto podemos
fazer algumas considerações.
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Como vimos, a sociedade atual apresenta um nível de desenvolvimento
econômico e tecnológico que traz em seu bojo algumas incertezas.
A ciência não consegue mais criar mecanismos de avaliação dos efeitos
decorrentes do desenvolvimento tecnológico desenfreado. O desconhecimento dos
potenciais riscos das atividades e produtos desenvolvidos acaba gerando uma sensação
de insegurança na população. O risco passa a ser encarado como figura central da
organização social atual.
Antes encarado apenas como motor do desenvolvimento, o risco figura agora
como fator de desequilíbrio social. Ao mesmo tempo em que se mantém o discurso
favorável ao progresso, aumentam-se as vozes que clamam pela restrição ou diminuição
das atividades perigosas. Esse paradoxo é trazido para dentro do sistema jurídico-penal,
que funciona como instrumento de gestão de riscos.
A constatação de que outros ramos da ciência jurídica, como o direito civil e
o administrativo, e o próprio direito penal clássico, não possuem instrumentos eficazes
para combater os novos riscos trouxe várias consequências.
Mudanças como a ampliação do campo de atuação do direito penal para
tutelar bens e interesses difusos, a nova roupagem dada aos conceitos de autoria,
causalidade, culpabilidade e de resultado para se adequarem à realidade e aos paradoxos
percebidos pelo modelo de organização social atual, o desenvolvimento de novos
critérios de imputação, tendo a criação de riscos proibidos como fator primordial, a
mitigação de alguns princípios constitucionais, o uso exacerbado das normas penais em
branco e dos crimes de perigo, notadamente os de perigo abstrato, inauguram uma nova
fase do direito penal, o chamado “Direito Penal do Risco”.
Neste contexto, os crimes de perigo abstrato foram eleitos como principal
instrumento de proteção de bens jurídicos, devido a sua característica fundamental de
antecipação de tutela. Esta técnica de tipificação há muito vinha sendo utilizada no
ordenamento jurídico pátrio e estrangeiro, só que de forma excepcional. O que houve foi
uma massificação de seu uso em decorrência da “ineficiência” de outros institutos para
fazer frente aos novos riscos.
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Nossa proposta inicial era fazer uma análise dos crimes de perigo abstrato
para ao final apresentar uma proposta metodológica de leitura funcional desses delitos,
tão questionados por parte da doutrina.

A redação dos crimes de perigo abstrato deve deixar claro, de forma taxativa,
qual o bem jurídico objeto de tutela. Os bens jurídicos dignos de proteção por esta
modalidade de crimes encontraram seu fundamento de validade na Constituição e
devem sempre conter um referente individual, o que servirá para afastar as críticas de
utilização do direito penal de forma simbólica ou apenas como mero instrumento de
reforço das ordenações administrativas.
O risco deverá ser o substrato material mínimo dos delitos de perigo abstrato.
O que será observado para a materialização do delito é a periculosidade potencial que a
ação ou omissão trouxe para o bem jurídico tutelado, não sendo necessária a
concretização da ameaça ou lesão de um objeto específico.
O juízo de valoração 5do comportamento arriscado deverá ser feito em dois
momentos: um ontológico, realizado por um observador que incorpore os
conhecimentos do agente sobre os contextos de risco; e um nomológico, onde serão
observados a experiência e os conhecimentos gerais acerca dos cursos causais e da
projeção futura de risco.
Se presentes esses requisitos no tipo penal, quais sejam, a descrição taxativa
de um bem jurídico com referente individual e a identificação clara do potencial risco da
conduta, feita através dos critérios acima mencionados, a aplicação dos crimes de perigo
abstrato estarão em conformidade com os princípios do Estado Democrático de Direito.
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Ante o que foi exposto, defendemos que a utilização dos crimes de perigo
abstrato é legítima, porém alguns critérios devem ser observados pelo legislador quando
da tipificação de condutas por meio desta técnica.
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RESUMO: O artigo aqui apresentado tem objetivo de analisar sob a perspectiva
jurídica a alienação parental e seus efeitos jurídicos e psicológicos. Trata-se de uma
abordagem sobre o problema dos conflitos entre casais que se separam e utilizam
a prole como ferramenta de vingança, sem pensar nos efeitos psicológicos que
estes atos podem causar. O estudo apresenta justificativa frente a grande
quantidade de separações e casos de alienação parental no brasil, além disso o
aumento a prevalência de problemas mentais como depressão, insônia, síndrome
do pânico, e outros problemas em crianças e adolescentes. Como metodologia
adota-se o referencial bibliográfico com base em documentos publicados nos
últimos 20 anos. As conclusões que se chegam é que a lei atualmente que trata
5
sobre a alienação parental é muito branda, além disso não se sabe exatamente
quantos danos estes atos podem causar, principalmente no aspecto psicológico,
social, emocional, entre outros.
Palavras-chaves: Alienação Parental; Efeitos Jurídicos; Psicológicos.
SUMÁRIO: 1. INTRODUÇÃO - 2. O DIREITO DE FAMÍLIA; 2.1Histórico evolutivo das
famílias; 2.2 Classificações das Famílias; 2.3. Fenômeno da Alienação Parental; 2.4
Fundamentos Jurídicos; 2.5 Reflexos psicológicos; 2.6 Alienação Parental e seus
Fundamentos Jurídicos e Psicológicos; 2.7 Julgados e Jurisprudências; 2.8 Soluções
para a celeuma - 3. CONCLUSÕES – 4. REFERÊNCIAS

1. INTRODUÇÃO
O artigo aqui apresentado objetivo tratar do direito de família, do fenômeno
da alienação parental e de seus reflexos psicológicos. Nesse sentido importa
mencionar que a família é uma instituição anterior ao Direito e ao Estado, bem como
essencial e básica para formação do indivíduo.
Já o Direito de Família é a ciência que trata sobre os padrões de
comportamento relacionado a vida do indivíduo, agindo em muitas esferas do
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organismo familiar, estando ligadas por toda vida, mesmo que posteriormente
venham a constituir uma nova família (através do casamento, união estável
reprodução, etc.)
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A família evoluiu. Há relatos de sua formação na Grécia, em Roma, e na Idade
Média. Entre os gregos as famílias assumiam o modelo monogâmico, com o homem
como papel predominante da mesma. Para a mulher restava o papel de procriadora,
reprodutora.
Já entre os Romanos não houve muita evolução. No Direito Romano a família
era regida pelo denominado princípio da autoridade, a figura masculina. Esta
autoridade colocava todos os demais membros da família sob sua tutela. Sobre o
homem estava o poder do direito de vida e morte da esposa e da prole, além disso
podia lhes impor pena, vende-los como escravos. A mulher era totalmente
subordinada ao marido, de modo que nunca tinha autonomia própria, pois passava
do status de filha, ao status de esposa.
Já a idade média também acompanhou o modelo Romano. Em verdade podese afirmar que a condição da mulher na Idade Média dentro da família continuava
inferiorizada, sendo considerada ainda mero instrumento gerador de filhos.
Foi somente após as idéias iluministas, a revolução industrial e a emancipação
feminina que as famílias começaram a apresentar novos formatos. O Exôdo Rural
ocorrido nos séculos XIX e XX também contribuíram para o formato atual das
famílias.
As famílias segundo o Direito de família podem ser classificadas. Existem
inúmeras classificações, contudo as principais são matrimonial, Informal,
Homoafetiva, Paralelas ou simultâneas, Poliafetiva, Monoparental, Parental ou
anaparental, Composta, pluriparental ou mosaico.
Após esta breve introdução e explanação sobre o tema atinge-se o problema:
o
fenômeno da alienação parental. As relações modernas são muito voláteis. Iniciam
muito rápido e se dissolvem mais rápido ainda. Contudo, estas gerações formam
filhos, e muitos utilizam estes filhos como ferramenta de ataque, de sofrimento ao
outro. Sem falar nas separações, que geralmente tornam-se conflituosas e sofridas,
gerando sentimentos negativos, vontade de vingança, entre outros.
Deste modo pode-se afirmar que o fenômeno da alienação parental
basicamente resume-se no outro cônjuge, ou, no outro companheiro, da criação de
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falsas memórias, e na busca da obstrução da comunicação, da campanha de
desconstrução do outro, de difamação, de criar falsas memórias buscando afastar
ao máximo o filho do outro cônjuge que não detém a guarda.
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Para buscar coibir a prática o legislador brasileiro tomou posição e criou a Lei
12.318 de 26 de agosto de 2010, de modo que a Lei trouxe o conceito de Alienação
Parental, tipificou os chamados comportamentos típicos do agressor, que pode-se
chamar por esse estudo de “alienador”, como também pelos meios de provas, a
importância da perícia criteriosa, as punições, sobre as chamadas medidas
coercitivas aplicáveis aos casos concretos.
A alienação parental é um conceito dado pelo psiquiatra norte-americano
Richard Gardner. Trata-se de uma campanha destrutiva que um dos genitores
desenvolve com base em desconstruir a imagem do outro. A intenção é que esta
(prole) passe a odiar o outro genitor. É uma característica bastante ligada ao público
feminino, que geralmente é quem fica com a guarda dos filhos em uma eventual
separação.
Dentre as principais ações que provoca o alienador cite-se a realização de
campanha de desqualificação da conduta do genitor, quando no exercício da
5
paternidade ou maternidade. Criação
de dificuldades ou obstáculos para o exercício
da autoridade parental, e dificuldades ou obstáculos no contato da criança ou
adolescente com o genitor, dificuldades ou obstáculos no exercício do direito
regulamentado de convivência familiar.
Estas ações são comprovadamente geradores de efeitos, ou reflexos
psicológicos. Crianças e adolescentes que são submetidos a este tipo de situação
podem sentir reflexos pelo resto da vida, problemas emocionais, traumas,
dificuldade de relacionamento, síndrome do pânico, depressão, insônia e outros
problemas.
Isto foi comprovado em um processo que chegou até o Tribunal de Justiça do
Rio Grande do Sul(TJ Nº 70016276735-2006/CÍVEL) onde uma psicóloga do caso
apurou que um dos filhos apresentava em virtude da relação conflituosa, e da
alienação parental: agressividade, insegurança, ansiedade, agitação e angústia,
estão diretamente relacionados à dificuldades dos pais em relacionar-se e também
ao fato das crianças não estarem sendo protegidas das discórdias dos adultos.
2. O DIREITO DE FAMÍLIA
A família é a célula mater da sociedade, sendo conhecida como o ambiente
onde o ser está inserido de forma íntima, na grande maioria das vezes inserido em
virtude do nascimento, pela adoção, ou até mesmo por laços afetivos, podendo até
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mesmo afirmar que é através dela que o indivíduo adquire sua personalidade e seu
caráter. Podendo-se afirmar também que é uma instituição anterior ao Direito e ao
Estado, bem como essencial e básica para formação do indivíduo (LOCKS, 2012).
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O direito em si é uma forma, um meio do Estado, controlar a vida em
sociedade. Para isso impõem parâmetros de comportamentos que são
considerados aceitáveis ou não. E aos inaceitáveis, impõe sanções. (DIAS, 2015).
O legislador abstrai os fatos da vida cotidiana e os transforma em leis
(normas jurídicas), fazendo com que aqueles indivíduos que incorrerem contra estas
normas possam estar passíveis ao sofrimento de sanções.
Segundo o doutrinador Carlos Roberto Gonçalves (2011) o Direito de Família
é a ciência que se volta aos padrões de comportamento relacionado a vida do
indivíduo, neste seio, no organismo familiar, estando ligadas por toda vida, mesmo
que posteriormente venham a constituir uma nova família (através do casamento,
união estável reprodução, etc.), o mesmo ainda possui os vínculos da família
anterior (até mesmo por questões de herança e etc). O doutrinador ainda finaliza
afirmando que trata-se da realidade sociológica, a célula mater, a base do Estado,
constituindo o núcleo fundamental onde repousa toda a organização social. A
família portanto é essencial e sagrada e exige proteção do Estado.
Assim o conceito de Direito de Família seria o conjunto de normas, de
entendimento, de regras que trata sobre as famílias. Incluindo desde os direitos do
indivíduo ainda enquanto feto e até mesmo após a morte, com a sucessão.
Já o conceito de família pode ser dado por Sílvio de Salvo Venosa como “é
o conjunto de pessoas unidas por vínculo jurídico de natureza familiar”, e num
conceito restrito, “compreende somente o núcleo formado por pais e filhos que
vivem sob o pátrio poder” (2006, p. 2).
Segundo Paulo Freire,
Na verdade, família é uma construção sócio-cultural que se
transforma, agregando elementos novos, que libera de outros
e que altera no tempo e no espaço os seus modelos e
atitudes, fatores que contribuem para o que se chama de
definições de família. ...são construídas dentro de contextos
históricos específicos, que lhes dão características culturais
especiais, de acordo com os valores, a cultura, a crença e os
hábitos predominantes nesses contextos (2004, p. 211).
146

www.conteudojuridico.com.br

Em contrapartida existe um segundo enfoque dado por Maria Helena
Diniz de que a família compreende “todos os indivíduos que estiverem ligados pelo
vínculo da consanguinidade ou da afinidade, chegando a incluir estranhos” (2008,
p. 23-24).
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Pode-se afirmar portanto que a família tem seu surgimento anterior ao
próprio direito, e que assumiu diferentes formas durante os diferentes governos e
regimes que se vieram, seja entre os gregos, os romanos, na idade média e até
mesmo na idade moderna e contemporânea.
Para melhor entender o tema a respeito da alienação parental é preciso
entender como as famílias evoluíram.
2.1 Histórico evolutivo das famílias
A família apresenta seu surgimento paralelo ao surgimento do homem e da
civilização. Em realidade há muito mais especulação sobre o surgimento das famílias
do que de fato evidências sobre o tema.
Um dos documentos que apresentam uma hipótese sobre o surgimento das
famílias é a própria bíblia. A mesma afirma que as famílias surgiram a partir da
5
criação de Deus: o Homem, e a mulher.
Há contudo outros doutrinadores que abordam a origem das famílias de
forma distinta, pela via da sexualidade dos pares. Afirmando que no início as
mulheres poderiam se relacionar com todos os homens e vice e versa. Opinião
contrária a da Bíblia, que afirma que até existia a poligamia mas a regra era a
monogamia (PEREIRA, 2017).
O mesmo Pereira,
Fato certo e comprovado, este, sim, pelos registros históricos,
pelos monumentos literários, pelos fragmentos jurídicos, é
que a família ocidental viveu largo período sob a forma
“patriarcal”. Assim a reconheceram as civilizações
mediterrâneas. Assim a divulgou a documentação bíblica. E
nós, herdeiros intelectuais da civilização romana,
encontramo-la documentada nas pesquisas históricas de
Mommsenn e Fustel de Coulanges, ou referida nos
depoimentos de Aulo Gélio e Tito Lívio. Ressalta ainda hoje o
tônus emocional com que Cícero alude à figura valetudinária
de Appius Claudius, que dirige os seus com a plena
autoridade de um patriarca autêntico, não obstante a idade
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avançada e a quase cegueira. As regras fixadas através dos
tempos, desde época anterior ao Código Decenviral até a
codificação justinianeia do século VI, dão testemunho
autêntico dessa tipicidade familiar (2017, p. 33).
Ao abordar a família na antiguidade, onde não existem fiéis registros além
da bíblia da sobre a sua formação, tampouco o modo com que era regida (se por
homem, se por mulher), passa-se para um período onde há um pouco mais de
informações sólida sobre a questão, o Direito Romano.
Na Grécia segundo Alves,
(...) família era monogâmica, com a figura do homem
dominante sobre a da mulher, cujo único papel na sociedade
era o de procriação, como em muitas outras civilizações
antigas. A discrepância de direitos entre homens e mulheres
era formidável, sendo possível dizer, a título ilustrativo, que ao
homem era garantido o direito de romper o matrimônio,
enquanto a mulher deveria ser sempre extremamente fiel e
subserviente ao seu marido, pois era mero instrumento de
reprodução (2014, p. 14).
Percebe-se portanto que os gregos assumiam um modelo monogâmico de
família, com o homem como papel predominante da mesma. Para a mulher restava
o papel de procriadora, reprodutora. O homem detinha todos os direitos dentro da
relação restando as mulheres somente o papel de reprodutora, devendo tolerar
todas as atitudes masculinas, ser subserviente ao marido. Além disso somente a
figura do homem era possível a dissolução do matrimônio, e em alguns casos o
mesmo poderia até ter direito a outras concubinas. Além disso os demais membros
da família estavam submetidos ao paterfamilia.
De acordo com Locks,
A família grega se configura monogâmica, sendo a figura do
homem predominante sobre a da mulher, a finalidade
expressa daquela é a de procriar filhos, tendo esses a posse
dos bens do genitor. Nessa modalidade familiar, apenas o
homem pode romper o matrimônio, e somente este possui o
direito de possuir várias mulheres. Já a figura feminina deve
ser extremamente fiel ao seu marido, sendo apenas um
instrumento de reprodução, devendo tolerar todas as atitudes
masculinas. A característica fundamental dessa modalidade
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familiar encontra-se no poder paterno, o qual todos os seus
membros, estão submetidos às vontades do paterfamilia
(2012, p. 2).
O que é mais provável no surgimento das famílias é que a mesma tenha
evoluído juntamente com a civilização, e tenha sido presidido pela figura masculina,
desde os seus primórdios, até o século XVII, onde iniciaram de forma tímida
movimentos de emancipação e empoderamento feminino.
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Sem dúvidas a maior influência a família ocidentel, o modelo que
conhecemos foi dado pelo Direito Romano.
Segundo Alves,
Em Roma, talvez a civilização antiga de maior influência no
mundo ocidental, o conceito de família estendia-se a todos
aqueles que estivessem sob o poder do mesmo chefe, o
famigerado paterfamilia. No Direito Romano, o paterfamilia
era um poder absoluto, o qual exercia total domínio sobre a
mulher e os filhos, e de suma importância para manter a
ordem social.
A família era guiada pelo princípio da
5
autoridade, e o chefe do âmbito familiar exercia até mesmo
os direitos de vida e de morte sobre seus filhos. Podia venderlhes, impor-lhes castigos e até mesmo mata-los. Sob sua
autoridade, encontravam-se também, os descendentes não
emancipados e as mulheres com eles casadas (2014, p. 14).
No Direito Romano a família era regida pelo denominado princípio da
autoridade. Esta autoridade colocava todos os demais membros da família sob a
tutela da figura masculina. Segundo Pereira,
O pater era, ao mesmo tempo, chefe político, sacerdote e juiz.
Comandava, oficiava o culto dos deuses domésticos (penates)
e distribuía justiça. Exercia sobre os filhos direito de vida e de
morte (ius vitae ac necis), podia impor-lhes pena corporal,
vende-los, tirar-lhes a vida. A mulher vivia in loco filiae,
totalmente subordinada à autoridade marital (in manu mariti),
nunca adquirindo autonomia, pois que passava da condição
de filha à de esposa, sem alteração na sua capacidade; não
tinha direitos próprios, era atingida por capitis deminutio
perpétua que se justificava propter sexus infirmitatem et
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ignorantiam rerum forensium. Podia ser repudiada por ato
unilateral do marido (2017, p. 54).
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Percebe-se portanto que o pater exercia todas as principais funções dentro
da família, tanto de Chefe político, de Juiz, e até mesmo de Sacerdote. Dentre as
principais funções dos pais em Roma estava o sustento da família, a realização dos
cultos domésticos, e tomar decisões sobre a família, os rumos a serem tomados.
Pereira aponta que a figura masculina em Roma assumia “um conjunto de
unidades, religiosa, econômica, política, jurisdicional. O chefe da família era quem
exercia toda a autoridade sobre sua descendência” (2002, p.16-17).
De acordo com Pereira,
Sob a auctoritas do pater familias, que, como anota Rui
Barbosa, era o sacerdote, o senhor e o magistrado, estavam,
portanto, os membros da primitiva família romana (esposa,
filhos, escravos) sobre os quais o pater exercia os poderes
espiritual e temporal, à época unificados.No exercício do
poder temporal, o pater julgava os próprios membros da
família, sobre os quais tinha poder de vida e de morte (jus
vitae et necis), agindo, em tais ocasiões, como verdadeiro
magistrado. Como sacerdote, submetia o pater os membros
da família à religião que elegia (1991, p. 23).
Além disso importante característica sobre as famílias estava o poder do
direito de vida e morte da esposa e da prole, além disso podia lhes impor pena,
vende-los como escravos. A mulher era totalmente subordinada ao marido, de
modo que nunca tinha autonomia própria, pois passava do status de filha, ao status
de esposa. Além disso poderia ser repudiada pelo marido dependendo da situação.
Uma importante informação trazida por Alves é que o “termo “família”
deriva do latim familiae, que designava o conjunto de escravos, servidores e todos
que viviam sob a jurisdição do pater, o que demonstra sua designação perante a
sociedade naqueles tempos.” (2014, p. 15).
É portanto no modelo Romano que se alicerçam as bases do patriarcalismo,
que perdurou durante séculos. Somente depois de um bom tempo que houveram
algumas transformações, abrindo um maior espaço a mulher. Tais transformações
não vieram automaticamente, e sim em virtude da necessidade, imposição e
pressão da Igreja, Guerras e etc.
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Alves disserta sobre tais transformações:
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Em sendo assim, é fácil de perceber que foi no Direito Romano
que se alicerçaram as bases do patriarcalismo. Foi na Roma
antiga que se sistematizaram as normas severas que tornaram
a sociedade patriarcal. Tudo pela preponderância da suprema
posição una do pai no papel de chefe da pequena
comunidade que eram os lares. Todos os outros eram seus
meros subordinados, estavam sob seu comando. Quando o
pater perecia, o poder central do lar não era transferido à
matriarca ou muito menos às suas filhas, haja vista o poder
ser vedado à mulher, mas sim, era herdado ao varão
primogênito ou a outro homem inserido ao grupo familiar.
Todavia, com o decorrer do tempo o absoluto poder centrado
no pai de família perdeu seu vigor, de modo que as mulheres
e os filhos conquistaram seu lugar na sociedade.(...) as regras
tiveram sua severidade atenuada e os romanos conheceram o
casamento sine manu, uma vez que o expansionismo militar
demonstrou a necessidade da criação de um patrimônio
5
independente
entre pais e filhos. A partir do século IV, adveio
o Imperador Constantino, o primeiro imperador cristão, e
instalou-se a concepção de família cristã, com predominância
de preocupações de ordem moral. Logo, a família pouco a
pouco evoluiu no sentido de restringir a autoridade do varão,
e assim, deu-se maior autonomia à mulher e aos filhos, os
quais passaram a administrar os próprios vencimentos
militares (2014, p. 16).
Assim percebe-se que o modelo adotado pelos Romanos foi basicamente
aquele que predominou durante quase todos os séculos seguintes, chegando até o
século XVII como predominante.
A idade média também acompanhou o modelo Romano. Em alguns casos
até mesmo involuiu, pois trouxe decréscimos de direitos principalmente aos filhos,
em alguns casos, tinham qualquer direito. Além disso na Idade Média a Igreja
influenciava o pensamento de que o casamento servia somente para a procriação,
já que o sexo tinha certa relação com pecado, com satisfação dos desejos da carne.
em contrapartida a família estava ligada ao matrimônio, que deveria ser consentido
pela Igreja.
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Segundo Pereira (2017) a condição da própria mulher na Idade Média
dentro da família continuava inferiorizada, sendo considerada ainda mero
instrumento gerador de filhos.
Além disso a Idade Média foi influenciada significativamente pelos ensinos
religiosos, principalmente da Igreja Católica, o que fez com que as famílias
tomassem as características dos ensinos religiosos como padrões de
comportamentos para as famílias. Destaque para o casamento somente concebido
para os indivíduos que passassem sob o crivo da igreja. Desse modo as famílias só
eram reconhecidas se passassem pelo casamento, não havendo outra forma
reconhecida de formação de famílias (PEREIRA, 2002).
Foi somente após as idéias iluministas, a revolução industrial e a
emancipação feminina que as famílias começaram a apresentar novos formatos. O
Exôdo Rural ocorrido nos séculos XIX e XX também contribuíram para o formato
atual das famílias.
Atualmente não se pode afirmar que existe um conceito de família que seja
estático. Isto porque em virtude da saída das mulheres do campo para trabalharem
nas fábricas durante os séculos XVIII e XIX, e posteriormente revoluções feministas,
busca por direitos sociais, trabalhistas fizerem com que houvesse novos modelos
de família.
Segudo Bottini,
A mulher foi obrigada a encarar o trabalho fabril, pois os
salários dos trabalhadores masculinos, que eram
considerados chefes de família, foram profundamente
achatados e não garantiam mais a subsistência familiar. Isto
mudou radicalmente a vida das mulheres, já que elas
passaram a executar dupla jornada de trabalho. O trabalho
das
mulheres,
naquelas
condições,
desagregava
completamente as famílias, as jornadas de trabalho fabril
eram de doze ou treze horas, com o casal trabalhando como
operários, pois o marido também trabalhava na mesma
fábrica ou em outro lugar, as crianças padeciam no abandono
(2013, p. 1).
Atualmente as famílias são formadas de distintas formas: avós e netos, tios e
sobrinhos, mães solteiras e filhos, agregados com níveis de 2º e 3º grau, e também
as tradicionais, pais mães e filhos.
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Apresenta-se mais alguns conceitos dados por Maria Helena Diniz que
ensina que: “Família é o grupo fechado de pessoas, composto por pais e filhos, e,
para efeitos limitados, de outros parentes, unidos pela convivência e afeto numa
mesma economia e sob a mesma direção.” (2011, p. 31).
Além disso Maria Berenice Dias afirma que:
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É necessário ter uma visão pluralista da família, que abrigue
os mais diversos arranjos familiares, devendo-se buscar o
elemento que permite enlaçar no conceito de entidade
familiar todos os relacionamentos que têm origem em u m elo
de afetividade, independentemente de sua conformação. Esse
referencial só pode ser identificado no vínculo que une seus
integrantes. É o envolvimento emocional que leva a subtrair
um relacionamento do âmbito do direito obrigacional - cujo
núcleo é a vontade - para inseri-lo no direito das famílias , que
tem como elemento estruturante o sentimento do amor que
funde as almas e confunde patrimônios, gera
responsabilidades e comprometimentos mútuos. Esse é o
divisor entre
5 o direito obrigacional e o familiar: os negócios
têm por substrato exclusivamente a vontade, enquanto o
traço diferenciador do direito da família é o afeto. A família é
um grupo social fundado essencialmente nos laços de
afetividade após o desaparecimento da família patriarcal, que
desempenhava funções procriativas, econômicas, religiosas e
políticas (2015, p. 133).
E Figueiredo e Figueiredo,
(...)a família é a célula mater da sociedade. (...)De efeito, o texto
constitucional enceta a família uma valoração jurídica
destacada que, só por isto, revela a importância que se deve
dar ao tema. Determina ao Estado que dê especial proteção
às entidades familiares, como se vê na cabeça do artigo 226
da Carta Magna. À propósito, a Declaração Universal dos
Direitos do Homem, em seu art.16.3 reza: "A família é o núcleo
natura/ e fundamenta/ da sociedade e tem direito à proteção
da sociedade e do Estado". No mesmo sentido a Cúpula
Mundial da Família, realizada em Sanya, China, em dezembro
de 2004, concluiu pela importância da família na garantia dos
direitos humanos, especialmente os direitos de mulheres e
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crianças, exortando a realização de políticas públicas aptas em
face das famílias (2014, p. 27).
A seguir apresenta-se as principais classificações das famílias atualmente.
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2.2 Classificações das Famílias
Atualmente a doutrina apresenta muitas classificações para as famílias,
contudo não é objeto deste estudo abranger todas e sim as consideradas principais
e presentes na atualidade. Nestes termos adotaremos as definições de Maria
Berenice Dias apresentando os conceitos das mesmas, sendo abordados a família
matrimonial, informal, homoafetiva, paralelas ou simultâneas, poliafetiva,
monoparental, parental ou anaparental, composta, pluriparental ou mosaico (DIAS,
2015).
A primeira família é a família matrimonial, derivada de inúmeras pressões,
principalmente por parte da igreja é aquela formada por homem, mulher e eventual
prole. De acordo com Rolf Madaleno família matrimonializada é considerada como
“, patriarcal, hierarquizada, heteroparental, biológica, institucional vista como
unidade de produção[...]”(2018, p. 82).
Deste modo a família matrimonial é aquela fundada através do casamento,
e o perfil da família mais comum é patriarcal, hierarquizada, patrimonializada e
heterossexual.
O segundo modelo é o da chamada família informal. Trata-se de um modelo
de família baseado na junção sem as formalidades do casamento, conhecido
atualmente como uniões estáveis. Nestes termos Flávio Tartuce leciona,
Qualquer estudo da união estável deve ter como ponto de
partida a CF/1988, que reconhece a união estável entre o
homem e a mulher como entidade familiar, prevendo que a
lei deve facilitar a sua conversão em casamento. Duas
conclusões fundamentais podem ser retiradas do Texto
Maior. A primeira é que a união estável não é igual ao
casamento, eis que categorias iguais não podem ser
convertidas uma na outra. A segunda é que não há hierarquia
entre casamento e união estável. São apenas entidades
familiares diferentes, que contam com a proteção
constitucional. O CC/2002 traz um capítulo próprio relativo à
união estável, entre os seus arts. 1.723 a 1.727. Além disso, o
art. 1.694 do CC consagra direito a alimentos aos
154

www.conteudojuridico.com.br

companheiros; enquanto que o polêmico art. 1.790 prevê o
direito sucessório do companheiro (2015, p. 955).
Lembrando que as uniões estáveis podem se dar tanto no aspecto homo,
heterossexual, de modo que atualmente não existe uma legislação específica que
balize, contudo, o judiciário já tem reconhecido as uniões homosexuais, inclusive
em aspectos sucessórios.
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Percebe-se portanto que as uniões informais sempre existiram. E mesmo
com o desinteresse do legislador houve a necessidade de balizamento das mesmas,
oferecendo os mesmos direitos das demais relações, e atualmente a Constituição
Federal facilitando a sua transformação em casamento.
A terceira modalidade é a chamada família homoafetiva. Esta família é
reconhecida por apresentar casais do mesmo sexo. Foi através da ADI 4277 e ADPF
132 julgada pela Suprema Corte de nosso país que de fato houve total
reconhecimento da possibilidade de famílias homoafetivas constituírem famílias.
Contudo, ainda não existe uma lei que balize questões sucessórias e demais direitos,
porém houveram avanços, e atualmente começa a se tornar comum famílias
formadas por casais do mesmo sexo.
5

O quarto modelo de família é o de famílias paralelas ou simultâneas. Bastante
comuns ao sexo masculino, onde indivíduos mantem dois lares, duas casas,
havendo ou não (consentimento de ambas). Trata-se de um modelo de família que
se forma paralelo ao casamento ou até mesmo a união estável (TARTUCE, 2015).
O quinto modelo é o chamado poliamor, ou famílias poliafetivas. Trata-se da
união de vários entes com relacionamentos entre sí, geralmente configura-se um
homem com duas mulheres, ou uma mulher com dois homens, e até mesmo
poliamor entre homosexuais. Segundo Maria Berenice Dias,
Ninguém duvida que no coração de um homem cabe mais de
um amor. A prova é a existência de uniões paralelas que, a
justiça começa a reconhecer e a responsabilizar. Esta é uma
realidade masculina. Ou um casamento e uma união estável
ou duas ou mais uniões estáveis. Duas famílias, duas casas,
duas entidades familiares com todas as características legais.
De fato os homens são seres desdobráveis. Mas quando o
vínculo de convivência de mais de duas pessoas acontece sob
o mesmo teto , não se chama de união paralela , mas de união
poliafetiva, ou poliamor. Esta é outra realidade que existe e
que todos procuram não ver (2015, p. 139).
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O próximo modelo é chamado monoparental, onde existe geralmente um
dos pais e a prole. É um modelo de família que tem crescido muito nos últimos
tempos, principalmente em virtude da instabilidade dos relacionamentos.
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Já as famílias parentais ou anaparentais são aquelas conhecidas por serem
formados entre parentes, podendo ser primos, sobrinhos, tios, avós, netos, que se
juntam e vivem junto em virtude dos laços sanguíneos.
Já as famílias compostas pluriparental ou mosaico são aquelas famílias
caracterizadas por uma multiplicidade de vínculos, ambiguidade de funções e elos,
novos casais e forte grau de interdependência. A administração de interesses
visando equilíbrio assume relevo indispensável à estabilidade dessas famílias (DIAS,
2015).
Após apresentar estas principais características das famílias apresenta-se
alguns argumentos sobre o que ocorre em muitos casos quando as famílias se
dissolvem, os casais se separam, o chamado fenômeno da alienação parental. A
seguir apresentar-se-á alguns fundamentos jurídicos sobre o problema, os reflexos
psicológicos nos indivíduos alienados, os julgados e jurisprudências e as possíveis
soluções para o problema.
2.3 Fenômeno da Alienação Parental
Sem dúvidas um dos grandes contribuintes para o fenômeno da alienação
parental foi o aumento na quantidade de divórcios ocorrido nos últimos vinte anos.
As relações tornaram-se muito mais volátil. A flexibilidade da legislação também
contribuiu significativamente para uma maior autonomia do ser. A partir desta
tendência pode-se verificar, e até mesmo nomear e identificar os chamados “Atos
de Alienação Parental” com maior frequência.
No que diz respeito as relações modernas, e principalmente as separações,
tornam-se conflituosas e sofridas, gerando sentimentos negativos, vontade de
vingança, entre outros. Os filhos tornam-se em muitos casos a ferramenta útil para
atacar o ex cônjuge ou ex companheiro.
Em realidade o fenômeno da alienação parental basicamente resume-se no
outro cônjuge, ou, no outro companheiro, da criação de falsas memórias, e na busca
da obstrução da comunicação. Tal conduta gera consequências psicológicas
terríveis, tanto em crianças como em adolescentes, seres que não possuem ainda
uma personalidade formada, e podem ser influenciadas negativamente, ou criar
fissuras terríveis na personalidade deste indivíduo (DIAS, 2015).
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Estudos realizados com Richard A. Gardner, um norte americano, levantou
questões que vão de encontro ao Princípio da Dignidade da Pessoa Humana e do
Princípio do Melhor Interesse da Criança e do Adolescente, visto que tal violação
trata-se de um abuso emocional muito grande além de um jogo psicológico que os
deixa desprotegidos, podendo-lhes causar graves transtornos psíquicos quando em
idade adulta (GARDNER, 2002).
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Com base nesses estudos, o legislador brasileiro tomou posição e editou a
Lei 12.318 de 26 de agosto de 2010. Trata-se de uma legislação específica, que
aborda sobre a alienação parental e altera o art. 236 da Lei nº 8.069, de 13 de julho
de 1990. Outra importante característica diz respeito a observância dos princípios
constitucionais presentes em nossa Carta Magna, além de observar os princípios
dispostos no Código Civil Brasileiro e Estatuto da Criança e do Adolescente.
Em realidade, essa lei trouxe o conceito de Alienação Parental, além disso,
tipificou os chamados comportamentos típicos do agressor, que pode-se chamar
por esse estudo de “alienador”, como também pelos meios de provas, a importância
da perícia criteriosa, as punições, sobre as chamadas medidas coercitivas aplicáveis
aos casos concretos. Em realidade percebe-se que o legislador buscou proteger
ainda mais as potenciais crianças
5 e adolescentes expostos à Alienação Parental,
buscando evitar que cada vez mais relações mal sucedidas caminhem para condutas
desta magnitude.
2.4 Fundamentos Jurídicos
Segundo o artigo 2º da Lei nº 12.318, de 26 de Agosto de 2010, o conceito
de alienação parental,
Art. 2º Considera-se ato de alienação parental a interferência
na formação psicológica da criança ou do adolescente
promovida ou induzida por um dos genitores, pelos avós ou
pelos que tenham a criança ou adolescente sob a sua
autoridade, guarda ou vigilância para que repudie genitor ou
que cause prejuízo ao estabelecimento ou à manutenção de
vínculos com este.
O conceito dado pelo legislador abrange a ação que interfere na formação
psicológica da criança ou do adolescente. Além disso o legislador abrangeu não
somente o genitor, mas até mesmo os avós, ou por um responsável que tenha a
guarda, a autoridade sobre a criança, causando prejuízo ao outro genitor ou aos
vínculos com este.
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O parágrafo único do referido artigo da Lei 13.218/2010 tipifica algumas
condutas (formas exemplificativas), sendo:
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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 Lei nº 12.318, de 26 de agosto de 2010, 2019)
A seguir apresenta-se algumas análises dos artigos acima mencionados, com
enfoque em demais estudiosos que apresentam posições sobre a problemática da
alienação parental. Ao fazer uma análise sobre este é oportuno salientar que além
destas formas exemplificativas existem outras que podem ser declaradas pelos
magistrados ou até mesmo que sejam constatados pela perícia, ou até mesmo
praticados diretamente ou com auxílio de terceiros (NETO et al, 2015).
Dentre as principais cite-se a realização de campanha de desqualificação da
conduta do genitor, quando no exercício da paternidade ou maternidade. Criação
de dificuldades ou obstáculos para o exercício da autoridade parental, e
dificuldades ou obstáculos no contato da criança ou adolescente com o genitor,
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dificuldades ou obstáculos no exercício do direito regulamentado de convivência
familiar (NETO et al, 2015).
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Todavia a letra da lei busca abranger as principais que se resume na
campanha de desqualificação da conduta do genitor quando o individuo tem a
guarda, ou está sob sua responsabilidade. Isto se dá geralmente de forma verbal.
Além disso o responsável, que geralmente detém a guarda em muitos casos pode
dificultar o exercício da autoridade parental (mudando-se, ficando incomunicável,
etc), além de dificultar contato de criança ou adolescente com genitor (criando
empecilhos, falando que está doente, ou outras circunstâncias) (JUNIOR, 2013).
O responsável pode ainda dificultar o exercício do direito regulamentado de
convivência familiar, além de omitir deliberadamente a genitor informações
pessoais relevantes sobre a criança ou adolescente, inclusive escolares, médicas e
alterações de endereço, naqueles casos considerados como extremos apresentar
falsa denúncia contra genitor, contra familiares deste ou contra avós, para obstar
ou dificultar a convivência deles com a criança ou adolescente. Aqui estão inclusos
as denúncias de abuso sexual ou maus tratos falsas (NETO et al, 2015).
Por fim qualifica-se como forma exemplificativa a mudança de domicílio para
local distante, não por trabalho,5 ou outras circunstancias, e sim com objetivo de
dificultar a convivência da criança ou adolescente com o outro genitor, com
familiares deste ou com avós (JUNIOR, 2013).
Um dos direitos definidos pela Lei segundo o artigo 3º é que a prática da
alienação parental fere o direito fundamental da criança ou do adolescente
uma convivência familiar saudável, prejudicando a realização de afeto nas relações
com genitor e com o grupo familiar. Pode-se até mesmo considerar como um abuso
moral contra a criança ou o adolescente, e também o descumprimento dos deveres
relativos à autoridade parental ou que sejam decorrentes da tutela ou da guarda
(NETO et al, 2015).
O artigo 4º da Lei afirma que o Juiz determinará as medidas necessárias para
preservação da integridade psicológica da criança ou do adolescente, até mesmo
para assegurar a convivência com genitor ou até mesmo viabilizar a efetiva
reaproximação de ambos, caso seja necessário (JUNIOR, 2013).
Além disso o artigo 5º da mesma Lei determina que caso haja realmente
iminência de alienação parental o magistrado determinará a perícia psicológica ou
biopsicossocial. Sendo que segundo o § 1º o laudo pericial fundamentar-se-á numa
ampla avaliação psicológica ou biopsicossocial, inclusive entrevista pessoal com as
partes, exame de documentos dos autos, histórico do relacionamento do casal e da
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separação, cronologia de incidentes, avaliação da personalidade dos envolvidos e
exame da forma como a criança ou adolescente se manifesta acerca de eventual
acusação contra genitor, entre outras peculiaridades (NETO et al, 2015).
Uma outra característica desta perícia é que a mesma segundo o § 2º será
realizada por um profissional ou até mesmo por uma equipe multidisciplinar
habilitados, sendo exigida, uma aptidão comprovada por histórico profissional ou
acadêmico para diagnosticar atos de alienação parental, ou seja, um profissional
com amplo conhecimento nesta área (JUNIOR, 2013).
De acordo com o § 3º este profissional, designado como perito terá 90 dias
para apresentação de laudo, com parecer se houve ou (há) alienação parental ou
não. Este prazo pode ser prorrogável pelo juiz, com base em justificativa
circunstanciada (NETO et al, 2015).
Segundo o artigo 6º após a caracterização da alienação parental o juiz
utilizará os instrumentos processuais aptos que possam inibir ou atenuar seus
efeitos, de acordo com a gravidade do caso, podendo advertir o alienador,
ampliando o regime de convivência familiar em favor do genitor alienado,
propondo uma multa ao alienador, determinando o acompanhamento psicológico
e/ou biopsicossocial, e até mesmo determinando alteração da guarda para guarda
compartilhada ou sua inversão. Poderá ainda determinar a fixação cautelar do
domicílio da criança ou adolescente e declarar a suspensão da autoridade parental
(JUNIOR, 2013).
Caso seja caracterizado mudança abusiva de endereço, com intenções de
inviabilizar, ou até mesmo obstruir a convivência familiar, o juiz também poderá
inverter a obrigação de levar para ou retirar a criança ou adolescente da residência
do genitor, por ocasião das alternâncias dos períodos de convivência familiar (NETO
et al, 2015).
Em suma, e o que geralmente ocorre nos casos concretos é a campanha de
difamação, a omissão deliberada ao genitor de informações pessoais relevantes
sobre a criança ou adolescente, dentre elas dados escolares, dados médicos e
alterações de endereço. Apresentação de falsa denúncia contra genitor, ou até
mesmo contra familiares, avós, buscando dificultar a convivência entre este e a
criança ou adolescente. Por fim a mudança do domicílio para local distante, sem
uma justificativa plausível, no sentido de dificultar a convivência da criança ou
adolescente com o outro genitor, com familiares deste ou até mesmo com avós
(DIAS, 2015).
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Resta claro que a Lei está presente no ordenamento, e busca coibir tais atos,
e para melhor explanarmos o tema apresenta-se alguns aspectos psicológicos que
tais atos podem trazer.
2.5 Reflexos psicológicos
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Um dos estudiosos precursores ao estudo da alienação parental e seus
efeitos psicológicos foi o psiquiatra norte-americano Richard Gardner. De acordo
com o cientista a Alienação Parental é realizada através de uma campanha
destrutiva que um dos genitores desenvolve com base em desconstruir a imagem
do outro (GARDNER, 2002).
Essa chamada desmoralização é realizada no sentido de vingar do excônjuge ou do ex-companheiro, utilizando a prole como ferramenta. A intenção é
que esta (prole) passe a odiar o outro genitor. É uma característica bastante ligada
ao público feminino, que geralmente é quem fica com a guarda dos filhos em uma
eventual separação. (VELLY, 2010).
Quando o profissional da psicologia desenvolve a chamada análise
comportamental das vítimas, pode identificar a chamada Síndrome da Alienação
Parental, que foi primeiramente 5proposto por Gardner, definindo e caracterizando
tal situação (GARDNER, 2010).
Acerca dos reflexos psicológicos Guilhermano leciona que,
A Alienação Parental é a campanha de desmoralização feita
por um genitor em relação ao outro, geralmente a mulher
(uma vez que esta normalmente detém a guarda do filho) ou
por alguém que possua a guarda da criança. É utilizada uma
verdadeira técnica de tortura psicológica no filho, para que
esse passe a odiar e desprezar o pai e, dessa maneira, afastese do mesmo. Isso é feito como forma de vingança após a
separação, quando uma das partes não se conforma ou não
se satisfaz com a mesma. O desejo de que o outro se torne
infeliz é tão forte que a pessoa utiliza o próprio filho como
meio de retaliação, pois nada pior do que ser odiado pela sua
prole. As consequências para as crianças, por sua vez, são
devastadoras e muitas vezes irreversíveis, trazendo-lhes
transtornos psicológicos para o resto da vida. Cabe destacar
a diferença entre Alienação Parental e a Síndrome da
Alienação Parental, sendo a primeira a campanha denegritória
feita pelo alienador com intuito de afastar os filhos do
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alienado, e a segunda consiste nos problemas
comportamentais, emocionais e em toda desordem
psicológica que surge na criança após o afastamento e a
desmoralização do genitor alienado11, os quais serão
tratados no terceiro capítulo do trabalho. (2012, p. 4)
Deste modo pode-se entender que a alienação parental está ligada a
campanha de desmoralização, e a síndrome da alienação parental são os reflexos,
as causas geradas por esta campanha no indivíduo (criança ou adolescente).
Gardner (2010) afirma que a síndrome seria uma gama de fatores que
surgem juntos, concomitantemente. Trindade afirma que “Síndrome, portanto, é o
conjunto de sintomas que caracteriza a existência de uma doença, seja na esfera
orgânica (física), seja no plano psicológico (mental)” (2010, p. 176).
Segundo Guilhermano,
A distinção feita entre Alienação Parental e Síndrome da
Alienação Parental é técnica, pois, para a medicina, o correto
seria usar Síndrome somente para os casos que
configurassem o transtorno psicológico causado na criança
em decorrência do ódio que a mesma passa a sentir por um
dos genitores. (2012, p. 5)
Portanto nos casos onde haja transtorno psicológico, causado em
decorrência do ódio, da campanha difamatória, no intuito somente em denegrir o
outro genitor, que não cause o impacto, ou danos psicológico, o mais correto, é
trabalhar somente como alienação parental.
Jorge Trindade afirma que,
Muitas vezes, quando da ruptura da vida conjugal, um dos
cônjuges não consegue elaborar adequadamente o luto da
separação e o sentimento de rejeição, de traição, o que faz
surgir um desejo de vingança: desencadeia um processo de
destruição, de desmoralização, de descrétido do ex-parceiro.
O filho é utilizado como instrumento da agressividade – é
induzido a afastar-se de quem ama e de quem também a ama.
Isso gera contradição de sentimentos e destruição do vínculo
entre ambos (2010, p. 78).
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Dentre os muitos princípios que regem o ECA, está o da dignidade da pessoa
humana e do melhor interesse do menor. De acordo com Guilhermano,
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A Alienação Parental é uma tortura emocional para os
envolvidos, principalmente à criança, que é a maior vítima,
podendo desenvolver problemas psicológicos para o resto de
sua vida. Por isso, é uma afronta a dois importantes princípios
constitucionais: o da Dignidade da Pessoa Humana e o do
Melhor Interesse do Menor, que também estão dispostos no
ECA (Estatuto da Criança e do Adolescente – Lei 8069/ 1990)
(2012, p. 7).
Segundo Podevyn (2001) entre os principais procedimentos utilizados pelos
alienadores está a desvalorização e insultos ao ex-conjuge, ou ex companheiro, até
mesmo na presença dos filhos. Além disso, cite-se a recusa em passar chamadas
telefônicas ao outro genitor buscando conversar com os filhos, além de ocultar do
alienado informações e atividades da vida cotidiana da prole, e o envolvimento de
pessoas próximas nesta campanha de alienação, de desvalorização.
Também Maria Berenice Dias (2010) ressalta que entre as muitas ações
5
destaque para sentimentos destrutivos
de ódio, ciúmes, superproteção com relação
a prole, entre outras condutas destrutivas que são bastante comuns a indivíduos
que alienam. Além disso é muito comum ao alienante implantar falsas memórias
negativas nos filhos em relação ao outro genitor, fazendo com que a criança ou o
adolescente tenha ainda mais repúdio, ódio, raiva em relação ao ex-conjuge ou excompanheiro.
Existem casos extremos, onde as falsas memórias são implantadas onde há
até mesmo a acusação de abuso sexual, conforme ensina a própria Maria Berenice
Dias (2010). Por isso, o judiciário deve agir com bastante cautela quando identificar
casos onde um dos ex cônjuges ou ex companheiros seja um alienante. É preciso
ter provas robustas, pois as consequências de uma injustiça são devastadoras.
Nestes termos Dias destaca,
A narrativa de um episódio durante o período de visitas que
possa configurar indícios de tentativa de aproximação
incestuosa é o que basta. Extrai-se deste fato, verdadeiro ou
não, denúncia de incesto. O filho é convencido da existência
de um fato e levado a repetir o que lhe é afirmado como
tendo realmente acontecido (2010, p. 3).
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O alienador quase sempre utiliza esta tática visto que em uma provável
acusação dessa magnitude (abuso sexual), uma das primeiras medidas do
magistrado é impedir o contato, ou as visitas, fazendo com que haja ainda mais um
distanciamento entre o outro cônjuge e a criança ou adolescente. Aguilar (2012)
afirma que é muito complicado analisar casos como estes, visto que existem de fato
casos de abusos entre genitores e filhos. Contudo deve-se ter muita cautela. Aguilar
(2012) complementa que quando se trata de abuso sexual algumas característica
existem, como:
- O filho lembra do que ocorreu sem nenhuma ajuda externa.
- As informações que transmite têm credibilidade, com maior
quantidade e qualidade de detalhes.
- Os conhecimentos sexuais são impróprios para sua idade:
ereção, ejaculação, excitação, sabor do sêmem Costumam
aparecer indicadores sexuais – condutas voltadas ao sexo,
conduta sedutora com adultos, jogos sexuais precoces e
impróprios com semelhantes (sexo oral), agressões sexuais a
outros menores de idade inferior, masturbação excessiva, etc.
- Costumam existir indicadores físicos do abuso (infecções,
lesões).
- Costumam aparecer transtornos funcionais – sono alterado,
enuresis (emissão involuntária de urina), encopresis (emissão
involuntária de fezes), transtornos de alimentação.
- Costumam apresentar atrasos educativos – dificuldade de
concentração, atenção, falta de motivação, fracasso escolar.
- Costumam apresentar alterações no padrão de interação do
sujeito abusado – mudanças de conduta bruscas, isolamento
social, consumo de álcool ou drogas, agressividade física e/ou
verbal injustificada, roubos, etc.
- Costumam apresentar desordens emocionais – sentimentos
de culpa, estigmatização, sintomas depressivos, baixa
autoestima, choro sem motivo, tentativas de suicídio....
- O menor sente culpa ou vergonha do que declara.
- As denúncias de abuso são prévias à separação.
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- O progenitor percebe a dor e a destruição de vínculos que a
denúncia provocará na relação familiar.
- Seria esperado que um progenitor que abusa de seus filhos
pudesse apresentar outros transtornos em diferentes esferas
de sua vida.
- Um progenitor que acusa o outro de abuso a seus filhos
costuma acusá-lo também de abusos a si mesmo. (2012, p. 4)
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Já com relação a Síndrome da Alienação Parental Aguilar, ensina que,
- O filho programado não viveu o que seu progenitor
denuncia. Precisa se recordar.
- As informações que transmite têm menor credibilidade,
carecem de detalhes e inclusive são contraditórios entre os
irmãos.
- Não tem conhecimentos sexuais de caráter físico – sabor,
dureza, textura, etc.
5

- Não aparecem indicadores sexuais.
- Não existem indicadores físicos.
- Não costumam apresentar transtornos funcionais que o
acompanhem.
- Não costumam apresentar
consequência da denúncia.

atraso

educativo

em

- O padrão de conduta do sujeito não se altera em seu meio
social.
- Não aparecem sentimentos de culpa ou estigmatização ou
condutas de autodestruição.
- Os sentimentos de culpa ou vergonha são escassos ou
inexistentes.
- As denúncias por abuso são posteriores à separação.
- O progenitor não leva em conta, nem parece lhe importar a
destruição dos vínculos familiares.
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- Um progenitor alienado aparenta estar são nas diferentes
áreas de sua vida.
- Um progenitor programador só denuncia o dano exercido
aos filhos (2012, p. 2-3).
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Ainda que possa haver essa grande quantidade de atributos em diferença,
isso não quer dizer que possa haver demais características, e que devem ser
avaliadas pelo profissional.
Percebeu-se a partir destes posicionamentos que existem argumentos
sólidos que indicam que a alienação parental pode sim incorrer em reflexos, dentre
eles os já apontados anteriormente por esta abordagem literária, que serão melhor
embasados e contextualizados no subtópico posterior. Ainda que não seja
interessante repetir, dentre eles destaca-se problemas emocionais, traumas,
dificuldade de relacionamento, síndrome do pânico, depressão, insônia.
2.6 Alienação Parental e seus Fundamentos Jurídicos e Psicológicos
Até o momento foi possível verificar que existem muitas formas de alienação
parental, todavia o juiz não exclui demais possibilidades. Além disso, também foi
possível verificar na literatura que quando submetidos a este tipo de circunstâncias
as crianças ou adolescentes podem sofrer consequências terríveis, apresentando
problemas de saúde mental para o resto da vida, como foram apresentados
anteriormente. Nessa perspectiva apresenta-se alguns julgados e jurisprudências
que apresentam caso concretos de importantes situações que corroboram com as
argumentações até aqui apresentadas.
2.7 Julgados e Jurisprudências
O primeiro julgado a ser analisado é do Tribunal de Justiça do Rio Grande do
Sul TJ-RS - Apelação Cível : AC 70059431171 RS, onde há uma disputa pela guarda
entre a genitora e a avó paterna,
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÕES DE GUARDA. DISPUTA ENTRE A
GENITORA E A AVÓ PATERNA DAS MENORES. PREVALÊNCIA
DOS PRECÍPUOS INTERESSES DAS INFANTES. PRECEDENTES.
SENTENÇA CONFIRMADA. As crianças necessitam de um
referencial seguro para viver e se desenvolver e seu bem-estar
deve se sobrepor, como um valor maior, a qualquer interesse
outro. A julgar pelos elementos constantes nos autos,
especialmente os ulteriores estudo social e laudo psicológico,
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a genitora apresenta plenas condições de exercer o poder
familiar e, especificamente, a guarda das meninas, medida
recomendada para a preservação da integridade emocional
das infantes, as quais, enquanto permaneceram sob a guarda
da avó, apresentaram fortes indícios de desenvolvimento da
chamada síndrome da alienação parental. Não se verificam
razões plausíveis para que seja operada reforma na sentença,
cuja solução é a que melhor atende ao interesse das infantes,
preservando-lhes a segurança e o bem-estar físico e
emocional, inclusive no que pertine à restrição do exercício do
direito de visitas pela avó, condicionado à submissão a
tratamento psicológico. APELO DESPROVIDO. (Apelação Cível
Nº 70059431171, Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do
RS, Relator: Sandra Brisolara Medeiros, Julgado em
26/11/2014). (TJ-RS - AC: 70059431171 RS, Relator: Sandra
Brisolara Medeiros, Data de Julgamento: 26/11/2014, Sétima
Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia
02/12/2014)
5
A juíza entendeu por prover
a guarda dos menores a mãe, visto que
enquanto os menores estavam sob a tutela da avó havia fortes indícios de
desenvolvimento de síndrome de alienação parental. A desembargadora Sandra
Brisolara Medeiros ainda ressalta alguns pontos bastante interessantes como a
necessidade das crianças de um referencial seguro para viver e se desenvolver e
seu bem-estar, sendo que este direito deve se sobrepor, a qualquer outro interesse.

A juíza baseou sua decisão tanto no fato da genitora apresentar plenas
condições de exercer o poder familiar e, especificamente, a guarda das meninas,
medida recomendada para a preservação da integridade emocional das infantes,
como pelo fato de haver indícios de alienação parental.
Deste modo não haviam razões plausíveis para que fosse reformada a
sentença que deu a guarda a genitora, sendo que a melhor solução seria atender
ao melhor interesse das crianças, preservando-lhes a segurança e o bem-estar físico
e emocional, inclusive no que diz respeito à restrição do exercício do direito de
visitas pela avó, condicionado à submissão a tratamento psicológico.
A juíza ainda condicionou tal visita a tratamento psicológico a avó, pois
entendeu que a mesma agia contra a genitora com alienação parental.
Nesse sentido pergunta-se: quais as potenciais consequências que estas
crianças poderiam desenvolver caso esta guarda não voltasse as mãos da mãe?
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Quais seriam os reflexos na adolescência e idade jovem? Será que poderiam
desenvolver depressão, síndrome do pânico, ansiedade, distúrbios alimentares?
Será que teriam repulsa a mãe.... se estivessem até a idade adulta nas mãos da avó
paterna? São dúvidas que nunca serão respondidas pois a autoridade judiciária
atento a questão verificou indícios de síndrome de alienação parental e deu a
guarda a genitora, além de exigir que a avo paterna passasse por tratamento
psicológico para ter acesso novamente a prole.
Em análise, o segundo julgado garante o direito de visitas ao pai, ainda que
o mesmo alegue alienação parental por parte da genitora, que não foi configurada
segundo o magistrado que julgou a questão, TJ-DF - Agravo de Instrumento AGI
20140020008889 DF 0000893- 34.2014.8.07.0000 (TJ-DF) Jurisprudência, Data de
publicação: 07/04/2014,
PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS. SUSPENSÃO DO DIREITO DE
VISITAS. INDEFERIMENTO. ESTUDO PSICOSSOCIAL EM
ANDAMENTO. DIREITO DE VISITAS ASSEGURADO. DECISÃO
MANTIDA. 1. "O DIREITO A VISITAS É UM DIREITO DE
PERSONALIDADE, NA CATEGORIA DO DIREITO À LIBERDADE,
PELO QUAL O INDIVÍDUO, NO SEU EXERCÍCIO, RECEBE AS
PESSOAS COM QUEM QUER CONVIVER. FUNDA-SE EM
ELEMENTARES PRINCÍPIOS DE DIREITO NATURAL, NA
NECESSIDADE DE CULTIVAR O AFETO, DE FIRMAR OS
VÍNCULOS FAMILIARES À SUBSISTÊNCIA REAL EFETIVA E
EFICAZ." (DIAS, MARIA BERENICE, MANUAL DE DIREITO DAS
FAMÍLIAS, 8A ED. ED. REVISTA DOS TRIBUNAIS, 2011, P. 447).
2. AS CIRCUNSTÂNCIAS NARRADAS NOS AUTOS ESTÃO A
RECOMENDAR A MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE DEFERIU
AO AGRAVADO O DIREITO DE VISITAS DE FORMA ASSISTIDA,
MORMENTE PORQUE SE TRATA DE MEDIDA DE PREVENÇÃO
E PROTEÇÃO DA MENOR, RESGUARDADO O DIREITO DE
CONVÍVIO COM O GENITOR, ATÉ QUE SEJA JUNTADO AOS
AUTOS O RELATÓRIO DO SETOR PSICOSSOCIAL FORENSE. 3.
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
Nesse caso uma das partes buscava cercear o direito de visitas da outra. De
modo que o juiz manteve o direito alegando que o direito a visitas é um direito de
personalidade, na categoria do direito à liberdade, pelo qual o indivíduo, no seu
exercício, recebe as pessoas com quem quer conviver. funda-se em elementares
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princípios de direito natural, na necessidade de cultivar o afeto, de firmar os vínculos
familiares à subsistência real efetiva e eficaz, o mesmo ainda cita Maria Berenice
Dias (2011).
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Num caso distinto, e bastante interessante a mãe pedia a guarda das filhas
menores, guarda unilateral por sinal, alegando que o pai fazia exagero de bebidas
alcoolicas colocando as menores em situação de vulnerabilidade. Trata-se do
Recurso Especial do Superior Tribunal de Justiça REsp 1654111 DF 2016/03301315.
Neste processo havia uma alegação de alienação parental por parte da
genitora, alegando que o pai havia atentado sexualmente contra a filha menor.
Contudo foi comprovado que não ocorreu. Apresenta-se a ementa da decisão:
RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. FAMÍLIA.
GUARDA COMPARTILHADA. MELHOR INTERESSE DO
MENOR. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 7⁄STJ. ART. 1.584, §
3º, DO CC⁄2002. INTERESSE DA PROLE. SUPERVISÃO. DIREITO
DE VISITAS.. IMPLEMENTAÇÃO. CONVIVÊNCIA COM O
GENITOR.
AMPLIAÇÃO.
POSSIBILIDADE.
ALIENAÇÃO
5
PARENTAL. PRECLUSÃO. 1. A implementação da guarda
compartilhada não se sujeita à transigência dos genitores. 2.
As peculiariedades do caso concreto inviabilizam a
implementação da guarda compartilhada em virtude da
realização do princípio do melhor interesse da menor, que
obstaculiza, a princípio, sua efetivação. 3. A verificação da
procedência dos argumentos expendidos no recurso
especial exigiria, por parte desta Corte, o reexame de matéria
fática, o que é vedado pela Súmula nº 7⁄STJ. 4. Possibilidade
de modificação do direito de visitas com o objetivo de
ampliação do tempo de permanência do pai com a filha
menor. 5. A tese relativa à alienação parental encontra-se
superada pela preclusão, conforme assentado pelo acórdão
recorrido. 6. Recurso especial parcialmente provido.
Neste caso o relator aponta que os pais vivem em constante litígio, não
sendo interessante a guarda compartilhada, ainda que esta seja a considerada ideal
por aquela corte. A genitora acusou ao genitor de ter abusado sexualmente da filha,
contudo isso não procedia, e o genitor acusou a genitora de alienação parental. O
tribunal decidiu pela superação da tese pela preclusão, conforme assentado pelo
acórdão recorrido.
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Contudo o pai afirma que a mãe violou o art. 6º da Lei nº 12.318⁄2010, pois
a Corte local teria deixado de reconhecer a conduta de alienação parental imputada
à genitora da menor, tendo em vista a falsidade da acusação de abuso sexual. O
tribunal reconheceu parcialmente o recurso, contudo afirmou que ainda que não
tenha sido comprovada o abuso sexual, não quer dizer diretamente que as sanções
relativas a alienação parental devam ser imputadas como pode-se ver:
(...) Insiste o recorrente na aplicação das sanções previstas no
art. 6º da Lei 12.318⁄10, em razão da prática de alienação
parental. Aponta a ocorrência de fato novo, uma vez
constatada a falsidade da acusação de abuso sexual contra a
filha menor, revelada durante audiência de instrução. Pela
dicção do art. 5º da Lei 12.318⁄10, havendo indício da
prática de ato de alienação parental, o juiz determinará a
realização de perícia psicológica ou biopsicossocial. No caso,
o magistrado singular indeferiu a instauração do incidente ao
argumento de que o 'laudo pericial não atestou tal situação',
fls. 323, decisão mantida em segundo grau com o julgamento
do Agravo de Instrumento n. 2012.00.2.024410-2. Nesse
julgamento concluiu-se que o 'longo histórico de abuso de
bebidas alcoólicas' por parte do recorrente seria uma das
causas da desarmonia familiar, não identificando nas ações
da mãe real interferência na formação psicológica da filha a
fim de que repudiasse o pai , fls. e-STJ 471⁄472. De outra
parte, o fato de a instância ordinária ter rechaçado
a ocorrência de abuso sexual não induz a aplicação, de
imediato, das sanções relativas à alienação parental. Para
tanto, seria necessária a demonstração de vontade direta,
voltada a prejudicar a convivência social e afetiva entre pai
e filha.
Assim, é importante ressaltar que para se evidenciar a alienação parental, é
preciso que haja a conduta, da criação de falsas memórias, da campanha de
desconstrução do outro, o que não ocorreu neste caso.
Em um caso ocorrido no Rio Grande do Sul(TJ Nº 70016276735-2006/CÍVEL),
com desfecho em 2006, foi decidido que as visitas do genitor fossem em um
ambiente terapêutico. Isso porque segundo o Laudo de uma Psicóloga chamada
Márcia C. Nunes Pinto:
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Com base na observação de conduta de Sérgio Rafael,
percebe-se que as alterações no comportamento da criança,
tais como: agressividade, insegurança, ansiedade, agitação e
angústia, estão diretamente relacionados à dificuldades dos
pais em relacionar-se e também ao fato das crianças não
estarem sendo protegidas das discórdias dos adultos.
Mais adiante a mesma psicóloga assinala,
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Sugere-se uma Psicoterapia Individual (Ludoterapia) para os
meninos, bem como Orientação para os pais, em função das
crianças estarem sendo inseridas no conflito de seus
genitores, onde está existindo uma Dupla Mensagem, o que
possivelmente poderá ocasionar sérios prejuízos para suas
personalidades, tais como: insegurança, medos e dificuldades
de inserção social. Salienta-se ainda que o ideal para as
crianças é a Guarda Compartilhada, onde ambos os pais
possam entrar em acordo e participar da educação dos filhos.
Aqui é um caso bastante emblemático que mostra quais as consequências
que a alienação parental pode5 causar aos filhos. “Agressividade, insegurança,
ansiedade, agitação e angústia, estão diretamente relacionados à dificuldades dos
pais em relacionar-se e também ao fato das crianças não estarem sendo protegidas
das discórdias dos adultos”.
Assim não restam dúvidas que tanto a literatura, quanto casos concretos
evidenciam o mal que as relações mal sucedidas podem trazer aos filhos. Tudo pelo
fato do pais não conseguirem manter um diálogo, manter uma relação que seja no
mínimo saudável.
2.8 Soluções para a celeuma
A literatura não é farta em apresentar soluções para a alienação parental e
as consequências psicológicas para a prole. Contudo o levantamento bibliográfico
evidenciou que na maioria das vezes as penas aplicadas são brandas, favorecendo
ainda mais ao alienador a possibilidade de continuar praticando a alienação
parental.
Além disso é preciso que haja mais campanhas na mídia sobre o problema.
É preciso alertar as famílias que este fato existe, e deve ser coibido, inclusive é
preciso que haja denúncias, quando alguém verificar que um indivíduo está
sofrendo alienação parental.
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Uma terceira alternativa para o problema são medidas coercitivas para
tratamento com psicólogo, psicoterapeuta, e psiquiatra. Os indivíduos que
comprovadamente estão praticando estes atos, devem ser acompanhados, inclusive
em alguns casos sofrerem penas alternativas, para que entendam que de fato que
o que fazem não é certo, e é ilegal.
Devem ainda custear salvo não haja na rede pública, psicólogo e psiquiatra
aos filhos, no sentido de recuperar o mal causado, e dependendo do estrago,
indenizar a parte que sofreu as consequências da alienação parental.
Enfim, é necessário endurecer a lei para que de fato este problema seja
extirpado, ou que pelo menos diminua, além disso informação é fundamental, para
que todos tenham conhecimento sobre o que é a alienação parental e como ela se
desenvolve.
3. CONCLUSÕES
Depois de apresentar estes inúmeros argumentos acerca do direito de
família, da alienação parental e de seus reflexos pode-se chegar a algumas
conclusões. Primeiramente, a família evoluiu muito, principalmente nos três últimos
séculos, em virtude dos movimentos feministas, iluministas e outras conquistas de
direitos.
A família grega e família romana, juntamente com o modelo de família da
idade média colocavam a mulher em um segundo plano, apenas como um objeto
de procriação, um ser de segundo nível. O que só foi modificar após estes
movimentos acima mencionados.
A nova conquista de direitos trouxe a mulher uma maior liberdade de
escolha. Além disso a flexibilidade das relação, a quebra de paradigmas, o novo
modelo de sociedade, a queda de muitos preconceitos fez com que as relações
modernas tornassem bastante voláteis.
Da mesma forma com que os relacionamentos se formam, se dilatam. O
problema é que nem todos os relacionamentos ficam somente em homem e
mulher, ou até mesmo entre somente os casais homossexuais. Geralmente há filhos,
e muitos não sabem separar as relações conjugais do afeto que existe entre pais e
filhos, e que deve ser preservado, mesmo depois de uma eventual separação.
É nesse ponto que se desenvolve a alienação parental. A partir do uso dos
filhos buscando inserir em suas mentes falsas memórias, informações inverídicas,
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denegrindo a imagem do outro cônjuge o companheiro, de fato desconstruir na
cabeça do filho ou da filha o outro.
Além disso, pode-se tentar mudar de domicílio impedindo o acesso, ou
dificultando, enfim criando barreiras para que o outro não possa exercer a sua
paternidade ou maternidade, exercer o poder familiar.
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Esta ação pode gerar inúmeras consequências, trazer inúmeros prejuízos
psicológicos aos filhos: agressividade, depressão, suicídio, insônia, problemas
emocionais, traumas, dificuldade de relacionamento, síndrome do pânico, podem
ser certamente reflexo de alienação parental e convívio com pais em relações
conflituosas.
Como solução para o problema apresenta-se um maior endurecimento da
lei, criando penas que de fato coíbam a prática, informação na mídia, para que a
população saiba do que se trata, além de acompanhamento psicológico dos
alienadores, quando verificado de fato a prática.
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RESUMO. O presente estudo tem como objetivo geral, analisar a causa e os meios
do crescimento da violência doméstica contra a mulher. Tem como objetivos
específicos: revisar a bibliografia em direito penal sobre a violência contra a mulher;
discutir as formas de prevenção ao combate a violência contra a mulher e suas
aplicabilidades e constatar as penalidades aplicáveis para crime de violência
doméstica contra a mulher. Para sua viabilização adotou-se como metodologia a
pesquisa bibliográfica, com abordagem de natureza qualitativa. Desse modo,
pretendeu-se responder ao seguinte problema: Quais os argumentos utilizados
para combater a violência doméstica e familiar contra a mulher? Concluímos que a
violência contra a mulher aumentou nos últimos anos, por essa razão criou-se leis
com medidas protetivas, sobre os cuidados e proteção à mulher, e contra o
agressor, com punição severa na condição de proteger a mulher. A legislação
considera as formas e penalidades que o agressor deve cumprir na pratica do ato
violento a mulher.
Palavras-Chave: Violência contra a mulher. Legislação. Medidas Protetivas.
ABSTRACT The study aimed to analyze the cause and means of domestic violence
growth against women. Specific objectives were: to review the bibliography on
criminal law on violence against women; to discuss ways to prevent violence against
women and how they can be applied and note the applicable penalties for domestic
violence against women. The methodology adopted for the study was the
bibliographical research, with a qualitative approach. Thus, the intention was to
answer the following problem: What are the arguments used to combat domestic
and family violence against women. The conclusion was that violence against
women has recently increased, by that reason was established laws with protective
measures on care and protection of women and against the aggressor, with severe
punishment on the condition of protecting women. The legislation considers the
forms and penalties for the aggressor duty in the practice of the violent act to the
woman.
176

www.conteudojuridico.com.br

Keywords: Violence against women. Legislation. Protective measures.
Sumário: Introdução.1. Evolução histórica da legislação no combate a violência
contra a mulher. 1.1 Legislação Brasileira. 1.2 A Legislação Internacional.2. Violência
contra a mulher. 2.1 Características e tipologia de violência contra a mulher. 3.
Legislação voltada a tutela da mulher.3.1 As medidas protetivas de amparo à
mulher. 4. Conclusão. Referências

Boletim Conteúdo Jurídico n. 931 de 09/11/2019 (ano XI) ISSN - 1984-0454

INTRODUÇÃO
A violência doméstica ou familiar apresenta dentro da sociedade um cenário
preocupante no que se refere aos ataques violentos contra a mulher. Nos últimos
anos a menção de violência contra mulher vem chamando atenção pelos crescentes
casos cometidos dentro da sociedade, causa geradora de problemas sociais que se
consolidam dos direitos que devem ser garantidos por lei, a violência contra mulher
apresenta avanços citados através das leis, na tentativa de fornecer os mínimos
direitos fundamentais como, o direito à vida e dignidade da pessoa humana.
O estudo aborda a violência
5 doméstica e familiar contra a mulher, em razão
do aumento dos ataques violentos cometidos contra ela dentro da sociedade. Por
muito tempo o direito brasileiro e internacional, propicia a preservação da
organização social de gênero relacionada à hierarquia e desigualdade nos
ambientes sociais, diante do homem e da mulher. Foi através dos crimes praticados
à mulher que se tornam importantes destacarem algumas legislações; Lei
11.340/2006 Maria da Penha, que disciplina a natureza da conduta contra a
violência contra a mulher e a lei 13.104/2015 (Lei Feminicídio) que disciplina a
conduta crime de homicídio, a respeito à sociedade brasileira.
Nesta perspectiva o estudo se propõe a entender as principais causas e
fatores que elevam o crescimento da violência doméstica contra a mulher baseados
nos estudos de direito na área penal, fatores dos quais desperta o exercício das
penalidades aplicáveis aos crimes de violência contra a mulher.
Visando esse fim, adotou-se como metodologia a pesquisa bibliográfica,
com abordagem de natureza qualitativa, buscando na literatura subsídios teóricos
que ajudassem a responder ao questionamento, ou seja; O que diz a literatura sobre
os argumentos utilizados para combater a violência doméstica e familiar contra a
mulher? Como forma de fundamentar o estudo em questão dialogou-se com
autores como: Piovesan, (2009), Barroso, (2012), Porto, (2017), dentre outros de
igual importância.
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O interesse pela temática em estudo surgiu a partir da necessidade da
pesquisadora em discutir a violência doméstica e familiar contra a mulher, pondo
em evidência a legislação e aplicabilidade das penalidades existente ao combate a
desta violência. Compreende-se que a relevância desse estudo reside na
possibilidade de se discutir a violência contra a mulher, repercutindo os resultados
positivos e negativos encontrados para com a figura desta, bem como para
sociedade em geral.
1. EVOLUÇÃO HISTÓRICA DA LEGISLAÇÃO NO COMBATE A VIOLÊNCIA
CONTRA A MULHER
Nas últimas décadas, a violência tem constituído um problema social, de
expressivo quantitativo no âmbito da violência doméstica e familiar, em se tratando
de um objeto de política nacional e internacional praticado contra a mulher.
Entende-se que a violência é uma forma de coação ou de constrangimento
posto em prática para vencer a capacidade de resistência do outro como também
ato de força exercida contra a coisa. (NAGIB SALIBI 2003). No entanto a violência é
marcada pela eficaz força que impacta sobre o indivíduo e que provoca danos nas
relações sociais.
Segundo Cavalcanti, a violência se define como:
Um ato de brutalidade, abuso, constrangimento, desrespeito,
discriminação, impedimento, imposição, invasão, ofensa,
proibição, sevícia, agressão física, psíquica, moral ou
patrimonial contra alguém e caracteriza relações
intersubjetivas e sociais definidas pela ofensa e intimidação
pelo medo e terror. (CAVALCANTI, 2007, p.29)
A violência doméstica, resultante da derivação de violência, pode ser
conceituada pelo código Penal, partindo dos relevantes conceitos supracitados o
código apresenta condutas e penalidades à pratica de violência. Faz-se referente
à lesão corporal, que resulta ofender a integridade corporal, física ou a saúde de
quaisquer indivíduos sob grave ameaça e vias de fatos.
O universo feminino apresenta um cenário preocupante referente ao
comportamento abusivo contra a mulher, que inclui maus tratos físicos, sexuais e
psicológicos, consequentemente resulta uma massificação de crimes violentos
contra a mulher.
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Um marco histórico sobre a violência contra a mulher ocorre primeiro com o
tratado internacional que dispõe amplamente sobre os direitos humanos das
mulheres, surgido no ano de 1979, também chamado de CEDAW (A Convenção
para Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher), que visa
promover os direitos da mulher em busca da igualdade de gênero e reprimir
quaisquer discriminações contra as mulheres nos estados-parte, considerada a
grande Carta Magna dos direitos das mulheres. simboliza o resultado de inúmeros
avanços em termos de princípios, normas e políticas.
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Em 1993, ano seguinte à Recomendação, a Assembleia Geral da ONU adotou
a Declaração sobre a Eliminação da Violência contra a Mulher, definida como
sendo qualquer ato de violência, baseada no gênero que resulte ou possa resultar
em dano físico, sexual ou psicológico ou em sofrimento para a mulher, inclusive as
ameaças de tais atos, coerção ou privação arbitrária da liberdade, podendo ocorrer
na esfera pública ou privada (Resolução 48/104, de 20/12/1993). A partir dessa
declaração, a violência contra as mulheres é compreendida como uma violação de
direitos humanos (PIOVESAN, 2009).
A Organização dos Estados Americanos - OEA adotou, em 1994, a
Convenção Interamericana para5 Prevenir, Punir e Erradicar a Violência Contra a
Mulher - Convenção de Belém do Pará. O Brasil ratificou essa Convenção em 1995.
Segundo a Comissão Interamericana de Mulheres, a adoção da Convenção de
Belém do Pará, assim conhecida, pelo local onde foi adotada e publicada a Lei nº
11.340/06, logo após assinatura da convenção conhecida como Lei Maria da Penha,
a qual tem o objetivo de criar mecanismos para coibir a violência doméstica e
familiar contra a mulher, atendendo aos ditames estabelecidos no acordo
internacional.
Assim os defensores da Lei Maria da Penha afirmam que o instrumento
normativo não só restituiu os direitos fundamentais das mulheres, mas também os
elevou à categoria de direitos humanos, recuperando o déficit jurídico pela não
aplicação dos tratados internacionais de direitos humanos das mulheres. (CAMPOS,
2006).
Nesse momento a Lei Maria da Penha é reconhecida como uma das melhores
leis de enfrentamento à violência doméstica, de acordo com a ONU, mas ainda
encara desafios para sua efetiva implementação.
Logo no ano 2003 surge a notificação compulsória estabelecida pela Lei nº
10.778/2003 que se refere à comunicação obrigatória a ser feita à autoridade
sanitária pelos profissionais de saúde quando do atendimento de mulheres vítimas
de violência em equipamentos públicos ou privados. A notificação aplica-se a
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qualquer tipo de violência, seja ela física sexual ou psicológica, e que tenha ocorrido
no ambiente doméstico, intrafamiliar, na comunidade, ou seja, praticada ou
tolerada pelo Estado, onde quer que aconteça.
Em 2000 é elaborado o Protocolo de Palermo, tendo entrado em vigor em
2003 e ratificado pelo Brasil por meio do Decreto nº 5.017, de 12/03/2004,
Instrumento legal internacional que trata do tráfico de pessoas, em especial de
mulheres e crianças, promulgado e oficialmente conhecido como “Protocolo
Adicional à Convenção das Nações Unidas contra o Crime Organizado
Transnacional Relativo à Prevenção, Repressão e Punição do Tráfico de Pessoas, em
Especial Mulheres e Crianças”.
A Lei nº 11.340/2006 conhecida como Lei Maria da Penha tornou-se o
principal instrumento legal para coibir, punir e prevenir a violência doméstica
praticada contra mulheres no Brasil. Em 2012, foi considerada pela Organização das
Nações Unidas (ONU) a terceira melhor lei do mundo no enfrentamento à violência
doméstica, atrás apenas da Espanha e Chile.
No ano 2009 surge a Lei nº 12.015/2009 que dispõe sobre os crimes contra
a dignidade sexual e altera o Código Penal de 1940. Com a alteração, além da
conjunção carnal, atos libidinosos e atentados violentos ao pudor também
passaram a configurar crime de estupro. Logo em 2010 estabelece o Decreto nº
7.393 referente a Central de Atendimento à Mulher 180 é um serviço gratuito de
atendimento telefônico da Secretaria de Políticas para as Mulheres da Presidência
da República (SPM-PR), que foi criado em 2005 para que a população brasileira, em
especial as mulheres, possam receber orientações e denunciar situações de
discriminação e violência de gênero, em suas diversas formas.
Já em 2013 surge a Lei nº 12.845/2013, a qual, determina atendimento
obrigatório às pessoas em situação de violência sexual a um atendimento integral.
Em decreto nº 7.958/2013 surgem diretrizes que propõem às mulheres o
atendimento em casos de violência sexual pelos profissionais de segurança pública
e da rede de atendimento do Sistema Único de Saúde.
No que tange a legislação sobre a violência contra a mulher, há a criação da
Lei do Feminicídio, com a entrada da lei em vigor da Lei Ordinária de nº
13.104/2015, o Código Penal brasileiro passou a incluir entre os tipos de homicídio
qualificado o Feminicídio, definido como o assassinato de mulheres por razões da
condição de sexo feminino, quando o crime envolve violência doméstica e familiar
ou menosprezo e discriminação contra a condição de mulher.
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A Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher da Câmara dos Deputados
aprovou recentemente, dia 21/08/2019, o Projeto de Lei 1655/19, que obriga os
condenados por violência doméstica e familiar contra a mulher a ressarcirem a
Previdência Social por benefícios pagos em decorrência da agressão, que ocorrerá
após a sentença condenatória e não excluirá eventual responsabilização civil do
autor.
1.1 Legislação Brasileira
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A legislação brasileira apresenta o direito contra a mulher de forma legítima
a defesa da honra e dignidade da pessoa humana para com os cuidados de
proteção e prevenção contra a violência praticada a mulher. A Lei Maria da Penha
foi criada em motivo de uma recomendação da OEA, para combater a violência
doméstica praticada no país, com penas severas e majorante para aplicar aos crimes
de violência contra a mulher, na condição de garantir a segurança da vítima com as
medidas protetivas de emergência voltadas a mulher, conhecidas também como
medidas cautelares, ou seja, para efetuar uma reforma legislativa em razão das
negligências e omissão aos delitos existente.
A violência doméstica praticada contra a mulher é um concreto exemplo de
5
violação da dignidade da pessoa
humana e dos direitos fundamentais. Tanto é
verdade que a Lei nº 11.340/06 (Lei Maria da Penha) teve que se adequar às
legislações internacionais de proteção aos direitos das mulheres. Em seu artigo 6º,
taxativamente ficou registrado que “a violência doméstica e familiar contra a mulher
constitui uma das formas de violação dos direitos humanos” (BARROSO, 2012, p.
1777).
Segundo a organização das nações unidas (ONU), os direitos humanos estão
inclusos na proteção a mulher, prever que são direitos inerentes a todos os seres
humanos, independentemente de raça, sexo, nacionalidade, etnia, idioma, religião
ou qualquer outra condição que inclui o direito à vida e à liberdade, à liberdade de
opinião e de expressão, o direito ao trabalho e à educação, entre e muitos outros,
todos merecem estes direitos, sem discriminação.
A lei 11.340/06 lei Maria da Penha conceitua a violência doméstica e familiar
que contempla não somente a agressão física vis corporalis, mas também a forma
de violência classificada como psicológica, patrimonial, sexual e moral, afim de dar
proteção a mulher pelos danos sofridos, em consequência dos maus tratos e tortura
direcionada a vítima, a legislação versa a aplicação das penas em combate a esse
ato de violência. Para Porto:
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A lei 11.340/06 não é exclusivamente uma lei penal, em seu
bojo também se podem contemplar disposições
administrativas, processuais, princípios gerais; é forçoso
conviver, entretanto, trata-se de uma lei predominantemente
penal, restando indiscutível que seu grande impacto se dará
nesta esfera jurisdicional. (Porto 2017, p. 23)
Observa-se que lei não cria novos tipos penais, apenas traz em si dispositivos
complementares de tipo preestabelecidos, com caráter especializante, o qual
refere-se alterar penas, inclusive a prisão preventiva. Dentre os artigos sob a referida
lei menciona o artigo 5º e 7º que traz no seu preceito as diversas formas de violência
doméstica e familiar contra a mulher, no art. 18 ao art. 21 apresenta as medidas
cautelares, a lei não só prever as medidas, mas como também contempla os
instrumentos de caráter civil, trabalhistas, previdenciário, administrativo, penal e
processual. Ainda assim, a lei Maria da Penha é dividida em modalidades que prever
a medidas protetivas de urgência relacionada ao agressor e as medidas protetivas
de urgência a ofendida. Segundo Amicucci:
as medidas de urgência são aquelas que obrigam o agressor,
são as medidas que evitam ação do agressor a praticar
violência contra a ofendida, podendo o juiz requisitar o auxílio
de força policial e utilizar as medidas previstas na legislação
em vigor, sempre que a mulher agredida [...] e as medidas
protetivas de urgência a ofendida são dirigidas a proteção
física e psicológica da ofendida, sendo assim, estas medidas
trazem a garantir a proteção imediata à mulher em situação
de violência, seja protegendo a vítima do agressor em seu
comportamento. [...] (AMICUCCI, 2017 p.10)
Em favor a proteção à violência contra a mulher, com o massacre gerado
constantemente sob a violência praticada através de seus maridos, companheiros
ou namorados, bem como ex-maridos, ex-namorados ou ex-companheiros surge o
Feminicídio, um tipo de violência que não é possível ser resolvido unicamente pela
lei Maria da Penha, necessitando de um tipo penal mais rigoroso.
A Lei n° 13.104, de 09 de março de 2015 ( Lei do Feminicídio) e aprovada e
sancionada, a qual altera o art. 121 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de
1940 Código Penal, para prever o Feminicídio como circunstância qualificadora do
crime de homicídio, e o art.1º da Lei no 8.072, de 25 de julho de 1990, para incluir
o Feminicídio no rol dos crimes hediondos, tipificando o crime contra a mulher por
razões de condições do sexo feminino apresentados nas condições envolvem duas
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situações: I - violência doméstica e familiar; II - menosprezo ou discriminação à
condição de mulher.
No artigo o artigo 121, § 7º Código de Penal.
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“§ 7o A pena do feminicídio é aumentada de 1/3 (um terço)
até a metade se o crime for praticado - durante a gestação ou
nos 3 (três) meses posteriores ao parto; II - contra pessoa
menor de 14 (catorze) anos, maior de 60 (sessenta) anos ou
com deficiência; III - na presença de descendente ou de
ascendente da vítima. ”
Dentro da legislação penalista o código sofre modificação a fim de alcançar
penalidades mais severas aos crimes cometidos, gerados para mitigar e minimizar
conflitos, foram incluídas estas referidas leis na forma de proteção de gênero
nacional e internacional, pois diante dos homicídios de mulheres há preocupação
mundial que retrata na relação do homem com mulher em caráter subordinado a
permanecia de vários resultantes trágicos sobre violência contra a mulher.
1.2 A Legislação Internacional
5

A legislação internacional de combate ao direito da mulher surge com o
tratado de proteção a mulher para criar leis mais severas e convergentes aos direitos
à classe feminina, com o intuito de buscar soluções práticas para problema, como
medidas urgentes de reeducação e conscientização.
Segundo Piovesan (2012, p. 272) registra que a ONU estabelece como dever
dos Estados não invocarem qualquer costume, tradição ou consideração religiosa
para afastar suas obrigações concernentes à eliminação da violência contra a
mulher.
No âmbito internacional o dever foi criar às condições para buscar medidas
de proteção a figura da mulher na sua integridade humana, na condição que
abrange a violação ao direito humano na esfera mundial.
O direito internacional fundamenta a proteção dos interesses dos estados,
logo após a primeira guerra mundial, induz a incorporar os direitos sociais relativos
ao trabalho, criada a Organização Internacional do Trabalho (OIT), com a proteção
internacional aos direitos humanos, logo depois, a segunda guerra mundial em
razão das consequências resultantes da incapacidade dos Estados garantirem aos
seus cidadãos um dos direitos mais básicos de todo ser humano, o direto à vida, o
sistema de proteção passa a incorporar em seus Tratados e Convenções os
interesses dos cidadãos (PIOVESAN, 2009).
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Para tanto a garantia dos direitos a todos os seres humanos, o sistema de
proteção internacional de direitos humanos ao longo do tempo adota diversos
documentos tais como Pactos, Protocolos, declarações, Planos de Ação, Tratados e
Convenções, tendo em vista a proteção na especificidade da violência contra as
mulheres.
A Convenção para Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a
Mulher (CEDAW), adotada em 1979 e amplamente ratificada por vários países vem
em resposta a essa reivindicação. Logo no art. 1º. define a discriminação contra a
mulher como sendo: "discriminação contra a mulher" significará toda a distinção,
exclusão ou restrição baseada no sexo e que tenha por objetivo ou resultado
prejudicar ou anular o reconhecimento, gozo ou exercício pela mulher,
independentemente de seu estado civil, com base na igualdade do homem e da
mulher, dos direitos humanos e liberdades fundamentais nos campos político,
econômico, social, cultural e civil ou em qualquer outro campo. (PIMENTEL, 2016)
Dessa forma a convenção foi um avanço para os direitos das mulheres. No
entanto, foi duramente criticada pelos movimentos de mulheres internacionais pela
omissão em seu texto da questão da violência contra a mulher. Portanto a
convenção foi um avanço para os direitos das mulheres, que foi duramente criticada
pelos movimentos de mulheres internacionais pela omissão em seu texto da
questão da violência contra a mulher.
A Declaração de Viena trouxe outros efeitos positivos na questão da violência
contra as mulheres, adotando como um de seus princípios a proteção das pessoas,
sem distinção de raça, nacionalidade, credo ou sexo. A OEA adotou, em 1994, a
Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência Contra a
Mulher - Convenção de Belém do Pará. Assim o sistema de proteção internacional,
gradativamente incorporou normativas de proteção aos direitos humanos das
mulheres.
Em muitos países as mulheres possuem seus direitos limitados ou muito
reduzidos, o que as impedem muitas vezes de atuar com independência a sua
sobrevivência e conduta de ser na sociedade, tendo uma visão primitiva e
preconceituosa, envolvendo fatores como questões sociais, religiosas e culturais
que se definem por privar as mulheres dos seus direitos. Os abusos de poder e de
autoridade masculinas são aparentes e consequentemente a violência contra a
mulher e a impunidade fazem parte de tal realidade, o que eleva e influencia o
aumento de casos lamentáveis de agressões e assassinatos de mulheres no mundo.
2. VIOLENCIA CONTRA A MULHER
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2.1 Características e tipologia de violência contra a mulher

Boletim Conteúdo Jurídico n. 931 de 09/11/2019 (ano XI) ISSN - 1984-0454

A situação de milhares de mulheres dentro da sociedade é marcada por um
cenário de triste violência e agressões sofridas pelo público feminino, atingindo a
qualidade de vida das mesmas, o que as impossibilitam de ter uma vida tranquila e
autonomia para escolher o modo de vida. Assim a violência doméstica e familiar
vem revestida de diversas formas, de acordo com a Lei 11.340/2006 lei Maria da
Penha, há cinco tipos de violência contra a mulher, apesar da maioria delas não
haver agressão física, elas são consideradas crimes e devem ser denunciadas.
Segundo Porto os tipos de violência são:
Violência Física: é a ofensa a vida, saúde e integridade física.
Trata-se de violência propriamente dita, a vis corporalis.;
Violência Psicológica: é a ameaça o constrangimento, a
humilhação pessoal, ou seja, é grave ameaça, a vis compulsiva;
Violência Sexual: O constrangimento com o propósito de
limitar a autodeterminação sexual da vítima, ocorre mediante
violência física ou psicológica; Violência Patrimonial: retenção,
subtração, destruição de instrumento de trabalho,
5
documentos
pessoais, bens, valores e direitos ou recursos
econômicos e a Violência Moral: são os crimes contra a honra
da mulher. (PORTO, 2017.p 25)
Compreende-se que a violência física, psicológica, sexual, patrimonial e
moral pode ser sintetizada pelos dispositivos do art. 5º e 7º da lei 11.340/06 (Maria
da Penha) que disciplina respectivamente a ofensa a vida, saúde, e integridade
física, a ameaça, o constrangimento e a humilhação pessoal, a propósito de limitar
a autodeterminação sexual da vítima, retenção, subtração, destruição de
instrumentos de trabalho e a honra da mulher.
Observa-se que a violência é contida de forma severa e sofrida pela mulher,
a legislação expõe os crimes e condutas a ser aplicada ao agressor da vítima, no
âmbito doméstico caraterizado pelo convívio permanente entre o agressor e a
vítima, no âmbito familiar prevalece o vínculo e afinidade da vítima decorrente do
vínculo de parentesco natural e da relação intima de afeto, que envolve o caráter
sexual.
Entende-se que a lei traz em seus preceitos o sujeito ativo e passivo ao delito
de violência doméstica, que resulta da violência cometida contra a mulher,
pressuposta a superioridade de forças do homem sobre a mulher que impetrada
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historicamente pelo homem hierarquizou a relação na estrutura social, logo
restando a discriminação e submissão contra a mulher.
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Nos últimos anos os dados referentes à violência apontam o rol de violência
sofrida a mulher como o crime de estupro, violência doméstica, Feminicídio,
violência online e importunação sexual.
Segundo o atlas da violência de 2019 o índice de crescimento dos homicídios
femininos no Brasil em 2017, com cerca de 13 assassinatos por dia ao todo, 4.936
mulheres mortas, o maior número registrado desde 2007. O crescimento expressivo
de 30,7% no número de homicídios de mulheres no país durante a década em
análise (2007-2017), que resultou aumento de 20,7% na taxa nacional de homicídios
de mulheres, quando a mesma passou de 3,9 para 4,7 mulheres assassinadas por
grupo de100 mil mulheres. (Atlas Violência 2019)
Atualmente aponta-se um aumento gradativo das taxas de crime de violência
contra a mulher em 17 Unidades da Federação. Ao comparado já recorte de 2012 a
2017, observamos aumento de 1,7% na taxa nacional e um aumento maior ainda
de 5,4% no último ano, período em que se verificam taxas ascendentes em 17 UFs
(unidade federativa do Brasil) em relação a 2016 ou o aumento de 6,3% em relação
ao anterior.
Os índices de violência contra a mulher segundo os dados extraídos são altos
e aponta o crime de Feminicídio, não se sabe ao certo se o aumento dos casos
registrados pela polícia é exato ou se há uma diminuição da subnotificação, por
caracterizar uma lei relativamente da lei nova (Lei no 13.104, de 09/03/2015), de
modo que pode haver o processo de aprendizado em curso pelas autoridades
judiciarias.
Assim a violência contra a mulher no crime de Feminicídio representa a taxa
de incidentes letais intencionais contra mulheres que ocorrem dentro das
residências, para medir o Feminicídio. Naturalmente, ainda que o número real de
Feminicídio não seja igual ao número de mulheres mortas dentro das residências
(mesmo porque vários casos de Feminicídio ocorrem fora da residência), porém
pode servir para evidenciar a evolução nas taxas de Feminicídio no país, do total de
homicídios contra a mulheres, 28,5 % ocorrem dentro da residência (39,3% se não
consideramos os óbitos em que o local do incidente era ignorado). Muito
provavelmente estes são casos de Feminicídio íntimo que decorrem de violência
doméstica.
3. LEGISLAÇÃO VOLTADA A TUTELA DA MULHER
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3.1. As medidas protetivas de amparo à mulher
As medidas protetivas consistem num recurso de proteção previsto na Lei
11.340/2006, a Lei Maria da Penha, que institui o objetivo de criar mecanismos para
coibir e prevenir a violência de gênero contra mulheres.
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De acordo com artigo 10,11 e 12 da lei 11.340/2006 Maria da Penha
estabelecem providencias que devem ser adotadas pela autoridade policial em caso
de violência doméstica e familiar contra mulher, na linha dos artigos estão inseridas
medidas que devem atuar no ato de violência a mulher, como proteção policial, o
encaminhamento da ofendida ao atendimento médico ou equipe multidisciplinar,
acompanhar a ofendida assegurando sua proteção com finalidade de ser assistida
de maneira adequada.
Dessa forma, a legislação expõe na linha do artigo 19 e parágrafos as
medidas protetivas e de urgência, que apresenta providencias judiciais concedidas
em caráter de urgência com objetivo de alcançar a efetividade da lei Maria da
Penha.
Nas linhas do artigo 22 da lei Maria da Penha apresenta as medidas
protetivas de urgência para o 5agressor, o juiz poderá aplicar de imediato em
conjunto ou separadamente, as seguintes medidas:
I - Suspensão da posse ou restrição do porte de armas, com
comunicação ao órgão competente, nos termos da Lei nº
10.826, de 22 de dezembro de 2003;
II - Afastamento do lar, domicílio ou local de convivência com
a ofendida;
III - proibição de determinadas condutas, entre as quais:
a) aproximação da ofendida, de seus familiares e das
testemunhas, fixando o limite mínimo de distância entre estes
e o agressor;
b) contato com a ofendida, seus familiares e testemunhas por
qualquer meio de comunicação;
c) frequentação de determinados lugares a fim de preservar a
integridade física e psicológica da ofendida;
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IV - Restrição ou suspensão de visitas aos dependentes
menores, ouvida a equipe de atendimento multidisciplinar ou
serviço similar;
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V - Prestação de alimentos provisionais ou provisórios.
Para tanto as medidas protetivas surgem para auxiliar e amparar a ofendida
quando sofre a violência, de tal modo essas medidas protetivas trazem em seu
preceito a forma que o agressor responde pelo ato praticado contra a mulher,
estendendo a proteção da mulher e seus filhos, de acordo com artigo 23 e 24 da lei
Maria da Penha expõe que:
Art. 23. Poderá o juiz, quando necessário, sem prejuízo de
outras medidas:
I - Encaminhar a ofendida e seus dependentes a programa
oficial ou comunitário de proteção ou de atendimento;
II - Determinar a recondução da ofendida e a de seus
dependentes ao respectivo domicílio, após afastamento do
agressor;
III - Determinar o afastamento da ofendida do lar, sem
prejuízo dos direitos relativos a bens, guarda dos filhos e
alimentos;
IV - Determinar a separação de corpos.
V - Determinar a matrícula dos dependentes da ofendida em
instituição de educação básica mais próxima do seu domicílio,
ou a transferência deles para essa instituição,
independentemente da existência de vaga.
Art. 24. Para a proteção patrimonial dos bens da sociedade
conjugal ou daqueles de propriedade particular da mulher, o
juiz poderá determinar, liminarmente, as seguintes medidas,
entre outras:
I - Restituição de bens indevidamente subtraídos pelo
agressor à ofendida;

188

www.conteudojuridico.com.br

II - Proibição temporária para a celebração de atos e contratos
de compra, venda e locação de propriedade em comum, salvo
expressa autorização judicial;
III - Suspensão das procurações conferidas pela ofendida ao
agressor;
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IV - Prestação de caução provisória, mediante depósito
judicial, por perdas e danos materiais decorrentes da prática
de violência doméstica e familiar contra a ofendida.
Desta forma a lei deixa claro as medidas adotadas na pratica de violência
contra a mulher e as penalidades que agressor deverá cumprir. De modo que a
vítima deve buscar atendimentos especializados da mulher registrando a agressão
sofrida, deve-se considerar que essas medidas têm caráter autônomo independente
de instauração de inquérito policial.
Destarte que as medidas protetivas e o crime de violência contra mulher vêm
ditados na legislação com objetivo de minimizar e até mesmo excluir a constância
de violência contra a mulher, porem apresenta penalidades que o agressor irá
cumprir diante da justiça.
5
Desta forma o crime praticado contra a mulher, por esta pertencer ao gênero
feminino, muitas vezes, são caracterizados como o crime de Feminicídio exposto
pela lei 13.104/2015, que preceitua o tipo criminal e conduta da prática de violência
doméstica e familiar à mulher.
Para Filho (2017) a Lei nº. 13.104/2015 (Lei Feminicídio) alterou o Código Penal,
criando o Feminicídio como um tipo de homicídio qualificado, e o incluiu no rol dos
crimes hediondos. Os homicídios qualificados têm pena que vão de 12 a 30 anos
de reclusão, enquanto os homicídios simples preveem reclusão de 6 a 20 anos. Os
crimes hediondos, por sua vez, de gravidade intensa ambos mais severos por parte
da justiça, são crimes inafiançáveis, porém sem redução de pena.
Procede que a lei penal, ao incriminar certa conduta, passa a considerar
determinadas circunstâncias subjetivas ou objetivas que apontam este
comportamento como delituoso, seja este mais ou menos grave, a tipificação pode
se dar através da configuração de um crime específico ou pode surgir com uma
majoração, como no caso em concreto, ou atenuação de crime já tipificado no
ordenamento jurídico (HUNGRIA, 2016).
Portanto, a tipificação do delito de Feminicídio, referência a criação de
direitos humanos e fundamentais que devem ser atendidos ao relacionar o direito
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à vida, resultante ao direito de imunidade e de liberdade aos direitos sociais, logo,
as políticas de ações democráticas em combate a violência contra a mulher visam
transformar a situação de desigualdade existente entre homens e mulheres, em
igualdade através dos direitos relacionados a vida, que inclui tanto o direito penal,
como social, civil, trabalhistas e princípios constitucionais para situações de
violência.
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4. Conclusão
A violência doméstica e familiar proporcionou mudanças relevantes na
relação entre homem e mulher, resultando no elevado número de casos de
agressão a figura do sexo feminino. Neste estudo, foi apresentado as leis e medidas
de proteção ao combate de violência contra a mulher.
O crime praticado contra a mulher apresenta um quadro preocupante, no
decorrer do tempo o direito vem regido sobre as principais premissas que faz com
que reduza elevados danos ocorridos as mulheres dentro da nossa sociedade, as
leis preceituam os direitos e deveres que cada mulher tem e formaliza nas entre
linhas as penalidades que o agressor deve cumprir.
Este estudo analisou as principais condutas previstas em lei sob a violência e
prática do crime cometido a mulher, assim resultou a importância do direito da
mulher e a evolução das leis apresentadas no decorrer do tempo, o progresso da
proteção da vítima e as condições de proteção e medidas previstas em lei.
Percebeu-se frente aos dados levantados que o número de casos cometidos
contra a mulher aumentou, mesmo com as severas punições prevista em lei, a
mulher ainda é agredida de forma contínua e sofre danos todos os dias, porém o
estudo detectou que as leis ainda precisam ser mais severas nas punições e
condutas criminais o agressor deve ter no sistema penal, uma pena maior na
tentativa de minimizar essa vertente preocupante de violência a mulher no mundo.
Convém, salientar frente aos resultados alcançados, que a presente pesquisa
não tem a pretensão de ser um estudo completo, dada à amplitude do assunto,
mas que visa contribuir de alguma maneira para que mais estudos sejam feitos
sobre a temática.
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Resumo: O presente estudo propõe-se a traçar um paralelo entre as medidas
despenalizadoras instituídas na legislação brasileira a partir da Lei nº 9.099/95 e o
instituto do plea bargaining, existente no conjunto normativo jurídico dos Estados
Unidos da América, a fim de analisar qual o alcance, os contornos e possibilidades,
no Brasil, da justiça penal consensual. A partir da análise de doutrina especializada
sobre o tema, tanto nacional quanto estrangeira, procurou-se destrinchar os
conceitos que permeiam a noção de justiça penal consensual em detalhes, visando
identificar e compreender os pontos de aproximação e distanciamento entre os
institutos jurídicos verificáveis na legislação brasileira e na legislação norteamericana.
Palavras-chave: justiça penal consensual, transação penal, direito consensual, plea
bargaining.

Abstract: The present study aims at drawing a parallel between the decriminalizing
measures established in the Brazilian legislation by Law no. 9.099/95 and the legal
institute of plea-bargaining, as set forth in the existing legal framework of the
United States of America, in order to analyze the scope, contours and possibilities,
in Brazil, of consensual criminal justice. Based on the analysis of specialized doctrine
on the subject, both national and foreign, the present paper sought to unravel the
concepts that permeate the notion of consensual criminal justice in detail, with the
purpose of understanding the points of approximation and distancing between
legal institutes verifiable both in Brazilian law and in American law.
Key words: consensual criminal justice, criminal transaction, consensual law, pleabargaining.
Sumário: 1. Introdução – 2. Conjuntura jurídica que antecedeu a edição da Lei
nº 9.099/95 – 3. Medidas despenalizadoras previstas na Lei nº 9.099/95– 4. Onde
entra o plea bargaining? – 5. Breves reflexões – 6. Referências bibliográficas.
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1. Introdução
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Os cidadãos “marginais”, dito aqueles que se encontram à margem da
sociedade – compreendida aqui como as classes trabalhadoras, com acesso a algum
nível de educação básica de qualidade e detentora de perspectivas condizentes
com o meio social em que vivem –, veem-se desamparados, em sua quase
totalidade, de políticas públicas efetivamente implementadas e voltadas à
diminuição da disparidade social, por meio de programas educacionais,
profissionalizantes e de assistência social.
Não por outro motivo que o surgimento da criminologia e discussões
correlatas, desde o século XIX – principalmente a partir do Positivismo e ainda que
este não fosse o objetivo principal dos idealizadores de seus principais
fundamentos –, encontram-se estritamente vinculadas aos aspectos sociais que
permeiam os delitos e impulsionam os indivíduos a cometê-los, sem a análise dos
quais não se mostra viável compreender o fenômeno da criminalidade e – muito
menos – traçar diagnósticos e prognósticos acerca da eficiência e necessidade da
privação da liberdade do agente como resposta estatal à delinquência.
Como é cediço, a doutrina especializada se debruça, há séculos, sobre os
5
fundamentos e finalidades das penas,
tendo inúmeros juristas dedicado às sanções
penais expressivo tempo de seu virtuoso trabalho, para que pudessem chegar,
enfim, a conceitos e definições sobre a natureza da punição criminal estatal e sobre
as finalidades que devem ser almejadas quando de sua aplicação, de acordo com a
escola a que pertençam ou a teoria a qual se filiam.[1]
Nesse contexto, o presente trabalho procura entender as implicações
oriundas da edição da Lei nº 9.099/95, que instituiu no conjunto jurídico normativo
brasileiro diversos mecanismos despenalizadores, instrumentos jurídicos estes que
inauguram, no Brasil, uma espécie de justiça penal consensual, a exemplo do que já
existe na legislação de diversos outros Estados Democráticos de Direito.
De se constatar que o tema ora discutido, ainda que relevante há mais de
300 (trezentos) anos, permanece atual. Isso porque, além de pertinente do ponto
de vista acadêmico para a criminologia, a questão do encarceramento no Brasil
possui profundos contornos práticos.
Com efeito, conforme censo do Ministério da Justiça,[2] havia no Brasil, no
ano base de 2014, 715.592 (setecentas e quinze mil, quinhentas e noventa e duas)
pessoas presas, considerando-se tanto os indivíduos custodiados em
estabelecimentos prisionais, quanto os sujeitos à prisão domiciliar. Deste universo
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de mais de 700.00 (setecentos mil) presos, 41% (quarenta e um por cento) eram
presos provisórios, ou seja, sem título condenatório transitado em julgado.
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Em termos absolutos, significa dizer que o Brasil é o terceiro país no mundo
com maior número de presos.
E, o que é ainda mais grave, o déficit de vagas no sistema prisional, de
358.373 (trezentos e cinquenta e oito mil, trezentos e setenta e três), corresponde
a aproximadamente metade do número total de presos, sendo superado, em
contrapartida, pelo número total de mandados de prisão pendentes de
cumprimento, qual seja, de 373.991 (trezentos e setenta e três mil, novecentos e
noventa e um) naquela época.[3]
Resta evidente, assim, que o Brasil, a exemplo de tantos outros países, mas
quiçá em grau mais intenso, padece de problema grave no que tange à
superlotação dos presídios, causada, também, pela resistência dos membros do
Ministério Público e da Magistratura em aplicar aos casos concretos sanções
alternativas ao cárcere, dentre as quais as penas restritivas de direitos e os
mecanismos despenalizadores instituídos pela Lei nº 9.099/95.
A necessidade da incidência do Direito Penal como a ultima ratio é premente
e inconteste em face da realidade atual dos presídios brasileiros, na qual se destaca
a ininterrupta e praticamente universal violação dos direitos dos presos,
precipuamente no que tange à sua dignidade – como é cediço, as condições de
alojamento, alimentação, assistência à saúde e segurança às quais são submetidos
os condenados custodiados pelo Estado são absolutamente degradantes.
De fato, a própria Constituição Federal promulgada em 1988, em seu artigo
98, caput e inciso I,[4] prestigia a adoção de soluções simplificadoras para o
processo penal, exclusivamente no que se refere às infrações de menor potencial
ofensivo, em observância aos resultados obtidos em experiências pretéritas bem
sucedidas em que a oralidade e instrumentalidade foram favoráveis à resolução das
lides, objetivando a amenização do inchaço do sistema carcerário e a introdução de
mecanismos da justiça penal consensual, já amplamente regulamentada em outros
países e em relação a qual se pode, também, tecer diversas críticas.
Neste contexto, foi editada a Lei nº 9.099/95, que, inspirada em modelos
adotados em legislações estrangeiras, introduz no ordenamento jurídico normativo
brasileiro mecanismos que priorizam a justiça consensual, conferindo ao sistema
maior efetividade, sem que haja ruptura com o princípio do nulla poena sine judicio.
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Tais considerações, que enaltecem a pertinência e importância das penas
alternativas à prisão, não implicam, contudo, tratamento leniente em relação aos
crimes de expressiva gravidade e aos criminosos contumazes e/ou de alta
periculosidade pessoal. Isso porque, a aplicação incentivada de sanções mais
brandas ou medidas despenalizadoras não se traduz em oposição indiscriminada à
pena de prisão, já que aplicáveis apenas a condutas menos graves e a criminosos
ocasionais ou de baixa periculosidade pessoal.
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2. Conjuntura jurídica que antecedeu a edição da Lei nº 9.099/95
Com a evolução do processo penal brasileiro e a necessidade de se buscar
alternativas para garantia da utilidade das decisões judiciais, considerando-se,
precipuamente, a explosão do volume de processos em trâmite perante a Justiça
Criminal, a efetividade dos processos tornou-se, nas últimas décadas, prioridade
para o Estado Brasileiro, sem a qual o cumprimento dos valores políticos e sociais
constitucional e legalmente garantidos restariam visivelmente prejudicados, em
detrimento também, consequentemente, da confiança depositada pelos
jurisdicionados no Poder Judiciário.
A despeito do entendimento de que, nos dias atuais, a prisão não é a melhor
5
resposta estatal ao fenômeno do
crime – algo sobre o que há pouca discordância
na doutrina especializada –, constituindo-se em um “mal necessário”, tampouco se
vislumbra, com clareza, substituto a assegurar proteção suficiente à sociedade e aos
bens jurídicos tutelados pelas normas penais e processuais penais contra os
criminosos contumazes, em relação aos quais os mecanismos mais brandos da
Justiça Penal não se revelam suficientes a ensejar o ajustamento do seu
comportamento aos padrões normais de convivência em sociedade.
Àqueles que defendem a aplicação, em maior grau, de
medidas despenalizadoras como resposta ao fenômeno do crime alia-se o fato de
que a experiência em execução criminal demonstra serem poucas as ocasiões em
que os intentos de ressocialização alcançam resultados regenerativos satisfatórios.
Assim, de um lado, ao mesmo tempo em que se defende a imposição, em
maior intensidade e abrangência, de medidas despenalizadoras (considerando-se,
aqui, os delitos patrimoniais de pequena monta ou cometidos sem o emprego de
violência ou grave ameaça) e de penas restritivas de direitos como resposta ao
fenômeno do crime, não se ignora, por outro lado, que são igualmente comuns os
casos de crimes praticados em circunstâncias de exacerbada gravidade (como, por
exemplo, aqueles em que há requintes de crueldade), que se destacam daqueles
que diuturnamente aportam no pretório, e em relação aos quais recai a mais severa
repugnância social.
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Tal preocupação com os limites (necessários e desejáveis do Direito Penal e
Processual Penal) fora externada no texto da Constituição Federal de 1998, que
previu, em seu artigo 98, caput e inciso I, como já se disse, a obrigação de criação,
por parte dos entes federativos, dentro de suas respectivas esferas de competência,
de juizados especiais competentes para o processamento de infrações penais de
menor potencial ofensivo.
Assim, fez-se necessária a edição de lei federal[5] que disciplinasse a matéria,
sendo outorgada aos Estados, no uso de suas competências constitucionalmente
conferidas, a atribuição de promover a respectiva organização judiciária e, caso
houvesse necessidade, de editar regulamentos específicos necessários à elucidação
dos procedimentos a serem adotados.
Neste contexto nasce a Lei nº 9.099/95, que trouxe profundas modificações
ao processo penal brasileiro, precipuamente no que tange à simplificação dos
procedimentos e instituição de medidas processuais despenalizadoras, razão pela
qual, inclusive, muito foi questionada a sua constitucionalidade (principalmente no
que tange às garantias prescritas no artigo 5º, incisos LIV e LVII.
O entendimento acerca da inconstitucionalidade de referida lei não
encontrou respaldo na doutrina[6] especializada, eis que, por mais que inspirada em
modelos adotados em ordenamentos jurídicos estrangeiros, mencionada lei
aproveita de mecanismos que priorizam a justiça consensual, conferindo ao sistema
maior efetividade, sem que haja ruptura com o princípio do nulla poena sine
judicio (expressamente garantido pela Constituição Federal de 1988, por meio do
dispositivo retro mencionado).
Nas palavras de ADA PELLEGRINI GRINOVER, uma das principais
responsáveis pelo conteúdo de referida lei, a Lei nº 9.099/95 “não se contentou em
importar soluções de outros ordenamentos, mas – conquanto por eles inspirado –
cunhou um sistema próprio de Justiça penal consensual que não encontra paralelo
no direito comparado".[7]
Com a edição da Lei nº 9.099/95 e a criação dos Juizados Especiais Criminais,
a tradicional jurisdição de conflito (citada anteriormente) perde relevância, abrindo
caminho para uma jurisdição de consenso, baseada no acordo entre as partes, na
reparação voluntária dos danos causados à vítima e na aplicação pré-processual de
pena não privativa de liberdade.
3. Medidas despenalizadoras previstas na Lei nº 9.099/95
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Quatro são as medidas despenalizadoras previstas pela novel legislação,
quais sejam: (i) a composição dos danos civis; (ii) a necessidade de representação
nos crimes de lesões corporais leves e lesões culposas; e (iii) a suspensão
condicional do processo, e (iv) a transação penal.
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No que tange à possibilidade de composição dos danos civis, em breves
linhas, esta possui como pressuposto processual a etapa de conciliação entre as
partes, sem a qual elas não conseguem pôr fim à controvérsia consensualmente.
Quanto aos efeitos processuais penais da composição dos danos civis pelas partes,
tem-se que a homologação do acordo implica, consequentemente, a renúncia
(tácita) ao direito da vítima de queixa ou representação contra o autor da infração
penal, ainda que o valor a ser reparado possa ainda vir a ser rediscutido no juízo
civil.
A segunda medida despenalizadora instituída pela Lei nº 9.099/95 consiste
na imposição da obrigatoriedade de a vítima representar criminalmente contra o
acusado para fins de persecução penal. Referida transformação da ação penal, que
antes era pública incondicionada, em ação pública condicionada à representação
incorre em verdadeira despenalização, eis que, embora não retire o caráter ilícito
do fato (ou seja, não há abolitio 5criminis), passa o ordenamento jurídico a dificultar
a aplicação da pena privativa de liberdade.
De acordo com o artigo 88 da Lei, além das hipóteses já estipuladas no
Código Penal e na legislação especial, “dependerá de representação a ação penal
relativa aos crimes de lesões corporais leves e lesões culposas”. Em se tratando de
regra que extrapola o âmbito processual penal, consistindo em questão de direito
penal material[8], a aplicabilidade do artigo 88 da Lei nº 9.099/95 é retroativa. Isso
porque, ao exigir representação do ofendido nos crimes de lesões corporais de
natureza leve e culposas, a Lei nº 9.099/95 relegou a iniciativa da ação
integralmente à vítima, a quem cabe, a partir de então, decidir sobre a conveniência
ou oportunidade de se iniciar o processo.
De outra parte, o artigo 89 da Lei nº 9.099/95 trouxe a possibilidade do
Ministério Público, quando do oferecimento da denúncia, propor a suspensão do
procedimento criminal, desde que o acusado preencha os requisitos elencados na
norma. Apesar de sua evidente importância para o direito processual penal, já que
instituiu notável medida despenalizadora indireta, conforme mais bem tratado a
seguir, tal instituto jurídico e todos os seus contornos são tratados apenas neste
único artigo.
Ainda que se aproxime, em nomenclatura, ao sursis previsto no artigo 77 do
Código Penal, que dispõe sobre a “suspensão condicional da pena”, tais institutos
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não se confundem. Na suspensão condicional do processo, prevista pela Lei nº
9.099/95, o que se suspende é o próprio processo, ab initio, enquanto no sursis o
objeto da suspensão é a própria pena aplicada, decorrente de um título
condenatório, ou seja, de instrução finda.
Não se trata, igualmente, de probation, instituto encontrado no direito
estadunidense, ainda que seu conceito tenha nele sido inspirado. O probation, a
exemplo do sursis, pressupõe sentença condenatória. Para que possa ocorrer,
portanto, é necessário que o acusado seja considerado culpado.
De outra parte, ainda que verificáveis algumas semelhanças, a suspensão
condicional do processo (ou sursis processual) não corresponde ao conceito
jurídico do guilty plea, eis que, ao contrário deste, não pressupõe a admissão de
culpa pelo agente, não se constituindo em espécie de defesa. Em outras palavras,
ao concordar com a suspensão condicional do processo, nos termos
convencionados com o Ministério Público, o agente não abre mão de seu direito
constitucionalmente garantido à presunção de inocência (artigo 5º, inciso LVII, da
Constituição Federal), eis que tal instituto não incorre em admissão de culpa ou
qualquer espécie de autoincriminação.
É dizer: caso violados os termos da suspensão, o processo volta ao seu usual
trâmite, não podendo a sua suspensão anterior que fora revogada ser considerada
em prejuízo do réu. Permanece, assim, o ônus da acusação em provar os fatos
criminosos, eis que a aceitação da suspensão não causa qualquer abalo à presunção
de inocência do indivíduo.
De igual modo, a suspensão condicional do processo não pode ser
confundida com o instituto do plea bargaining, em razão de cruciais diferenças
conceituais entre eles. Como será mais bem explorado em tópico posterior do
presente artigo, o plea bargaining prevê ampla possibilidade de transação entre as
partes. Os termos do acordo, nestes casos, transcendem a esfera processual,
podendo recair sobre a qualificação jurídica da conduta, sobre as circunstâncias do
fato criminoso e até mesmo sobre as consequências penais deles decorrentes.
Além disso, o plea bargaining, ao inverso do que ocorre com a suspensão
condicional do processo, pode ser levado a cabo extrajudicialmente, eis que se trata
de mecanismo integralmente disponível e aplicável pela acusação, prescindindo-se
da intermediação do juízo competente. A suspensão condicional do processo, em
contrapartida, conforme estipulado no § 1º do artigo 89, retro mencionado, deve
ocorrer, obrigatoriamente, “na presença do juiz”.
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Sua natureza jurídica, portanto, é de nolo contendere, desprovida de
qualquer espécie de contestação da acusação. Em casos que tais, assim como não
há qualquer confissão de culpa pelo agente, igualmente não há proclamação de
inocência.
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Há apenas conformidade processual, uma vez que o acusado abre mão de
seu direito constitucionalmente garantido de ampla defesa, ou seja, de ver-se ao
final absolvido da acusação, em troca da expectativa de ver extinta a punibilidade
pelo fato ao término do período estipulado, sem que se faça necessário o desgaste
físico, psíquico e financeiro ocasionado pelo regular trâmite do processo.
Também a transação penal, assim como ocorre com a suspensão condicional
do processo, não pressupõe a assunção de culpa. Inversamente, é
medida despenalizadora que toma corpo antes mesmo do início da ação. Ao
contrário do que ocorre com a suspensão condicional do processo, quando da
propositura da transação penal ao autor do fato sequer foi apresentada denúncia.
Assim como os demais mecanismos da justiça penal consensual, a transação
penal é voluntária e tem como princípio fundamental a autonomia da vontade do
indivíduo. Para ser homologada pelo juiz, portanto, deve mandatoriamente partir
5
da vontade esclarecida e desimpedida
do autor do fato, bem como deve contar
com a anuência de seu defensor.
Não se pode impor, por razões óbvias, a medida despenalizadora ao autor
do fato. É preciso que ele escolha expressamente esta alternativa. Isso porque se
revela plenamente possível que ele, seguro de sua inocência, busque a absolvição
ao cabo do processo criminal correspondente, aceitando passar pelos efeitos
desgastantes do processo por confiar em suas chances de sair absolvido.
4.Onde entra o plea bargaining?
O instituto jurídico do plea bargaining, cuja conceituação se traduz por
“negociação da declaração de culpabilidade”, consiste, em linhas gerais, em acordos
celebrados entre acusação e réus. Na maioria dos casos, tal negociação culmina na
assunção de culpa por parte do réu, que se declara culpado em busca de sentenças
mais brandas, determinando-se, de comum acordo, as condições de cumprimento
de pena que serão estabelecidas na sentença, sem que, para tanto, tenha de se
recorrer a longo e dispendioso processo de julgamento.
Uma noção comum das plea bargains é a de que tal instituto jurídico
consiste em mútua avaliação das fraquezas e vantagens de cada uma das partes,
que, ao se somarem, chegam a um meio termo aceitável tanto pela defesa quanto
pela acusação. Em relação a este aspecto específico, é imperioso ressaltar que,
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também por esse viés, há muitas críticas no sentido de que tal espécie de
negociação de condenação e pena não honram o sentido estrito de “justiça” – fim
principal que deveria ser almejado e perseguido pelos Tribunais.
Tal instituto jurídico tem origem e vige, principalmente, em países que
utilizam o sistema jurídico do common law, tendo os Estados Unidos da América
crucial influência na evolução de seu conceito e contornos, principalmente em razão
de sua utilização em larga escala. Muitos são os estudos e trabalhos acadêmicos
que se debruçam sobre a matéria. E não é para menos: de acordo com dados
estatísticos daquele país, quase a totalidade dos procedimentos criminais
instaurados no país se resolvem (têm sua conclusão) com a negociação de um plea
deal (ou acordo) entre a acusação e os réus.
De acordo com o autor GEORGE FISCHER,[9] a frequência de utilização do
instituto pelas Cortes de Justiça norte-americanas teve crescimento expressivo nas
últimas décadas, eis que, enquanto a resolução das lides criminais, por meio de plea
deals, correspondia a 84% (oitenta e quatro por cento) dos casos no ano de 1984,
esse número subiu para 94% (noventa e quatro por cento) por casos menos de 20
(vinte) anos depois, em 2001.
A utilização do mencionado mecanismo de justiça penal consensual na quase
totalidade dos casos processados no país levantou, perante a Suprema Corte de
Justiça dos Estados Unidos da América, órgão colegiado competente para o
julgamento de causas questionando a constitucionalidade de normas naquele país,
séria discussão sobre a constitucionalidade do instituto, sob alegação de afronta
aos princípios norteadores do processo penal, principalmente no que tange a
paridade de armas entre acusação e defesa, devido processo legal e presunção de
inocência.
O leading case (ou caso precedente) para a matéria, no qual restou declarada
a constitucionalidade do instrumento de negociação, foi o Brady v. United
States,[10] julgado em 1970. Neste julgamento, a Suprema Corte norte-americana,
apesar de reafirmar a compatibilidade entre o plea bargaining e os direitos
constitucionalmente assegurados aos acusados, deixou claro que a medida só será
lícita quando a acusação não se valer de meios coercitivos para a negociação, ou
quando os incentivos oferecidos pelos promotores não forem tão expressivos ao
ponto de tolherem do sujeito acusado sua capacidade de autodeterminação – , de
maneira a convencer, para além dos critérios de proporcionalidade e razoabilidade,
significativo número de inocentes a preferirem declararem-se culpados à alternativa
constitucionalmente assegurada de direito a julgamento.
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Frise-se que em julgamento anterior (United States v. Jackson),[11] a Suprema
Corte norte-americana declarou inconstitucional, no que tange aos meios
coercitivos para obtenção de acordo, a imposição, pela acusação, de medo
infundado ao acusado. Neste caso, conforme restou exposto no Acórdão de
mencionado julgamento, o medo infundado (no caso específico analisado, à morte),
desencorajou, ilegalmente, o acusado de exercer seu direito constitucional por um
julgamento pelo Tribunal do Júri (conforme assegurado pela 6ª Emenda à
Constituição daquele país). Nesta mesma decisão, restou consignado que também
é ilícita a exigência de que o acusado, em vias de aceitar o acordo, seja coagido a
testemunhar contra si mesmo, em violação ao seu direito constitucional a não
autoincriminação (5ª Emenda).
Por meio deste mecanismo, é conferida aos réus a alternativa de optarem
por sentenças reduzidas (em comparação aos resultados eventualmente obtidos ao
final de um julgamento do qual culmine condenação), enquanto os promotores se
beneficiam da economia processual obtida com a ausência de um demorado
processo, dando-lhes mais tempo hábil para investigar e processar outros crimes,
além de se assegurar que aquela conduta não restará impune. Mais importante, a
sociedade também vê resolvida a necessidade de punição aos transgressores das
normas sociais, beneficiando-se 5de um sistema judiciário eficiente e econômico.
As controvérsias acerca da utilização e incentivo na aplicação do instituto,
porém, não esmoreceram, permanecendo a dúvida sobre o real benefício, sob uma
perspectiva da finalidade da pena, do plea bargaining para o direito processual
penal.
Um exemplo notável de combate a referido mecanismo foi o banimento, no
Estado norte-americano do Alaska, do plea bargaining na década de 1970.
Capitaneado pelo Procurador-Geral do Estado do Alaska, em 1975, especificamente,
referido Estado baniu a utilização do plea bargaining em processos penais,
clamando pelos malefícios do instituto aos valores do processo penal constitucional
e ao seu efeito deletério na busca pela satisfação da justiça.
Na contramão da crença geral de que tal medida afetaria irremediavelmente
o volume de processos em trâmite perante o judiciário do Estado, afetando sua
eficiência e saturação, um estudo estatístico[12] concluiu que a proibição, naquele
Estado, do plea bargaining, reforçou o senso de responsabilidade de cada uma das
peças atuantes nos processos (advogados, promotores e juízes), que passaram a se
debruçar em maior profundidade sobre as causas, bem como não resultou na
saturação das Varas criminais, eis que não significou aumento no número dos
processos além da capacidade de absorção dos juízos.
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Concluiu-se, assim, que ao menos naquele Estado a eficiência da persecução
penal não dependia, em sua maior parte, dos acordos celebrados entre a acusação
e a defesa.
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No que tange aos aspectos mais técnicos de mencionado instituto jurídico,
a doutrina norte-americana, inclusive o trabalho de DOUGLAS MAYNARD,[13] possui
o entendimento de que muitas são as possibilidades de obtenção de um plea deal,
que poderá envolver, também, diferentes contornos jurídicos.
De acordo com os ensinamentos de referido autos, a negociação pode
assumir a forma de charge bargaining, quando o acusado adere à proposta da
acusação de se declarar culpado pela prática de crime menos grave em relação
àquele que lhe era inicialmente imputado, de natureza mais grave. Há, nesta
hipótese, negociação acerca da capitulação jurídica do delito. Exemplificativamente,
menciona-se o caso de uma imputação inicial de tentativa de homicídio para a
desclassificação para lesões corporais de natureza grave.
Por outro lado, poder-se-á acordar por um count bargaining, que merece
destaque exatamente por retratar situação jurídica impensável no Brasil, tendo em
vista os princípios da indisponibilidade e indivisibilidade da acusação, os quais
regem a atuação do Ministério Público.
De acordo com esta espécie de plea bargaining, o acusado deve se declarar
culpado em relação a apenas parte dos crimes que lhe forem imputados pela
acusação, enquanto o Ministério Público, em contrapartida, descarta as demais
imputações, retirando-as da exordial acusatória.
De outro lado, há também o sentence bargaining, no qual o acordo
determina as consequências penais às quais estará o acusado sujeito ao final do
processo. Dentre todas as espécies de plea bargaining aqui dispostas, esta é a que
mais se aproxima da realidade processual penal vigente nos dias de hoje do Brasil.
Conforme será visto, tal espécie de plea deal possui evidentes semelhanças com o
instituto da colaboração premiada instituída pela Lei nº 12.850/2013. Nessa
hipótese, o acusado declara-se culpado ou declara uma no contest
plea (correspondente ao nolo contendere), ou seja, abre mão de seu direito de
contestar a acusação, após entrar em acordo com o Ministério Público acerca das
consequências penais que advirão de eventual sentença condenatória (modalidade
e duração da pena a ser cumprida).
Por fim, há que se falar, ainda, do fact bargaining, que, de acordo com a
doutrina de MAYNARD, é a espécie mais rara de plea bargaining nos Estados
Unidos da América. Nestes casos, o acordo entre defesa e acusação recai sobre os
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fatos sobre os quais se debruça a denúncia, e não sobre a capitulação jurídica da
conduta ou diretamente sobre as consequências penais. Neste caso, a acusação
adere à versão mais benéfica dos fatos alegada pelo acusado, ainda que haja
omissão de certos fatos conhecidos por ambas as partes, em troca da confissão
(declaração de culpa) do acusado.
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Ainda no que tange aos contornos técnicos do plea bargaining, cabe
ressaltar que esta negociação entre acusação e defesa pode ocorrer em
praticamente todas as fases do processo criminal, na maior parte das jurisdições.
Cabe frisar, aqui, que, em razão da competência legislativa para versar sobre
matérias penais e processuais penais, nos Estados Unidos, ser concorrente entre
União e Estados, o instituto do plea bargaining pode assumir diferentes formas e
versões a depender do Estado norte-americano objeto da discussão. Pode-se dizer,
não obstante, que, em geral, admite-se a utilização do plea bargaining na quase
totalidade do processo, desde que o acordo ocorra antes da prolação de sentença
ou de atingido veredicto pelo corpo de jurados.
Assim, os acordos (ou plea deals) podem ocorrer antes mesmo do
oferecimento da denúncia, como também nos momentos finais do procedimento
criminal.
5
Deve-se ressaltar, também, que, conforme mencionado acima, quando se
abordou as espécies de negociação da culpa (plea bargainings), que os plea
deals não envolvem apenas a declaração de culpa pelo acusado, mas podem recair,
igualmente, sobre declarações de no contest, em que o indivíduo não se declara
culpado, porém abre mão de seu direito de contestar a acusação e proclamar sua
inocência. Estes casos, de nolo contendere, igualmente implicam, para o acusado,
condenação criminal nos termos em que acordado com o Ministério Público.
Ambos os casos, de guilty plea, em que o acusado se declara culpado, e
de no contest, ou seja, de nolo contendere, implicarão anotações nos registros
criminais do acusado quando sentenciada a respectiva condenação. A declaração
de no contest, assim, não impede que sejam produzidos todos os efeitos da
sentença criminal condenatória. Nestes casos, como em qualquer condenação, o
acusado é sujeito aos efeitos primários e secundários do processo, com a perda
temporária de seus direitos políticos, entre outros.
As diferenças dos casos de no contest para os casos de guilty plea residem
no fato de que a declaração de no contest impede que a condenação criminal possa
ser utilizada pela vítima como prova para fins de reparação civil pelo ilícito. Isso
porque, no caso da guilty plea, a confissão no processo criminal pode ser utilizada,
em tribunais cíveis, como prova de admissão de culpa pelo dano causado pelo ilícito
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pelo acusado, enquanto as declarações de no contest não poderão ser utilizadas
pelo mesmo fim, eis que não houve confissão expressa dos fatos pelo réu.
Muitas são as proclamadas vantagens deste sistema, bem como as críticas
ferrenhas à sua utilização como política criminal. Dentre as vantagens comumente
declaradas entre os defensores da política, merecem destaque os argumentos de
que a utilização do plea bargaining como política criminal contribui para a eficiência
do sistema de justiça criminal como um todo; bem como que sua utilização ajuda a
reduzir a carga laboral dos membros do Ministério Público responsáveis pela
investigação e processamento dos delitos.
Diz-se, ainda, que tal mecanismo negocial, que pressupõe a autonomia de
vontade das partes, traz segurança jurídica no que tange à concordância de ambas
as partes ao resultado do processo, impedindo, assim, futuros recursos; assim como
que a resolução do processo, sem que haja necessidade de longa e complexa
instrução criminal, evita que testemunhas e vítimas traumatizadas tenham de passar
pelo abalo psíquico e físico que eventualmente tenha origem na obrigação de
depor em juízo na presença do réu.
Em contrapartida, também são muitas as críticas a esse mecanismo
processual penal. Dentre os pontos negativos mais citados e que merecem
destaque por sua contundência e verossimilhança estão, dentre outros, os fatos de
que a utilização do plea bargaining como política de resolução de conflitos
criminais pode levar à manipulação do sistema judicial criminal e ao consequente
comprometimento de princípios e direitos legais e constitucionais dos réus, como,
por exemplo, os da individualização das penas e ampla defesa.
Argumenta-se contra o instituto, também, que ele pode encorajar o abuso
de poder por parte de juízes e promotores, comprometendo a paridade de armas
entre acusação e defesa, eis que os meios coercitivos para obtenção de confissões
não são facilmente detectáveis, principalmente em negociações ocorridas ainda na
fase policial do processo.
Outrossim, é possível que a larga utilização de tal mecanismo crie situações
em que os defensores do acusado, por despreparo, ausência de comprometimento
com a causa e/ou ganância, sobreponham seus interesse pessoais àqueles do autor
do crime, incentivando a aceitação de acordos prejudiciais ao acusado, quando
consideradas suas circunstâncias pessoais e provas angariadas ao processo em seu
desfavor; podendo aumentar, por outro lado, o número de condenações indevidas,
eis que estimula o acusado, mesmo que inocente, a aceitar acordo em que declara
sua culpa, para evitar o potencial recebimento de reprimenda mais gravosa.
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Em síntese, algumas das críticas voltadas ao uso do plea bargaining se
referem aos efeitos que a justiça penal consensual traz à efetividade da justiça
criminal, no que tange à finalidade preventiva positiva especial das penas. Isso
porque, argui-se com alguma frequência que os criminosos recalcitrantes, já
acostumados às particularidades do sistema processual penal, são os que mais se
beneficiam da justiça penal consensual, pois têm condições de negociar sentenças
penais mais favoráveis em comparação àqueles que, esmorecidos pelo temor de
punição mais severa do que a ofertada pelo promotor e desconhecedores da
realidade prática, têm mais chances de aceitar punições tidas como “injustas”.
Adeptos desta crítica ao plea bargaining veem o mecanismo como
indesejado, pois acreditam que ele enfraquece a eficácia da lei, ao permitir que o
criminoso tenha a possibilidade de negociar os termos de sua punição. Sob esta
ótica, o plea bargaining permite aos acusados, principalmente aos de fato culpados,
se beneficiar indevidamente de penas mais brandas, eis que, para se atingir o
acordo almejado, a acusação também terá de fazer concessões.
Ataques adicionais ao sistema de plea bargaining enaltecem a alegada
coerção verificada no processo negocial. Essa perspectiva dá enfoque à
possibilidade da acusação de 5se utilizar de inúmeros meios coercitivos para
obtenção de acordos, relativos a possíveis ameaças ou, até mesmo, a falsas
promessas, induzindo os acusados a declararem-se culpados e a abrir mão de
direitos processuais a eles constitucionalmente garantidos.
Como mencionado, contudo, nem todas as perspectivas e diagnósticos sobre
o plea bargaining são negativos ao instituto. Em favor de sua utilização como
instrumento processual penal da justiça penal consensual, pode-se mencionar o
argumento de que, nos Estados Unidos da América, os limites mínimos e máximos
abstratamente cominados nos preceitos secundários dos delitos correspondem a
pontos extremos dentro da possibilidade de fixação de penas, eis que, usualmente,
significativamente distantes um do outro.
É dizer, tendo em vista que os limites mínimos e máximos das penas
correspondentes a determinado delito podem distanciar-se décadas em relação um
ao outro – eis que naquele país não há qualquer vedação, inclusive, a penas de
caráter perpétuo –, é possível argumentar que os acordos propostos pela acusação
possuem poder de barganha quase coercitivo, já que o temor em ser apenado com
as penas mais graves dá outra perspectiva e peso à negociação, alçando a acusação
a posição injustamente privilegiada.
Por outro lado, considerando que os limites legais das penas trazem
incerteza praticamente invencível aos acusados, o plea bargaining lhes é favorável
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na medida em que viabiliza a aplicação mais individualizada das penas possíveis,
em observância ao princípio da individualização das reprimendas, possibilitando a
defesa que negocie condições de cumprimento mais adequadas ao caso concreto,
eis que, na hipótese de acordo com a acusação, participa ativamente da decisão
sobre a matéria.
Importante concluir, contudo, que o sistema do plea bargaining não
questiona, na maior parte das vezes, a inevitável questão acerca do número de
inocentes conduzidos a aceitar guilty pleas, mas examina o sistema exclusivamente
sobre uma ótica técnica, referente às suas vantagens do ponto de vista de política
processual penal.
5. Breves reflexões
De todo o exposto no presente artigo extrai-se a conclusão de que
importantes foram as inovações trazidas pela Lei nº 9.099/95 no que tange à justiça
penal consensual no Brasil. Os mecanismos despenalizadores, conforme visto ao
longo do presente trabalho, vêm contribuindo, desde sua instituição, à resolução
célere, econômica e menos traumática, para todas as partes, de conflitos penais
envolvendo crimes de menor potencial ofensivo.
Esses novos instrumentos processuais penais alçaram a vítima a papel de
destaque na justiça criminal brasileira, conferindo-lhe maior proteção no que diz
respeito ao direito de ver o dano sofrido com o ilícito integralmente reparado. De
outra parte, tais mecanismos estão alinhados com o entendimento de que o cárcere
é solução a ser destinada apenas aos casos mais graves, evitando-se, assim, que
autores de crimes de menor potencial ofensivo entrem em contato com criminosos
de mais alta periculosidade, nesta definição incluídos os criminosos reincidentes e
aqueles que praticaram crimes sobre os quais recai mais severa repugnância social.
Ainda que a constitucionalidade da lei tenha sido questionada em diversos
aspectos e, no que tange à matéria penal, principalmente em relação às garantias
prescritas no artigo 5º, incisos LIV e LVII – segundo as quais ninguém será privado
da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal e nem será considerado
culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória –, o
entendimento acerca de sua inconstitucionalidade não encontrou respaldo na
doutrina e na jurisprudência, eis que a própria Constituição Federal, em seu art. 98,
I, determina a criação dos Juizados Especiais Criminais, com competência para o
processo e julgamento das infrações penais de menor potencial ofensivo, admitindo
também, nas hipóteses nela previstas, a transação penal.
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É possível concluir que, com a edição da mencionada lei, que culminou na
criação dos Juizados Especiais Criminais, a tradicional jurisdição de conflito perde
relevância, abrindo caminho para uma jurisdição de consenso, baseada no acordo
entre as partes, na reparação voluntária dos danos causados à vítima e na aplicação
pré-processual de pena não privativa de liberdade.
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No
que
se
refere,
especificamente,
aos
institutos
jurídicos despenalizadores estudados ao longo deste artigo e sua eventual
aproximação com o plea bargaining, conclui-se que, ainda que verificáveis algumas
semelhanças, diferem substancialmente entre si.
A suspensão condicional do processo (ou sursis processual), por
exemplo, não pressupõe a admissão de culpa pelo agente, não se constituindo em
espécie de defesa, ao contrário do conceito jurídico do guilty plea. Em outras
palavras, ao concordar com a suspensão condicional do processo, nos termos
convencionados com o Ministério Público, o agente não abre mão de seu direito
constitucionalmente garantido à presunção de inocência (artigo 5º, inciso LVII, da
Constituição Federal), eis que a adesão à suspensão condicional do processo –
inversamente do que ocorre nas modalidades de plea bargaining – não incorre em
admissão de culpa ou qualquer 5espécie de autoincriminação.
De igual modo, a suspensão condicional do processo não pode ser
confundida com o plea bargaining em razão da impossibilidade de transação entre
as partes. Os termos do acordo, nos casos de plea bargaining, transcendem a esfera
processual. O mesmo seja dito acerca da transação penal. Inversamente do que
possa a nomenclatura sugerir, a transação penal ocorre em fase pré-processual, em
que não há qualquer juízo de culpa formado e não implica a presunção de
culpabilidade por parte do acusado, traduzindo-se em hipótese de mera
conformação processual, conforme explorado em detalhes em tópico próprio do
presente trabalho.
De outra parte, a espécie de plea bargaining que mais se aproxima a instituto
jurídico vigente no Brasil é a sentence bargaining, em que o acordo entre acusação
e defesa estipula de forma clara as consequências penais às quais estará o acusado
sujeito ao final do processo. Isso porque, esta espécie de plea deal possui evidentes
semelhanças com o instituto da colaboração premiada instituída pela Lei nº
12.850/2013, em que o acusado declara-se culpado e abre mão de seu direito de
contestar a acusação, após entrar em acordo com o Ministério Público acerca das
sanções que advirão de eventual sentença condenatória (modalidade e duração da
pena a ser cumprida).
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De se mencionar, por evidente importância para discussão da matéria, que
as demais espécies de plea bargaining estudadas, a princípio, se chocam com o
princípio constitucional do nulla poena sine judicio, eis que pressupõem a assunção
de culpa, e posterior cumprimento de pena privativa de liberdade, sem que o
acusado tenha sido condenado ao cabo do devido processo legal e por juiz
competente.
De se concluir, portanto, que apesar de evidentes os avanços ocorridos na
legislação processual penal em relação à justiça penal consensual, pouco pode ser
atribuído ao empréstimo, sem alterações, do instituto do plea bargaining. Em
outras
palavras,
apesar
de
ser
flagrante
que
as
medidas despenalizadoras instituídas pela Lei nº 9.099/95 foram inspiradas em
conceitos comuns à legislação norte-americana, ocuparam, no Brasil, espaço e
importâncias paralelas àquele instituto, tomando corpo e forma próprios e
absolutamente distintos.
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NOTAS:
Ainda que seja inegável que parte das teorias sobre os fundamentos e finalidades
da pena se dedicassem ao estudo do crime como fenômeno fático e jurídico,
divorciado de seus contornos sociológicos – como é o caso, por exemplo, da Escola
Clássica.
[1]

Conforme informações constantes do site oficial do Conselho Nacional de Justiça
(“CNJ”),
disponíveis
em http://www.cnj.jus.br/sistema-carcerario-e-execucaopenal/cidadania-nos-presidios (último acesso em 25/10/2017).
[2]

Dados obtidos no site do5 Conselho Nacional de Justiça, por meio do
link http://www.cnj.jus.br/images/imprensa/pessoas_presas_no_brasil_final.pdf (últi
mo acesso em 25/10/17).
[3]

Tal dispositivo prevê a obrigatoriedade da criação, por parte dos entes
federativos, dentro de suas respectivas esferas de competência, de “juizados
especiais, providos por juízes togados, ou togados e leigos, competentes para a
conciliação, o julgamento e a execução de [...] infrações penais de menor potencial
ofensivo, mediante os procedimentos oral e sumaríssimo, permitidos, nas hipóteses
previstas em lei, a transação e o julgamento de recursos por turmas de juízes de
primeiro grau”.
[4]

A necessidade de edição de lei federal para disciplina da matéria decorre da
previsão expressa do artigo 22, inciso I, da Constituição Federal, que atribuiu
competência privativa à União para legislar sobre matéria penal. Acerca do tema,
destaque-se o seguinte trecho da Exposição de Motivos da Lei nº 9.099/95,
disponível
em http://www2.camara.leg.br/legin/fed/lei/1995/lei-9099-26setembro-1995-348608-exposicaodemotivos-149770-pl.html (último acesso em
24/02/2017): “Deve-se ressaltar que, na falta de lei federal, a competência legislativa
[5]

dos Estados poderia - embora inconvenientemente - ser plena para as normas de
procedimento e, eventualmente, de processo (art. 24, X e XI e § 3º, Constituição
Federal), mas não teria o condão de suprir à inexistência de norma federal em
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matéria de transação e de seus efeitos civis e penais, bem como em outros aspectos
correlatos inseridos no presente Projeto, como v.g., a ampliação dos casos de ação
penal condicionada à representação, a suspensão condicional do processo e outros.
E, de qualquer modo, em matéria nova e delicada como esta, é mais que oportuno
que a lei federal, observada a autonomia dos Estados, trace as regras gerais que
deverão reger processo e procedimento renovados”.
Inúmeros são os argumentos pela (in)constitucionalidade de referida lei. No que
tange aos contornos e implicações da transação penal, cabe destacar o
entendimento doutrinário de que “A aceitação da proposta de transação, pelo
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[6]

autuado (necessariamente assistido pelo defensor), longe de figurar afronta ao
devido processo legal, representa técnica de defesa, a qual pode consubstanciar-se
em diversas atividades defensivas: a) aguardar a acusação, para exercer
oportunamente o direito de defesa, em contraditório, visando à absolvição ou, de
qualquer modo, a situação mais favorável do que a atingível pela transação penal;
ou b) aceitar a proposta de imediata aplicação da pena, para evitar o processo e o
risco de uma condenação, tudo em benefício do próprio exercício de
defesa”. PELLEGRINI GRINOVER, Ada, GOMES FILHO, Antonio Magalhães,
SCARANCE FERNANDES, Antonio e FLÁVIO GOMES, Luiz, Juizados Especiais
Criminais – Comentários à Lei 9.099, de 26.09.1995. São Paulo: RT, 4a ed., 2002, pág.
39.
PELLEGRINI GRINOVER, Ada, GOMES FILHO, Antonio Magalhães, SCARANCE
FERNANDES, Antonio e FLÁVIO GOMES, Luiz, Juizados Especiais Criminais –
Comentários à Lei 9.099, de 26.09.1995. São Paulo: RT, 4a ed., 2002, pág. 37.
[7]

A natureza penal material da norma é evidente, eis que pode causar a extinção
da punibilidade pela renúncia ou decadência. Nesse sentido: “A representação,
[8]

como vimos, é instituto de Direito processual (não se nega), mas também de Direito
penal (porque leva à extinção da punibilidade, pela renúncia ou pela decadência). É
de natureza mista, em consequência. Isso é suficiente para a incidência da regra da
retroatividade benéfica constitucional (CF, art. 5.º, XL). Logo, todos os processos não
encerrados definitivamente (é dizer, sem trânsito em julgado), não importando sua
fase (de instrução ou já com sentença ou no tribunal, em grau de recurso), estão
sujeitos à aplicação da regra de transição do art. 91: antes da prática de qualquer
ato processual novo, deve-se dar oportunidade para a vítima representar ou
não”. PELLEGRINI GRINOVER, Ada, GOMES FILHO, Antonio Magalhães, SCARANCE
FERNANDES, Antonio e FLÁVIO GOMES, Luiz, Op. Cit., pág. 223.
[9]

Plea Bargaining’s Triumph. “A History of Plea Bargaining in America”. Stanford:

Stanford University Press, 2003.
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Disponível
em https://supreme.justia.com/cases/federal/us/397/742/#annotation (último
acesso em 20/02/2018).
[10]

Disponível
em https://supreme.justia.com/cases/federal/us/390/570/case.html (último acesso
em 20/02/2018).
[11]

Disponível em http://www.ajc.state.ak.us/reports/plea91Exec.pdf (último acesso
em 20/02/2018).
[13]
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[12]

Inside Plea Bargaining. “The language of Negotiation”. Nova Iorque: Plenum

Press, 1984.
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RESUMO: O presente artigo, mediante análise de diversas obras doutrinárias e
sistematização no presente texto, aborda o controle de constitucionalidade de leis
atos normativos municipais no sistema jurídico brasileiro, versando-se sobre
quando se é cabível e em que condições. Além disso, são expostos entendimentos
jurisprudenciais pertinentes, bem como o posicionamento majoritário da doutrina
jurídica brasileira.
Palavras-chave: controle de constitucionalidade, leis e atos normativos municipais,
Direito Constitucional.

1. INTRODUÇÃO
O presente artigo foi realizado por meio de revisão de literatura jurídica,
observando as regras pertinentes de metodologia científica, neste particular.
Aborda-se o controle de constitucionalidade de leis atos normativos municipais no
sistema jurídico brasileiro, versando-se sobre quando se é cabível e em que
condições. Além disso, são expostos entendimentos jurisprudenciais pertinentes,
bem como o posicionamento majoritário da doutrina jurídica brasileira.
2. CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE DAS LEIS E DOS ATOS NORMATIVOS
MUNICIPAIS
Serão analisados pontos relativos ao controle de constitucionalidade das leis
e atos normativos municipais.
2.1. CONTROLE DIFUSO DA LEI MUNICIPAL
Para José Afonso da Silva (Idem), o controle difuso acontece “quando se
reconhece o seu exercício a todos os componentes do Poder Judiciário”.
Nesse contexto, importa também mencionar o entendimento de Paulo
Bonavides (2005, p. 302):
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“O controle por via de exceção aplicado às inconstitucionalidades
legislativas, ocorre unicamente dentro das seguintes circunstâncias:
quando, no curso de um pleito judiciário, uma das partes levanta, em
defesa de sua causa, a objeção de inconstitucionalidade da lei que se
lhe quer aplicar. Sem o caso concreto (a lide) e sem a provocação de
uma das partes, não haverá intervenção judicial, cujo julgamento só
se estende às partes em juízo. A sentença que liquida a controvérsia
constitucional não conduz à anulação da lei mas tão-somente à sua
não-aplicação ao caso particular, objeto da demanda. É o controle por
via incidental”.
Paulo Bonavides (2005, p. 326) salienta que a via de exceção no direito
brasileiro constitucional possui raízes na tradição judiciária do Brasil, inaugurandose com a Constituição de 1891, que instituiu recursos para o Supremo de sentenças
prolatadas pelas Justiças Estaduais em instância última.
Bonavides (Ibidem, 327) destaca que:
“A via de exceção, enquanto via judiciária que é, penetra o nosso
ordenamento jurídico graças ao sistema republicano e federativo pela
5
Constituição de 1981.
A Justiça da União e as justiças dos Estados
foram reconhecidas de todo competentes para recusar aplicabilidade
a atos inconstitucionais assim do Executivo como do Legislativo.
Como é da natureza daquela via, as decisões deveriam adotar-se ‘em
relação a cada caso particular, por sentença proferida em ação
adequada e executável entre as partes’, conforme dedução
interpretativa que Rui Barbosa fez dos dispositivos constitucionais
pertinentes”.
As leis atos normativos municipais podem ser objeto de controle difuso de
constitucionalidade. Como dito, o controle de constitucionalidade difuso, concreto
ou por via de exceção é aquele que é feito diante de um caso concreto, sendo
conferido a todos os componentes do Poder Judiciário. Portanto, cada Juiz investido
de jurisdição nacional, diante de um processo, pode exercer o controle difuso para
analisar leis e atos normativos.
Nessa toada, pode-se afirmar que a lei municipal pode ser objeto do controle
difuso em face da Constituição Federal. Assim, um Magistrado, investido da
jurisdição nacional, pode considerar inconstitucional uma lei municipal diante de
um caso concreto que lhe chegar, utilizando como bloco de constitucionalidade a
Constituição Federal.
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Em artigo, Dirley Cunha afirma:
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No controle difuso-incidental, no plano estadual, qualquer juiz ou
tribunal estadual pode exercer, ante um caso concreto, o controle de
constitucionalidade
e
declarar, incidentemente,
a
inconstitucionalidade
de
qualquer ato ou lei
municipal, estadual ou federal quando
confrontado
com
a Constituição Federal.
2.2. CONTROLE CONCENTRADO DA LEI MUNICIPAL DIANTE DA CONSTITUIÇÃO
ESTADUAL
Para José Afonso da Silva (2017, p. 52), o controle de constitucionalidade
concentrado é aquele que é “deferido ao tribunal de cúpula do Poder Judiciário ou
a uma corte especial”. No caso do Brasil, o controle concentrado é exercido pelo
Supremo Tribunal Federal.
Nessa linha, Paulo Bonavides (2009, p. 307):
O sistema de controle por via de ação permite o controle da norma in
abstracto por meio de uma ação de inconstitucionalidade prevista
formalmente no texto constitucional. Trata-se, como se vê, ao
contrário da via de exceção, de um controle direto. Nesse caso,
impugna-se perante determinado tribunal uma lei, que poderá perder
sua validade constitucional e consequentemente ser anulada erga
omnes (com relação a todos). Caracteriza-se esse processo por seu
teor sumamente enérgico, pela sua agressividade e radicalismo, pela
natureza fulminante da ação direta. Consente aos governos e com
mais frequência a certas autoridades públicas a iniciativa de promover
o ataque imediato e ofensivo ao texto eivado de
inconstitucionalidade. Uma vez declarada inconstitucional, a lei é
removida da ordem jurídica com a qual se apresenta incompatível. O
órgão competente para julgar essa ação tanto poderá ser um tribunal
ordinário como uma corte especial, a exemplo dos chamados tribunais
constitucionais, dotados para esse fim de jurisdição específica”.
No Brasil, o controle concentrado de constitucionalidade se dá basicamente
por meio das seguintes ações: Ação Direta de Inconstitucionalidade, Ação
Declaratória de Constitucionalidade e Arguição de Descumprimento de Preceito
Fundamental. A seguir, cada uma delas será analisada em separado, lecionando-se
acerca de suas principais características.
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Antes de adentrar no mérito da temática, importa tecer algumas
considerações de como se dá o controle concentrado de constitucionalidade tendo
como parâmetro a Constituição Estadual. De acordo com a CF:
Art. 125. (...)
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§ 2º Cabe aos Estados a instituição de representação de
inconstitucionalidade de leis ou atos normativos estaduais ou
municipais em face da Constituição Estadual, vedada a atribuição
da legitimação para agir a um único órgão.
Mediante a leitura do dispositivo acima, percebe-se que a Constituição
Federal permite que os Estados, em suas Constituições Estaduais, estabeleçam
representação de inconstitucionalidade de leis ou atos normativos estaduais ou
municipais em face da Constituição Estadual. Trata-se de controle concentrado
tendo como parâmetro a Constituição Estadual, podendo os Estados instituir ADI e
ADC estaduais para impugnação, em abstrato, de leis e atos normativos estaduais
e municipais. Essas ações de controle estadual são competência dos Tribunais de
Justiças Estaduais.
De acordo com Márcio Cavalcante:
5
Quando é proposta uma ADI no TJ contra lei municipal, qual é o
parâmetro que será analisado pelo Tribunal?
A Constituição Estadual. Isso está expressamente previsto no § 2º do
art. 125 da CF/88: "§ 2º - Cabe aos Estados a instituição de
representação de inconstitucionalidade de leis ou atos normativos
estaduais ou municipais em face da Constituição Estadual (...)".
Assim, em regra, quando o Tribunal de Justiça julga uma ADI proposta
contra lei ou ato normativo estadual ou municipal, ele deverá analisar
se esta lei ou ato normativo viola ou não algum dispositivo da
Constituição Estadual.
Portanto, leis ou atos normativos municipais podem ser objeto de controle
concentrado estadual de constitucionalidade, tendo como parâmetro de análise a
Constituição Estadual.
A seguinte tabela facilita o entendimento:
Controle de Constitucionalidade nos Estados-Membros (CR, art. 125, §2o)
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“§ 2º Cabe aos Estados a instituição de representação de inconstitucionalidade
de leis ou atos normativos estaduais ou municipais em face da Constituição
Estadual, vedada a atribuição da legitimação para agir a um único órgão”.
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Objeto
Leis ou atos normativos estaduais ou municipais.
Competência
Tribunal de Justiça Local.
Que ações podem ser manejadas?
De acordo com Lenza (2016, p. 466), “Pelo princípio da simetria, muito embora
o
art.
125,
§2o,
tenha
fixado
somente
a
possibilidade
de representação de inconstitucionalidade (que
corresponderia
à
ADI), parece-nos perfeitamente possível que, desde que respeitadas as
regras da CF/88, se implementem os demais meios de controle,
especialmente a ADO para combater a inércia do Legislativo Estadual”.
2.3. CONTROLE CONCENTRADO DA LEI MUNICIPAL DIANTE DE NORMAS
CONSTITUCIONAIS FEDERAIS DE REPRODUÇÃO OBRIGATÓRIA NO ÂMBITO
ESTADUAL
Em regra, quando um Tribunal de Justiça julga uma ADI estadual contra lei
municipal, não poderá declará-la inconstitucional sob a argumentação de que viola
um dispositivo da Constituição Federal, tendo em vista que o parâmetro do controle
estadual deve ser a Constituição Estadual. Nessa linha, o STF já se manifestou:
Não cabe a tribunais de justiça estaduais exercer o controle de
constitucionalidade de leis e demais atos normativos municipais em
face da Constituição Federal.
STF. Plenário. ADI 347, Rel. Min. Joaquim Barbosa, julgado em
20/09/2006.
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Apesar disso, existe uma exceção importante que foi fixada pelo STF:
Tribunais de Justiça podem exercer controle abstrato de
constitucionalidade de leis municipais utilizando como parâmetro
normas da Constituição Federal, desde que se trate de normas de
reprodução obrigatória pelos estados.
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STF. RE 650898-RS, Plenário. Rel. originário Min. Marco Aurélio, Rel.
para acórdão Min. Roberto Barroso, julgado em 01/02/2017
(repercussão geral).
Nesse assunto, Márcio Cavalcante explana o seguinte:
Exceção
A regra acima exposta comporta uma exceção.
Os Tribunais de Justiça, ao julgarem a representação de
inconstitucionalidade proposta contra lei municipal, poderão declarála inconstitucional utilizando como parâmetro dispositivos da
Constituição Federal, desde que eles sejam normas de reprodução
5
obrigatória pelos Estados.
Normas de reprodução obrigatória
Normas de reprodução obrigatória são dispositivos da Constituição
Federal de 1988 que, como o próprio nome indica, devem ser
repetidos nas Constituições Estaduais.
As normas de reprodução obrigatória são também chamadas de
"normas de observância obrigatória" ou "normas centrais".
Importante esclarecer que, se uma norma é de reprodução
obrigatória, considera-se que ela está presente na Constituição
Estadual mesmo que a Carta estadual seja silente. Ex: a CF/88 prevê
que os Municípios são autônomos (art. 18). Trata-se de norma de
reprodução obrigatória. Isso significa que, mesmo se a Constituição
Estadual não disser que os Municípios são autônomos, ainda assim
considera-se que essa regra está presente na Carta Estadual.
Confira a explicação do Ministro Luis Roberto Barroso, para quem
normas de reprodução obrigatória são:
"as disposições da Carta da República que, por pré-ordenarem
diretamente a organização dos Estados-membros, do Distrito Federal
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e/ou dos Municípios, ingressam automaticamente nas ordens
jurídicas parciais editadas por esses entes federativos. Essa entrada
pode ocorrer, seja pela repetição textual do texto federal, seja pelo
silêncio dos constituintes locais – afinal, se sua absorção é
compulsória, não há qualquer discricionariedade na sua incorporação
pelo ordenamento local." (Rcl 17954 AgR/PR).
Não existe um artigo da Constituição Federal que diga quais são as
normas de reprodução obrigatória. Isso foi uma "construção" da
jurisprudência do STF, ou seja, em diversos julgados o Tribunal foi
mencionando quais as normas seriam de reprodução obrigatória.
Como exemplos de normas de reprodução obrigatória podemos citar
as regras da Constituição Federal que tratam sobre organização
político-administrativa, competências, separação dos Poderes,
servidores públicos, processo legislativo, entre outras.
Veja a importante lição de Marcelo Novelino sobre o tema:
"(...) Diversamente da Carta anterior, que as relacionava
expressamente (CF/1967-1969, art. 13, I, III e IX), na Constituição de
1988 as normas de observância obrigatória não foram elencadas de
forma textual. Adotou-se uma formulação genérica que, embora
teoricamente conferira maior liberdade de auto-organização aos
Estados-membros, cria o risco de possibilitar interpretações
excessivamente amplas na identificação de tais normas. (...)
(...)
As normas de observância obrigatória são diferenciadas em três
espécies. Os princípios constitucionais sensíveis representam a
essência da organização constitucional da federação brasileira e
estabelecem limites à autonomia organizatória dos Estados-membros
(CF, art. 34, VII). Os princípios constitucionais extensíveis consagram
normas organizatórias para a União que se estendem aos Estados, por
previsão constitucional expressa (CF, arts. 28 e 75) ou implícita (CF, art.
58, § 3.°; arts. 59 e ss.). Os princípios constitucionais estabelecidos
restringem a capacidade organizatória dos Estados federados por
meio de limitações expressas (CF, art. 37) ou implícitas (CF, art. 21)."
(NOVELINO, Marcelo. Curso de Direito Constitucional. Salvador:
Juspdodivm, 2015, p. 82).
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Resumindo:
Em regra, quando os Tribunais de Justiça exercem controle abstrato
de constitucionalidade de leis municipais deverão examinar a validade
dessas leis à luz da Constituição Estadual.
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Exceção: os Tribunais de Justiça podem exercer controle abstrato de
constitucionalidade de leis municipais utilizando como parâmetro
normas da Constituição Federal, desde que se trate de normas de
reprodução obrigatória pelos Estados.
Exemplos da exceção:
Ex1: Município do Paraná aprovou lei tratando sobre direito do
trabalho; foi proposta uma ADI estadual no TJ contra esta lei; o TJ
poderá julgar a lei inconstitucional alegando que ela viola o art. 22, I,
da CF/88 (mesmo que a Constituição do Estado não tenha regra
semelhante); isso porque essa regra de competência legislativa é
considerada como norma de reprodução obrigatória. Nesse sentido:
STF. 1ª Turma. Rcl 17954 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, julgado em
21/10/2016.
5
Ex2: Município do Rio Grande do Sul editou lei criando gratificação
para o Prefeito fora do regime de subsídio, o que violaria o art. 39, §
4º, da CF/88; o TJ/RS poderá julgar a lei municipal inconstitucional
utilizando como parâmetro este dispositivo da Constituição Federal;
isso porque a regra sobre o subsídio para membros de Poder e
detentores de mandato eletivo é considerada norma de reprodução
obrigatória. Nesse sentido: STF. Plenário. Rel. originário Min. Marco
Aurélio, Rel. para acórdão Min. Roberto Barroso, julgado em
01/02/2017 (repercussão geral).
Contra a decisão do TJ que julga a representação de inconstitucionalidade
ESTADUAL não cabe recurso, salvo embargos de declaração. Entretanto, de acordo
com Márcio Cavalcante:
Da decisão do TJ caberá recurso extraordinário ao STF se a norma da
Constituição Estadual que foi apontada como violada (parâmetro) for
uma norma de reprodução obrigatória (aquela que é prevista na CF/88 e
que também deve ser repetida na CE). Ex: na ADI estadual, argumenta-se
que a lei estadual viola o art. XX da Constituição Estadual, que trata sobre a
iniciativa privativa do Chefe do Executivo para leis (esse art. XX da CE
reproduz uma regra do art. 61 da CF/88); o TJ julga a ADI improcedente; o
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autor da ADI poderá interpor recurso extraordinário no STF alegando que
a decisão do TJ, ao manter a lei válida, acabou por violar não apenas o art.
XX da CE, mas também o art. 61 da CF/88. Logo, o STF, como guardião da
CF/88, deverá analisar se essa lei (estadual ou municipal) violou realmente
a Constituição Federal. Vale ressaltar que essa decisão do STF, mesmo
tendo sido proferida em RE, terá eficácia erga omnes. Importante deixar
claro que se a norma parâmetro da ADI estadual (norma da CE tida como
violada) for de reprodução obrigatória, caberá RE contra a decisão do TJ
ainda que a lei atacada (objeto da ADI estadual) seja uma lei municipal.
(Grifos nossos)
Fonte: http://www.dizerodireito.com.br/2014/10/julgamento-monocraticopelo-ministro.html
Ademais, STF assevera que:
No tocante à competência do Supremo para o julgamento do processo, a
jurisprudência firmou-se no sentido de que a anterior formalização da
representação de inconstitucionalidade perante tribunal de justiça
local, em face de dispositivo de Carta estadual de reprodução
obrigatória, não afasta a apreciação pelo Supremo de ação direta na
qual se questiona a harmonia da mesma norma com a Carta Federal. (...)
Uma vez constatada a instauração simultânea de processos nas jurisdições
constitucionais estadual e federal, a solução é a suspensão da
representação de inconstitucionalidade em curso no tribunal de justiça
local, que, após a decisão do Supremo na ação direta, poderá ter
prosseguimento, se não ficar prejudicada.
[ADI 2.361, voto do rel. min. Marco Aurélio, j. 24-9-2014, P, DJE de 23-102014.]
(Grifos nossos)
2.4. CONTROLE CONCENTRADO DA LEI MUNICIPAL DIANTE DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL (ADPF)
No âmbito do controle concentrado de constitucionalidade federal, é
possível controle concentrado de leis e atos normativos municipais em face da
Constituição Federal, por meio da ADPF.
A Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) é uma
espécie de ação de controle concentrado de constitucionalidade trazida pela
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Constituição Federal de 1988, com objetivo de expurgar do ordenamento atos que
sejam contrários aos chamados “preceitos fundamentais”. De acordo com a CF:
Art. 102.
§ 1.º A argüição de descumprimento de preceito fundamental,
decorrente desta Constituição, será apreciada pelo Supremo Tribunal
Federal, na forma da lei. (Transformado do parágrafo único em § 1º
pela Emenda Constitucional nº 3, de 17/03/93)
Boletim Conteúdo Jurídico n. 931 de 09/11/2019 (ano XI) ISSN - 1984-0454

Conforme a Lei nº 9.882/1999:
Art. 1o A argüição prevista no § 1o do art. 102 da Constituição Federal
será proposta perante o Supremo Tribunal Federal, e terá por objeto
evitar ou reparar lesão a preceito fundamental, resultante de ato do
Poder Público.
Parágrafo único. Caberá também argüição de descumprimento de
preceito fundamental:
I - quando for relevante o fundamento da controvérsia constitucional
5
sobre lei ou ato normativo
federal, estadual ou municipal, incluídos
os anteriores à Constituição
Uma característica peculiar da ADPF é a possibilidade de sua utilização para
atacar normas e atos municipais, tendo como parâmetro a Constituição Federal e
quando houver agressão a preceito fundamental.
A seguir, segue um quadro para facilitar o entendimento do assunto:
Arguição de descumprimento de preceito fundamental (ADPF – CR, art.
102, §1o)
De acordo com Bernardes e Ferreira (2016, tomo I, p. 596), a ADPF “é o
instrumento da jurisdição voltado à depuração objetiva do ordenamento
jurídico por meio da identificação e eventual reparação de atos que impliquem
o descumprimento de preceitos constitucionais considerados fundamentais”
(…) “Trata-se de instituto processual de controle de constitucionalidade do
tipo concentrado, porque a competência para processá-lo é conferida com
exclusividade ao STF; e também do tipo abstrato, já que visa ao exame do ato
impugnado a partir da perspectiva principalmente voltada à preservação
objetiva da supremacia constitucional. Essa razão porque as decisões finais da
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ADPF têm eficácia contra todos e efeito vinculante aos demais órgãos do
Poder Público (Lei 9.882/99, art. 10, §3o)”.
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Objeto (Lei 9.882/90, art. 1o)
Art. 1o A argüição prevista no § 1o do art. 102 da Constituição Federal será
proposta perante o Supremo Tribunal Federal, e terá por objeto evitar ou
reparar lesão a preceito fundamental, resultante de ato do Poder Público.
Parágrafo único. Caberá também argüição de descumprimento de preceito
fundamental:
I - quando for relevante o fundamento da controvérsia constitucional sobre lei
ou ato normativo federal, estadual ou municipal, incluídos os anteriores à
Constituição; (Vide ADIN 2.231-8, de 2000)
II – (VETADO)
(Grifos nossos)
2.5. LEI MUNICIPAL DIANTE DA LEI ORGÂNICA MUNICIPAL
Quando uma lei ou ato normativo municipal é contrário à Lei Orgânica do
Município, não há vício de inconstitucionalidade, mas uma questão de ilegalidade.
Prevalece o entendimento de que a Lei Orgânica não faz parte do poder constituinte
decorrente, de modo que não pode ser considerada uma Constituição. Ressalve-se
a Lei Orgânica do Distrito Federal, que possui status de Constituição Estadual.
Trata-se de entendimento já adotado pelo STF:

Recurso
Extraordinário. 2.
Controle
concentrado
de
constitucionalidade de lei municipal em face da Lei Orgânica do
Município. Inexistência de previsão constitucional. 3. Recurso não
conhecido. (STF – Recurso Extraordinário – RE n. 175.087/SP –
Relator(a): Min. Néri da Silveira – Julgamento em 19/03/2002 – Órgão
Julgador: Segunda Turma – DJ 17-05-2002 PP-00073)
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3. CONCLUSÃO
Explanou-se acerca do controle de constitucionalidade de leis atos
normativos municipais no sistema jurídico brasileiro, versando-se sobre quando se
é cabível e em que condições. Ademais, trouxe-se à baila entendimentos
jurisprudenciais pertinentes, bem como o posicionamento majoritário da doutrina
jurídica brasileira.
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Saliente-se que o presente artigo não tem como objetivo esgotar o tema,
mas sim contribuir para o estudo das normas municipais e suas formas de
impugnação perante a Constituição Federal e as Constituições dos Estados da
República Federativa do Brasil.
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A CRISE DE LEGALIDADE NO ESTADO REGULADOR FRENTE ÀS NOVAS
TECNOLOGIAS
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RESUMO: É perceptível, hodiernamente, que nos encontramos diante de uma crise
na noção da legalidade estrita, tendo em vista a concepção pós-positivista que
conferiu às normas constitucionais o status que outrora pertenceu apenas à lei.
Atualmente, os parâmetros da legalidade mostram-se insuficientes e, até mesmo,
indesejados para regular as atividades econômicas, tendo em vista sua fossilização
frente à liquidez da modernidade, às novas tecnologias e a economia
compartilhada. O presente trabalho, portanto, busca apontar a necessidade da
adoção de uma nova postura pelo Estado Regulador, por meio da utilização
preponderante de princípios e valores constitucionais com o fim de regular a
economia pós-moderna.
Palavras-chave: Legalidade. Crise. Estado Regulador. Pós-modernidade. Novas
Tecnologias.
SUMÁRIO: INTRODUÇÃO. 1. A CRISE DA LEGALIDADE. 1.1. A legalidade e o
pensamento liberal. 1.2. A crise da legalidade e a saída constitucional. 2. O ESTADO
REGULADOR E A ATIVIDASDE REGULATÓRIA. 2.1. Contexto histórico: o surgimento
do Estado Regulador. 2.2. A Regulação na Constituição Federal de 1988. 2.3. A
atividade regulatória. 2.4. Os instrumentos de regulação. 3. O MUNDO PÓSMODERNO, O DIREITO ADMINISTRATIVO E AS NOVAS TECNOLOGICAS. 4.
CONSIDERAÇÕES FINAIS. 5. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS.

INTRODUÇÃO
A reflexão sobre o tema em debate e a compreensão de sua relevância
são crescentes no âmbito jurídico. Vivemos um momento de particular expansão
das novas tecnologias na economia e na vida cotidiana das pessoas, seja em razão
da utilização de aplicativos como meio de transporte, operações bancárias e outros,
seja pelo emprego de novos aparelhos tecnológicos, a exemplo do drone.
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A inserção de novas tecnologias na rotina dos seres humanos é um
caminho sem retorno, não é possível impedí-la ou controlá-la. No entanto, diante
das possíveis repercussões que possam causar, com o intuito de compatibilizar os
interesses coletivos com os interesses individuais, pode-se fazer necessária a
atuação do Estado para regular o uso dessas novas tecnologias.
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Mas como essa regulação deve ocorrer? A velocidade com que as
tecnologias são criadas e a rapidez com que se tornam parte da vida das pessoas
não pode ser comparada ao tempo que o Estado leva para perceber o fenômeno,
entender a necessidade de sua regulação e, efetivamente, regulá-lo. Ademais, uma
vez regulado, o fenômeno pode sofrer alterações bruscas capazes de tornar os atos
regulatórios rapidamente obsoletos.
O presente estudo, sem pretensão de esgotar o tema, propõe que a
regulação das novas tecnologias, quando necessária, seja realizada a partir de
princípios constitucionais e não mediante leis ou atos normativos fechados. A
regulação nesse caso deve ser tão flexível quanto o fenômeno que a demanda. A
partir de tal concepção, é possível ter um guia de como o ordenamento jurídico vai
tratar as novidades tecnológicas que ainda estão por vir, pois os princípios
constitucionais que as orientarão5 já podem ser avaliados hoje.
O presente trabalho é constituído por três tópicos. O primeiro cuida da
contextualização histórica do princípio da legalidade, surgido sob a égide de valores
liberais, bem como, da crise que assola a ideia de legalidade formal perante o
Estado pós-positivista e pós-moderno.
O capítulo seguinte apresenta as características do Estado Regulador no
Brasil, a partir de sua eclosão como uma terceira via ao Estado Liberal e ao Estado
Social. Trata também da conceituação de regulação e apresenta seus instrumentos.
O capítulo final expõe os aspectos do mundo pósmoderno/modernidade líquida e as transformações que ensejaram profundas
rupturas sociais, as quais, somadas às inovações tecnológicas, tornaram a regulação
normativa das atividades econômicas pelo Estado tarefa ingrata e ineficiente, tendo
em vista a impossibilidade de a lei abranger as situações concretas que se alteram
constantemente.
Embora tenham sido utilizados diversos autores como referencial
teórico, destacam-se no presente trabalho os seguintes: Luís Roberto Barroso,
Sérgio Guerra, Thiago Marrara, Floriano de Azevedo Marques Neto, Yuri Scheneider
e Rogério Luiz Nery da Silva.
1. A CRISE DA LEGALIDADE
225

www.conteudojuridico.com.br
•

Boletim Conteúdo Jurídico n. 931 de 09/11/2019 (ano XI) ISSN - 1984-0454

o

A Legalidade e o pensamento liberal

A ideia de supremacia da lei em face da arbitrária consciência dos
governantes surgiu ainda na Antiguidade Clássica, com Platão, que incitou a
reflexão mediante o seguinte questionamento: “É melhor o governo das leis ou o
governo dos homens?”, afirmando, em seguida que “onde a lei é súdita dos
governantes e privada de autoridade, vejo pronta a ruína da cidade [do Estado]; e
onde, ao contrário, a lei é senhora dos governantes e os governantes seus escravos,
vejo a salvação da cidade [...]” (BOBBIO, 2000, p. 95 e 96).
A concepção clássica de que o governante deveria submeter-se aos
desígnios da lei foi retomado no século XVIII, o Século das Luzes, após décadas em
que a lei expressou tão somente a vontade do monarca.
As primeiras constituições escritas, a Norte-Americana (1787) e a
Francesa (1791), inauguraram o “reino da razão” (BOBBIO, 2000, p. 97), tendo em
vista que o “constitucionalismo significa, em essência, limitação do poder e
supremacia da lei” (BARROSO, 2010, p. 5), opondo-se nitidamente ao Regime
Absolutista e instituindo a filosofia de John Locke e Montesquieu, que prezava pela
liberdade individual e pela segurança do território (GUERRA, 2008, p. 1).
A legalidade era, portanto, um valor liberal, uma garantia da liberdade
individual mediante o “primado da lei geral e abstrata” (GUERRA, 2008, p. 1),
fundamento do Estado de Direito. Neste contexto de proeminência do Poder
Legislativo, ao Poder Executivo incumbia tão somente executar os mandamentos
legais, caracterizando um Estado absenteísta e legalitário, ao qual não cabia
qualquer juízo discricionário ou competência autônoma.
Após o que a doutrina denominou de “dissidência revolucionária”,
ocorrida primeiramente na França, passou-se a afirmar uma autonomia jurídica do
Poder Executivo, que começou a exercer o poder de regulamentar as leis, tendo em
vista a impossibilidade destas em abarcar todas as situações concretas que
demandavam ordenação legislativa (GUERRA, 2008). Este foi o marco da formação
do próprio Direito Administrativo.
As alterações sociais, econômicas e culturais aceleradas a partir da
Revolução Industrial, que trouxe uma aglomeração populacional nas cidades e suas
consequências, reclamaram um Estado mais atuante, com maiores atribuições
interventivas de modo a ordenar e compor os novos conflitos de interesses e as
novas demandas sociais.
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Consoante Sérgio Guerra, tendo em vista a impossibilidade de a lei, e,
consequentemente, do legislador, abarcar todas as hipóteses concretas que
exigiam ordenação legal:
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O Parlamento, impossibilitado de oferecer as soluções às
questões econômicas e sociais prementes, viuse alijado do
processo de intervenção. "O seu perfil de lento depurador das
controvérsias partidárias não permitiu enfrentar prontamente
as questões que demandavam um regramento jurídico",
deixandoo em uma posição secundária. O Poder Executivo
consolidou sua autonomia dotado de funções não sindicáveis
pelo Poder Judiciário, em que pese o princípio legalitário
vigorante (GUERRA, 2008, p. 6).
Nesse contexto, deslocou-se a primazia normativa do Poder Legislativo
para o Poder Executivo, que passou exercer a cada vez mais seu poder de
regulamentar, expedir decretos leis e medidas provisórias, que, por serem mais
céleres, são mais próximos das demandas sociais.
No Brasil, a legalidade é aclamada como princípio constitucional, base
5
fundamental do Estado Democrático
de Direito, insculpido no artigo 5º, inciso II da
Constituição Federal, segundo o qual “ninguém será obrigado a fazer ou deixar de
fazer alguma coisa senão em virtude de lei”.
O aludido dispositivo consagra a denominada “autonomia da vontade”
aos particulares (DI PIETRO, 2011, p. 65), valor eminentemente liberal, proclamado
explicitamente no artigo 4º da Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão, de
1789, in verbis:
4º - A liberdade consiste em fazer tudo aquilo que não
prejudique outrem; assim, o exercício dos direitos naturais de
cada homem não tem outros limites que os que asseguram
aos membros da sociedade o gozo desses mesmos direitos.
Esses limites somente podem ser estabelecidos em lei.
Contudo, a Constituição de 1988 adotou uma concepção mais ampla do
princípio da legalidade, submetendo o Estado não somente à lei em sentido
puramente formal, mas a todos os valores e princípios constitucionalmente
previstos, adotando, portanto, o Estado não apenas de Direito, mas o Estado
Democrático de Direito, com a ampliação da participação popular, aumento da
discricionariedade administrativa e com o aumento da função regulatória a
agências reguladoras (DI PIETRO, 2011, p. 29/33). Um Estado, portanto, mais
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consentâneo com o momento atual, um período marcado pelo pós-positivismo,
pós-modernidade/modernidade líquida (e, bem mais recentemente, pela “pósverdade”).
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1.2 A Crise da legalidade e a saída constitucional
Conforme exposto, a crise da legalidade como idealizada no Estado
Liberal iniciou-se com a expansão das funções estatais no Estado Social, momento
no qual o Poder Executivo passou a expandir suas funções, alcançando, também, a
legislativa.
As consequências dessa nova forma de atuação do Estado vieram com o
que o Francesco Carnelutti chamou de “inflação legislativa” ou “hipertrofia da lei”
(CARNELUTTI, 2003, p. 9), referindo-se à uma produção legislativa em massa, que,
no Brasil, percebe-se pela edição de mais de treze mil leis nos últimos 70 anos
(desde 1946), descontadas as leis complementares, decretos e emendas
constitucionais.
Conforme Carnelutti, parece ainda haver na sociedade contemporânea
um certo fascínio pelas leis, do qual decorre o fenômeno da inflação legislativa. O
jurista destaca como consequência de tal fenômeno que, à medida em que “cresce
o número das leis jurídicas, diminui a possibilidade de sua formação cuidadosa e
equilibrada” (2003, p. 11).
Outro fator relevante para a compreensão da atual crise da legalidade é
o chamado “déficit de realidade”, conforme apontaram Lênio Streck (2006),
relativamente ao direito penal, e Sérgio Guerra (2008), concernentemente ao direito
administrativo.
Nesse sentido, ressalta Guerra (2008, p. 7) que "o paradigma científicojurídico predominante em nosso país, especialmente na área do Direito Público,
ainda é fortemente influenciado pela ortodoxia kelseniana", fato que leva ao risco
do déficit de realidade, tendo em vista que, para o positivismo, “o ‘dever-ser’ não
pode derivar do ‘ser’”, ou seja, o Direito não decorre da realidade.
Acerca das consequências do distanciamento entre o Direito e a
realidade, aduz Sérgio Guerra:
O normativismo lógico, ao tratar dos problemas jurídicos
como problemas meramente de catalogação normativa,
simplificando, dessa forma, o pensamento acerca dos
fenômenos concretos, criou "um realismo fora da realidade
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social", e consagrou um determinado tipo de comportamento
mental (tendo como modelo o formalismo das certezas
matemáticas, ditas puristas, das ciências da natureza), que
"conduz à total separação do intérprete da realidade,
fazendoo tornarse insensível aos êxitos práticos do próprio
operar". (GUERRA, 2008, p. 7).
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Destarte, o normativismo lógico pretende criar um abismo entre o que
dispõe a lei e o que a realidade social apresenta, criando um direito fossilizado,
dissociado do mundo dos fatos. Ademais, negar a correlação existente entre o
Direito e a realidade é impedir que a norma torne-se efetiva, é pedir para que não
seja reconhecida pela sociedade a que visa atingir.
Nesse diapasão, o aludido abismo é especialmente impactante quando
o Estado pretende regular, por meio de normas estanques no tempo, as atividades
econômicas privadas, que possuem uma dinâmica ainda mais acelerada quando
comparada à realidade social comum.
Hodiernamente, vivemos no Direito sob a égide do denominado póspositivismo, caracterizado por ser um modelo difuso e marcado pela superação dos
5
modelos puros anteriores: o jusnaturalismo
e o positivismo clássico (BARROSO,
2010, p. 247).
Assim como a pós-modernidade, o pós-positivismo é associado ao fim
da II Guerra Mundial, à derrota do regime fascista e nazista na Europa, momento
que inaugurou uma nova era filosófica, a partir da qual se entendeu que o
positivismo clássico (em que o Direito se restringia a ser um conjunto de normas
em vigor) era insuficiente para a “construção de uma ordem jurídica aceitável”
((BARROSO, 2010, p. 248).
Leciona Barroso:
A doutrina pós-positivista se inspira na revalorização da razão
prática, na teoria da justiça e na legitimação democrática.
Nesse contexto, busca ir além da legalidade estrita, mas não
despreza o direito posto; procura empreender uma leitura
moral da Constituição e das leis, mas sem recorrer a
categorias metafísicas (2010, p. 249).
O ideal pós-positivista e seu apreço por uma juridicidade baseada não
somente em leis formais, mas também em um conjunto de princípios e valores,
permite vislumbrar uma saída para o vazio deixado pela crise da legalidade, qual
seja, uma preponderante utilização de normas-princípios constitucionais sobre o
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uso de normas-regras, tendo em vista que aquelas contêm a abstratividade e a
generalidade que outrora pertenciam à lei.
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Desse modo, insta concluir que a utilização de princípios e valores
constitucionais mostra-se mais segura que a mera edição de leis para a regulação
das relações sociais pelo Estado, especialmente sobre temas que estejam em
constante mutação, como é o caso das atividades econômicas privadas, tratadas
por este trabalho.
2. O ESTADO REGULADOR E A ATIVIDADE REGULATÓRIA
2.1. Contexto histórico: o surgimento do Estado Regulador
De forma a sistematizar a conjuntura histórica da origem da regulação
estatal, Luís Roberto Barroso (2005) dividiu o século XX em três fases distintas
classificadas pela política econômica e social adotada pelo Estado, são elas: a fase
pré-moderna, a fase moderna, e a fase pós-moderna, identificadas,
respectivamente, pelo liberalismo econômico, o Welfare State e o neoliberalismo.
O Estado Liberal, classificado por Barroso como a fase pré-moderna do
século XX, caracterizou-se por um Estado de funções reduzidas, confinadas à
segurança, justiça e serviços essenciais. Os direitos individuais precípuos eram a
liberdade de contrato, a propriedade privada e a livre concorrência.
O liberalismo é comumente definido como um tipo de conduta
ideológica que propiciava liberdade ao mercado e prescrevia um Estado de atuação
mínima, pregando a dissociação entre este e a Economia. A economia deveria ser
regulada e estimulada pelo próprio mercado, mediante sua “mão invisível”,
conforme preconizava Adam Smith, em “A Riqueza das Nações”.
Contudo, a ideologia do laissez faire suscitou uma concorrência
desenfreada entre os países europeus, contribuindo para a conjuntura que
desencadeou a Primeira Guerra Mundial, ainda no início do século XX.
A segunda fase do século XX, classificada como modernidade por
Barroso, foi economicamente marcada pelo Estado Social, também conhecido
como Welfare State. Nessa fase, o Estado assumiu diretamente alguns papéis
econômicos, tanto como condutor do desenvolvimento como outros papéis de
cunho distributivista, com fim de atenuar certas distorções do mercado e a amparar
a parcela social que ficava à margem do progresso econômico.
Novos e importantes conceitos foram introduzidos, como os de função
social da propriedade e da empresa, assim como se consolidaram os chamados
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direitos sociais, tendo por objeto o emprego, as condições de trabalho e diversas
garantias aos trabalhadores.
No final da década de 1970 e início da década de 1980, em razão do
excesso de funções e competências, o Estado Social entra em colapso. Naquele
momento histórico, sua estrutura passou a ser relacionada com a ideia de
ineficiência, desperdício de recursos, morosidade e corrupção (BARROSO, 2005).
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A terceira fase, a pós-modernidade, caracterizou-se pela emergência da
ideologia neoliberal. No ido dos anos de 1990, no Brasil, o neoliberalismo trouxe
como principal ideologia a intervenção do Estado na economia e na livre circulação
de capitais. Desse modo, o papel do Estado passou a focalizar a adoção de medidas
de redução de serviços, por meio de privatizações de empresas estatais, controle
dos gastos públicos e menores investimentos em políticas assistenciais (BARROSO,
2005).
Nesse sentido, leciona Lehfeld:
Percebe-se que o Estado neoliberal, diferentemente do
liberalismo preocupa-se com uma economia de mercado com
menor controle
do capital. Busca-se uma maior liberdade por
5
parte da iniciativa privada no campo da economia, reduzindo
o intervencionismo estatal até então preponderante em razão
do chamado Estado do Bem-Estar Social. Na realidade, o
neoliberalismo conduz a uma modificação do papel do
Estado, que deixa de ser fomentador da atividade econômica
e passa a ser regulador, preocupando-se de forma direta
apenas com relação àquelas atividades essenciais, inerentes à
sua criação, como segurança, saúde, habitação, educação
(exemplos: previdência social e gratuidade da saúde e
educação). Esse é o denominado Estado mínimo (seria
melhor Estado diferente, em razão da dificuldade de aplicação
dessa política econômica neoliberal na prática...). (LEHFELD
apud MEDEIROS e NELSON, 2016).
Conforme visto, do contexto político e econômico forjado pelo modelo
neoliberal originou-se o Estado Regulador, que, prioritariamente, atua na economia
não mais de forma direta, mas indiretamente, mediante a regulação da atividade
econômica.
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O Estado Regulador surgiu, assim, como espécie de “terceira via”, como
um modelo estatal intermediário e alternativo aos dois modelos anteriores: ao
modelo Liberal (Minimalstaat) e ao Social (Maximalstaat) (OLIVEIRA, 2016).
O Estado Regulador caracteriza-se, conforme Marçal Justen Filho (2014),
por uma preferência pela “intervenção indireta, puramente normativa” na seara
econômica. Através do modelo Regulador, o Estado não abdica do desempenho
direto de algumas atividades consideradas essenciais ao interesse público, mas opta
por congregar maiores esforços em produzir um conjunto normativo e de decisões
que direcione o funcionamento das instituições estatais e não estatais no sentido
dos objetivos eleitos.
O Estado Regulador, portanto, deixou de ser o provedor integral das
atividades de interesse público, como o fez no Welfare State, transferindo parte de
tal exercício a particulares, sem, contudo, incorrer na omissão característica do
Estado Liberal. De modo a buscar garantir o bem-estar social e o equilíbrio
econômico, a função do Estado passou a ser fiscalizar e regular o setor privatizado.
Nesse diapasão, Oliveira destaca como sendo papel do atual Estado
Regulador frente a um mercado aberto e concorrencial:
[...] o novo papel do Estado é o de estabelecer a regulação
econômica e social. A qual deverá assegurar, de um lado, a
continuidade e a disponibilidade, em termos efetivos, dos
serviços públicos essenciais à universalidade dos utentesconsumidores. Lado outro, uma regulação adequada, que vise
à eficiência dos mercados, ao fomento da concorrência e à
garantia do cumprimento das obrigações de serviço universal.
(OLIVEIRA, 2016, p. 99).
Verifica-se, assim, que a regulação está diretamente ligada a dois
fenômenos: diminuição da intervenção direta do Estado no domínio econômico,
bem como, expansão das competências regulatórias com o fim de assegurar o
cumprimento das finalidades e princípios tutelados pela Constituição Federal.
Destarte, compete ao Estado Regulador, prioritariamente, regular os
serviços púbicos de natureza econômica, buscando conciliar os interesses do
mercado com as necessidades públicas e sociais.
2.2 A Regulação na Constituição Federal de 1988
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A regulação é adotada hodiernamente como uma ferramenta de
intervenção estatal econômica e social que, em decorrência do princípio da
supremacia da Constituição, deve seguir as normas instituídas pela Carta Magna
brasileira.
A Constituição Federal de 1988 acometida de uma influência claramente
capitalista e, ao mesmo tempo, tomada por certa dose de promoção social,
enumera os fundamentos da ordem econômica no artigo 170 do seguinte modo:
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Art. 170. A ordem econômica, fundada na valorização do
trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a
todos existência digna, conforme os ditames da justiça social,
observados os seguintes princípios:
I - soberania nacional;
II - propriedade privada;
III - função social da propriedade;
IV - livre concorrência;
5

V - defesa do consumidor;
VI - defesa do meio ambiente, inclusive mediante tratamento
diferenciado conforme o impacto ambiental dos produtos e
serviços e de seus processos de elaboração e prestação;
VII - redução das desigualdades regionais e sociais;
VIII - busca do pleno emprego;
IX - tratamento favorecido para as empresas de pequeno
porte constituídas sob as leis brasileiras e que tenham sua
sede e administração no País.
Parágrafo único. É assegurado a todos o livre exercício de
qualquer atividade econômica, independentemente de
autorização de órgãos públicos, salvo nos casos previstos em
lei.
Não obstante os fundamentos previstos no caput do artigo 170 da
Constituição, tem-se que a finalidade principal da ordem econômica é a satisfação
de interesses coletivos, através da promoção da existência digna da pessoa humana,
princípio fundamental da República Federativa do Brasil.
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O Texto Constitucional de 1988 impõe ao Estado o poder-dever de atuar
no domínio econômico e social de maneira planejada, com o fim de converter nossa
histórica injustiça social e materializar plenamente o desenvolvimento sustentável,
a existência digna, a função social da propriedade, a defesa do consumidor, a
soberania social, entre outros.
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A Constituição Federal contemplou expressamente a função estatal de
regular a economia, conforme consignado no artigo 174:
Art. 174. Como agente normativo e regulador da atividade
econômica, o Estado exercerá, na forma da lei, as funções de
fiscalização, incentivo e planejamento, sendo este
determinante para o setor público e indicativo par o setor
privado.
O aludido dispositivo estabelece que ao Estado compete o papel de
agente normativo e regulador da atividade econômica, papel este que não se limite
à atividade meramente normativa, mas a medidas de execução concreta da norma,
conforme destaca Floriano de Azevedo Marques Neto (2006).
O modelo regulador do Estado brasileiro deve, portanto, atender ao
previsto pela Carta Maior, observando o modelo capitalista neoliberal adotado,
consagrando fundamentos do mercado, e, a um só tempo, observar o
intervencionismo como elemento de promoção de políticas sociais mediante
atividade legiferante e executiva.
2.2 A atividade regulatória
Do ponto de vista conceitual, vale dizer que a doutrina administrativista
não apresenta consenso quanto a definição exata do termo regulação. As acepções
do que vem a ser regulação variam entre conceituações mais estritas, como as
legalistas, que se limitam a regulação às normas legais promulgadas por um Estado
soberano, e mais amplas, que entendem a regulação como todas as formas de
intervenção
estatal
com
objetivo
de
influenciar
comportamentos,
independentemente da fonte ou do objetivo (WINDHOLZ, HODGE, 2013).
Floriano Azevedo (2006) destaca as definições dadas por Vital Moreira
(1997) acerca da regulação:
•

Em sentido amplo, é toda forma de intervenção do Estado na
economia, independentemente dos seus instrumentos e fins; (b)
num sentido menos abrangente, é a intervenção estadual na
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economia por outras formas que não a participação directa na
atividade, equivalendo, portanto, ao condicionamento,
coordenação e disciplina na atividade económica privada; (c) num
sentido restrito, é somente o condicionamento normativo da
atividade económica privada (por via de lei ou outro instrumento
normativo). (Grafia original).
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Alexandre Santos de Aragão (2000) adota um conceito amplo, segundo
o qual regulação é:
[...] o conjunto de medidas legislativas, administrativas e
convencionais, abstratas ou concretas, pelas quais o Estado,
de maneira restritiva da liberdade privada ou meramente
indutiva, determina, controla, ou influencia o comportamento
dos agentes econômicos, evitando que lesem os interesses
sociais definidos no marco da Constituição e orientando-os
em direções socialmente desejáveis.
Por seu turno, Marçal Justen Filho (2016, p. 687) define regulação
econômico-social como “atividade estatal de intervenção indireta sobre a conduta
5
dos sujeitos públicos e privados,
de modo permanente e sistemático, para
implementar as políticas de governo e a realização dos direitos fundamentais”.
Consoante leciona Alexandre Santos de Aragão (2000), são três os
poderes inerentes à regulação: o de editar a regra, o de assegurar a sua aplicação e
o de reprimir as infrações:
A regulação, sob quaisquer destas formas, possui três
principais searas: (a) a regulação dos monopólios, quando a
competição é restrita ou inviável, evitando que eles lesem a
economia popular, controlando os preços e a qualidade dos
serviços ou produtos; (b) regulação para a competição, como
forma de assegurar a livre concorrência no setor privado e, no
caso de atividades econômicas sensíveis ao interesse público,
o seu direcionamento na senda deste; e (c) regulação dos
serviços públicos, assegurando a sua universalização,
qualidade e preço justo.
Diante dos conceitos expostos, insta destacar que a regulação estatal
incide tanto sobre a atividade econômica em sentido estrito, quanto sobre os
serviços públicos, tanto os particulares quanto as entidades estatais subordinam-se
a ela. Ademais, conforme Aragão, a regulação há de ser considerada sob o aspecto
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dos monopólios; da concorrência; e da qualidade e universalidade do serviço
público.
Para os fins do presente estudo, na mesma linha de Floriano Azevedo
(2006), há de se fazer a opção pela segunda acepção apresentada por Vital Moreira,
segundo a qual regulação é toda atividade exercida pelo poder púbico na seara
econômica que não implique na assunção da exploração direta de atividade
econômica pelo Estado, mas de intervenção indireta sobre a atividade do particular,
como manifestação do poder extroverso, envolvendo certa restrição à liberdade
individual.
2.4 Os Instrumentos da Regulação
Inicialmente, cumpre destacar o fato de que a regulação envolve uma
atividade de interferência estatal na liberdade privada mediante coerções ou
induções comportamentais, com o objetivo de atingir os fins estabelecidos pelo
regime político (BINENBOJM, 2016, p. 154 e 163). Diante disso, faz-se necessário
que a regulação estatal esteja adstrita a limites, de modo a não incorrer em excessos
que suprimam o princípio da liberdade de iniciativa, basilar à ordem econômica
(conforme art. 170, caput, da Constituição Federal), e princípio fundamental da
República (art. 1º, IV, da CF).
Gustavo Binenbojm destaca que a partir da análise dos artigos 170, 173
e 174 do Texto Constitucional, percebe-se uma “razoável margem empírica de
apreciação para a escolha de instrumentos adequados de regulação à ordenação
das diversas atividades econômicas” (2016, p. 163). Por razões didáticas, o jurista
divide os instrumentos regulatórios disponíveis em três categorias: (i) regulação por
normas de comando e controle; (ii) regulação por normas de indução; (iii) meios
alternativos de realização de objetivos regulatórios.
A regulação por normas de comando e controle estabelece a conduta a
ser exigível do particular prevendo sanção em caso de infração, como forma de
desestímulo às condutas socialmente indesejáveis.
As normas de comando e controle, em regra, têm fundamento previsto
na lei, tendo em vista incorrem em restrições à liberdade individual. Em caso de
matérias não submetidas à reserva legal, é possível a atuação da Administração
mediante edição de regulamentos infralegais (de execução ou delegados). Vale
destacar, ainda, a possibilidade de normas de comando e controle serem expedidas
por particulares, que podem “aderir livremente a arranjos regulatórios privados”
(BINENBOJM, 2016, p. 164/165).
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O Poder Público pode, ainda, utilizar-se das normas de indução para
estimular comportamentos voluntários dos particulares, que poderão, em troca,
serem recompensados economicamente ou com a conquista de posições jurídicas
de vantagem. As normas de indução são também denominadas de “regulação por
incentivos” (BINENBOJM, 2016, p. 166).
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Consoante Binenbojm (2016, p. 167), a regulação mediante normas de
indução apresenta diversas vantagens, tais como: favorece a adesão voluntária,
reduz os custos regulatórios e estimula a inovação tecnológica e gerencial.
Por derradeiro, os meios alternativos de realização de objetivos
regulatórios são, segundo lição de Binenbojm (2016, p. 169/171), estratégias
capazes de influenciar o funcionamento do mercado, com ou sem o aparato do
poder de polícia. Os meios alternativos de realização dos objetos regulatórios são
amplos e abrangem: o uso de sociedades empresariais estatais para influenciar as
taxas de juros e a inflação, participações do Estado como sócio minoritário em
empresas, concessão de subsídios e subvenções financeiras.
Para Justen Filho (2016, p. 681), a intervenção normativa caracteriza-se
por ser uma intervenção indireta do Estado na ordem econômica mediante sua
5
competência legislativa e regulamentar
de modo a disciplinar o exercício da
atividade econômica seja por particulares seja por entes públicos, e encontra
respaldo diretamente da Constituição Federal, em seu artigo 174.
Apesar das diversas formas supraditas de efetivar a regulação, a
normativa é ainda a mais comumente utilizada, seja mediante edição de leis formais
pelo Poder Legislativo, ou por meio de atos regulamentares ou de regulação,
respectivamente, pelo Poder Executivo ou pelas das Agências Reguladoras – que
também exercem as funções fiscalizatória e sancionatória (JUSTEN FILHO, 2016).
3. O MUNDO PÓS-MODERNO, O DIREITO ADMINISTRATIVO E AS NOVAS
TECNOLOGIAS
É sabido que vivenciamos atualmente um período fortemente marcado
pela rapidez das transformações sociais, culturais e econômicas, que,
evidentemente, influencia na velocidade com que se tornam anacrônicas as teorias
e as bases filosóficas formuladas a partir dos casos atuais, e, consequentemente,
tornam breve a efetividade de determinadas normas jurídicas.
Conforme destacado em momento pretérito no presente trabalho, a dita
pós-modernidade, assim como o pós-positivismo, teve seu marco histórico no fim
da II Grande Guerra, em meados do século XX. A pós-modernidade é um conceito
sociológico que abrange diversas variáveis, desde a cultural à política, da filosófica
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à macroeconomia, designando, pois, uma era de profundas alterações em todos
esses âmbitos, em que os conceitos perdem em definição e ganham em pluralidade
de significados.
A terminologia cunhada pelo sociólogo polonês Zygmunt Bauman
(2000) para designar a pós-modernidade vem sendo muito difundida na última
década em razão elucidar de plano características desse atual período:
modernidade líquida. Consoante Bauman, os tempos atuais, assim como os fluídos,
não se limitam, “não fixam o espaço nem prendem o tempo”, uma vez que “os
fluídos se movem facilmente [...], contornam obstáculos, dissolvem outros e
invadem ou inundam seu caminho” (p. 8), e, por estas razões, conclui o sociólogo,
seria apropriado “considerar ‘fluidez’ e ‘liquidez’ como metáforas adequadas
quando queremos captar a natureza da presente fase” (p. 9).
A liquidez dos tempos atuais é visivelmente potencializada pelas
inovações tecnológicas, que permitem a fluidez no compartilhamento de
informações e serviços. Nesse diapasão, aduz Marrara (2011) que “nesse
movimento de consolidação de uma sociedade tecnológica, alteraram-se,
principalmente, as relações humanas intersubjetivas (entre dois sujeitos), bem como
as relações coletivas (entre grupos determinados) e difusas (entre grupos
indeterminados)”. Desse modo, por interferir em diversos tipos de relações
humanas, as novas tecnologias passaram também a interessar ao Direito,
especialmente no que tange ao seu regramento e à sua regulação.
Ao tratar do impacto das novas tecnologias no direito administrativo,
Thiago Marrara (2011, p. 229) invoca lição do geógrafo Milton Santos, que
denominou de “imperativo da fluidez” a atual necessidade do sistema econômico
de buscar romper obstáculos e barreiras (sejam físicos sejam socioculturais)
mediante o aperfeiçoamento de tecnologias de comunicação, transporte e
circulação.
De forma relativamente recente, o fenômeno do sharing economy (ou
econômica compartilhada) vem expandindo-se em virtude do surgimento
inovações tecnológicas, que permitiram o desenvolvimento de um novo modelo
econômico no qual as trocas de informações e o compartilhamento de dados entre
os usuários das atividades quase fazem prescindir das regras estatais, “provocando
um choque que põe em xeque a eficiência da estrutura regulatória até então
adotada” (BINENBOJM, 2016, p. 221). São celebres exemplos de economia
compartilhada os seguintes aplicativos: Whatsapp (comunicação), Uber
(transporte), AirBnb (acomodações), Spotify (música), Netflix (cinema), Nubank
(crédito), entre diversos outros.
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O caso Uber, por exemplo, foi estudado por Gustavo Binenbojm (2016)
considerando que ele apresenta toda a complexidade do processo regulatório,
tendo em vista a incursão de uma nova espécie de serviço em um mercado regulado
pelo Estado (Lei nº 12.587/2012 e Lei nº 12.468/2011), in casu o transporte
individual de passageiros, em razão de uma inovação tecnológica que permitiu um
acesso facilitado ao serviço. Relativamente ao caso, Binenbojm apresenta
interessante conclusão:
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O caso UBER é um exemplo paradigmático de que a
destruição criativa deve impor sobre a proteção destrutiva. A
economia da regulação deve lançar luzes para orientar a
atuação regulatória do Estado no sentido da maximização de
objetivos socialmente desejáveis, mas também para revelar a
obsolescência e a ineficiência de seu sistema de incentivos
quando ele for superado em decorrência de inovações
tecnológicas e gerenciais, que se revelam aptas a gerar níveis
mais elevados de concorrência, eficiência e bem-estar para os
consumidores (BINENBOJM, 2016, p. 226).
O advento de novas
plataformas de prestação de serviços e
5
compartilhamento de informações que concorrem com um mercado regulado “traz
em si um caráter anárquico, em razão da sua imprevisibilidade” (VÉRAS, 2016). Esse
contexto impõe ao Direito Administrativo uma readequação quanto ao modo de
regular as atividades econômicas “desruptivas”, que, provavelmente não poderá ter
origem meramente normativa.
Conforme destacado ao longo do trabalho, o Estado pós-moderno (ou
neoliberal), em razão de suas inúmeras funções e da fluidez das relações humanas,
não mais comporta a disciplina e a regulação de todos os âmbitos do sistema
econômico. A edição de normas que visem a regular permanentemente
determinado setor econômico invariavelmente falhará, pois “quanto mais procura
disciplinar e regular todos os espaços, dimensões e temporalidade do sistema
econômico [...], menos o Estado parece capaz de expandir seu raio de ação e de
mobilizar os instrumentos de que formalmente dispõe para exigir respeito a suas
ordens” (SCHNEIDER; SILVA, 2016, p. 149).
Nesse ínterim, Scheneider e Silva acrescentam, ainda, que em um sistema
jurídico constituído pelo excesso de leis e regulamentos de circunstâncias
momentâneas e cuja necessidade se dá em razão de contextos específicos e
transitórios, “a velocidade e a intensidade na produção de normas constitucionais,
leis ordinárias, portarias, instruções normativas e decretos levam o Estado a perder
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a dimensão exata do valor jurídico tanto das regras quanto dos atos que disciplina”
(SCHNEIDER; SILVA, 2016, p. 150).
Nesse contexto, restam ao Estado duas formas primordiais de atuação:
primeiramente, evitar a regulação desnecessária mediante normas que se tornam
anacrônicas tão logo sancionadas (vide o caso dos táxis e do Uber), ou, aplicar
regras mais flexíveis, que se coadunem com os princípios e objetivos da ordem
democrática e constitucional, de modo a abranger diversas situações sob um
mesmo critério regulatório.
Evidentemente que a segunda opção mostra-se a mais razoável e
compatível com nosso ordenamento jurídico e constitucional. Ademais, sua
aplicação é relativamente simples, tendo em vista que os princípios e valores
adotados pela República Federativa do Brasil aplicáveis à ordem econômica
encontram-se devidamente disposto na Carta Magna e abrangem os disposto no
artigo 170 (soberania nacional, propriedade privada, função social da propriedade,
livre concorrência, defesa do consumidor, defesa do meio ambiente, redução das
desigualdades regionais e sociais, busca do pleno emprego e o tratamento
favorecido para micro e pequenas empresas), bem como os princípios da
proporcionalidade e da subsidiariedade, conforme proposta de Floriano de
Azevedo Marques (2008).
4. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Conforme visto, com o advento da pós-modernidade, agonizaram
diversos conceitos adotadas pela sociedade como verdades imperativas. A noção
de legalidade conforme idealizada pelos valores liberais também não socorreu, é
estanque e fossilizada demais para os tempos líquidos e fluídos, razão pela qual
requer uma concepção mais consentânea com a realidade atual, através da
substituição por parâmetros constitucionais.
O Estado Regulador, que disciplina e regula mediante normas também
encontra-se em crise, tendo em vista que a liquidez da modernidade e as novas
tecnologias fazem surgir diuturnamente novas plataformas de prestação de
serviços e de compartilhamento de informações, as quais as normas não
conseguem abranger.
Desse modo, a legalidade não é mais capaz de regular as relações
econômicas de forma satisfatória, razão pela qual se faz imperiosa a utilização de
novas formas de regulação pelo Estado, mediante parâmetros constitucionais mais
genéricos, como os princípios da proporcionalidade e da subsidiariedade, além dos
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princípios que regem a ordem econômica, de modo a prestigiar o Direito
Administrativo e impedir sua deslegitimação perante a sociedade.
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RESUMO: O presente trabalho de conclusão de curso visa expor a modalidade
processual de resposta mais comum à citação, onde o requerido irá responder a
demanda que lhe é proposta na forma de contestação, que é tema obrigatório no
estudo do direito processual civil. A escolha do tema se justifica pelo interesse do
acadêmico, em razão de situações reais verificadas no cotidiano forense, bem como
pela importância do tema abordado. Empregou-se, para tanto, o método de
abordagem dedutivo, instrumentalizado a partir de pesquisa bibliográfica,
doutrinária e jurisprudencial, de modo a consolidar as conclusões por meio da
presente monografia. O presente, fundamentando em pesquisa bibliográfica, expõe
de forma didática sua fundamentação legal, bem como os princípios que a
norteiam, sua importância para a defesa, prazos legais, requisitos e conclusões.
Longe da presunção de esgotar o assunto, pretende-se abordar a análise do citado
instrumento jurídico sob a perspectiva dos doutrinadores e juristas
contemporâneos, relacionando interpretações doutrinárias com o previsto no
5 lei nº 13.105, de 16 de março de 2015.
Código de Processo Civil Brasileiro,
Palavras-chave: Resposta do Réu; Contestação; Matérias de Defesa, CPC.
ABSTRACT: The present work of conclusion of course aims to expose the
procedural modality of response most common to the citation, where the
respondent will respond to the demand that is proposed to him in the form of a
challenge, which is a mandatory subject in the study of civil procedural law. The
choice of theme is justified by the interest of the academic, due to real situations
verified in the forensic routine, as well as by the importance of the topic addressed.
For that, the method of deductive approach was used, based on bibliographical,
doctrinal and jurisprudential research, in order to consolidate the conclusions
through this monograph. The present, based on bibliographic research, presents in
a didactic way its legal basis, as well as the principles that guide it, its importance
for defense, legal deadlines, requirements and conclusions. Far from presuming to
exhaust the subject, it is intended to approach the analysis of the aforementioned
legal instrument from the perspective of contemporary jurists and jurists, relating
doctrinal interpretations with the provisions of the Brazilian Civil Procedure Code,
Law 13,105, of March 16, 2015.
Keywords: Respondent's Response; Contestation; Defense Matters, CPC.
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1.1. INTRODUÇÃO
O réu, constituído à relação jurídica processual por meio da citação, passa a
ter ciência da existência da demanda produzida contra ele, sendo essa a sua
primeira informação dentro do procedimento. E, mais do que isso, acompanhando
o ato citatório, haverá também uma intimação ao réu para que, querendo,
apresente sua resposta no prazo legal. Dessa forma, essa conjugação de citação e
intimação representa de maneira bastante clara o fenômeno do contraditório no
processo civil: informação da existência da demanda judicial e abertura de
possibilidade de reação.
É tradicional a afirmação de que a resposta do réu constitui um ônus
processual, considerando-se que o réu somente se manifestará se essa for sua
vontade, que determinará também a forma de reação. A inércia do réu, algo
absolutamente admissível no processo civil, gerará em regra a sua revelia,
fenômeno ligado à inexistência jurídica de contestação, com as limitações previstas
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pelo art. 345 do Novo CPC. A inércia, entretanto, ainda que possa ser considerada
uma espécie de resposta do réu, já que a ausência de resposta é uma espécie de
resposta omissiva, será analisada no capítulo referente à revelia, não sendo objeto
de análise no presente capítulo.
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Interessam no momento apenas as respostas positivas que o réu poderá
manejar após a sua citação, sendo essas das mais variadas ordens, ainda que o Novo
Código de Processo Civil preveja apenas a contestação e a reconvenção em parte
dirigida às respostas do réu. Apesar da inegável importância dessas duas espécies
de resposta, existem outras formas que precisam ser destacadas, como o
chamamento ao processo, a denunciação da lide, o reconhecimento jurídico do
pedido, a impugnação ao valor da causa, a impugnação à concessão dos benefícios
da assistência judiciária, desde que manejadas pelo réu e no prazo de defesa,
considerando-se que alguns desses institutos processuais também podem ser
manejados pelo autor (por exemplo, denunciação da lide) ou em outro momento
processual (por exemplo, impugnação aos benefícios da assistência judiciária).
Também pode se considerar espécie de resposta do réu a alegação de litisconsórcio
multitudinário.
Apesar das inúmeras espécies
de resposta do réu, no presente trabalho
5
analisar-se-á somente duas delas: a contestação (que passa a incluir a impugnação
ao valor da causa e a impugnação à concessão dos benefícios da gratuidade) e a
reconvenção.
Registre-se que, com a mudança na forma de alegação de incompetência
relativa, que passa no Novo Código de Processo Civil a ser feita na própria
contestação, e com o reconhecimento de que a suspeição e o impedimento são
matérias alegáveis por ambas as partes, o novo diploma processual não prevê mais
as exceções rituais como espécies de resposta do réu (CRUZ E TUCCI, 2015, p. 12/14)
1.2. CONTESTAÇÃO
1.2.1. PRAZO
A contestação é a resposta defensiva do réu, representando a forma
processual pela qual o réu se insurge contra a pretensão do autor. O prazo de
contestação é de 15 dias, sendo o termo inicial de tal prazo tratado pelo art. 335 do
Novo CPC.
Nos termos do inciso I do art. 335 do Novo CPC, o prazo tem início a partir da
audiência de conciliação ou de mediação, ou da última sessão de conciliação,
quando qualquer parte não comparecer ou, comparecendo, não houver
autocomposição. Como se pode notar, a ausência da parte e/ou advogado não
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impede que eles saiam intimados da audiência quanto ao início do prazo de
resposta.
No caso de ambas as partes se manifestarem expressamente contra a
realização da audiência de conciliação ou de mediação, o inciso II do art. 335 do
Novo CPC prevê a data do protocolo do pedido de cancelamento da audiência de
conciliação ou de mediação apresentado pelo réu como termo inicial do prazo de
resposta. O termo inicial nesse caso independe de qualquer intimação específica
para a prática do ato. Havendo litisconsórcio passivo, o prazo de cada um terá termo
inicial autônomo, contado do protocolo do respectivo pedido (§ 1.º).
Já o inciso III do artigo ora analisado prevê a aplicação subsidiária do art. 231
do Novo CPC a depender da forma como foi feita a citação.
O art. 335, § 2.º, do Novo CPC, prevê termo inicial para a contagem do prazo
para a resposta do réu especificamente quando a demanda não admitir
autocomposição (nesse caso não haverá a audiência de conciliação ou de
mediação), e, havendo litisconsórcio passivo, o autor desistir em relação a réu ainda
não citado. Nesse caso, o prazo terá início na data de intimação da decisão que
homologar a desistência.
Diante do novo procedimento criado pelo Novo Código de Processo Civil, a
contestação seria apresentada, quando necessário, depois da realização da
audiência de conciliação e mediação. O art. 340 do Novo CPC, entretanto, cria uma
hipótese na qual a contestação poderá ser protocolada antes da audiência de
conciliação e mediação.
Segundo o caput do dispositivo, havendo alegação de incompetência relativa
ou absoluta, a contestação poderá ser protocolada no foro de domicílio do réu, fato
que será imediatamente comunicado ao juiz da causa, preferencialmente por meio
eletrônico.
Como o § 1º do art. 340 do Novo CPC prevê que a contestação nesse caso
será submetida a livre distribuição ou, se o réu houver sido citado por meio de carta
precatória, juntada aos autos dessa carta, seguindo-se a sua imediata remessa para
o juízo da causa, fica claro que o protocolo se dá em foro distinto daquele no qual
tramita o processo, o que inviabiliza materialmente que seja a contestação
apresentada na audiência.
Neste norte, temos a observação do jurista Daniel Amorim:
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Que o protocolo de contestação com preliminar de
incompetência pode ocorrer até mesmo no juízo no qual
tramita o processo. É evidente que será mais fácil para o réu
fazer o protocolo no foro do local de seu domicílio, mas o
objetivo principal da regra é evitar que o réu seja obrigado a
comparecer à audiência de conciliação e mediação em juízo
incompetente, tendo importância secundária o foro em que a
contestação é protocolada (NEVES, 2016, p. 1058).
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O protocolo da contestação nos termos analisados é causa de suspensão da
realização de audiência de conciliação e mediação já designada (art. 340, § 3º, do
Novo CPC).
Sendo reconhecida a competência do foro indicado pelo réu, o § 2º do art.
340 do Novo CPC prevê que o juízo para o qual fora distribuída a contestação ou a
carta precatória será considerado prevento, sendo responsável, nos termos do § 4º
do mesmo dispositivo, a designar nova data para a audiência de conciliação ou de
mediação.
1.2.2. MATÉRIAS DE DEFESA
5

Sendo a contestação a única resposta do réu com natureza de defesa contra
a pretensão do autor, é nela que o réu deverá elencar suas matérias de defesa. A
doutrina costuma dividir as matérias de defesa passíveis de alegação em sede de
contestação em dois grandes grupos, cada qual com suas subdivisões (THEODORO
JÚNIOR, 2015; WAMBIER et al, 2016):
a) defesas processuais, divididas em dilatórias, peremptórias e defesas
dilatórias potencialmente peremptórias;
b) defesas de mérito, divididas em defesas de mérito diretas e indiretas.
1.2.2.1. Defesas processuais
As defesas processuais, também chamadas por parcela da doutrina de defesas
indiretas por não terem como objeto a essência do litígio, estão previstas no art.
337 do Novo CPC. Na praxe forense são tratadas como defesas preliminares em
razão do local ideal dentro da contestação para serem alegadas (antes das defesas
de mérito). Cabe ao juiz analisar as defesas processuais antes das defesas de mérito
(defesas substanciais). O ponto em comum que reúne todas essas espécies de
defesa é a sua característica de não dizerem respeito propriamente ao direito
material alegado pelo autor, mas tão somente à regularidade formal do processo,
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ou seja, ao instrumento utilizado pelo autor para obter a proteção ao direito
material (DINAMARCO, 2017, p. 463.)

Boletim Conteúdo Jurídico n. 931 de 09/11/2019 (ano XI) ISSN - 1984-0454

Essas defesas processuais são divididas conforme a consequência do seu
acolhimento no caso concreto.
Tradicionalmente, as defesas preliminares são divididas em defesas dilatórias,
cujo acolhimento não põe fim ao processo, tão somente aumentando o tempo de
duração do procedimento, e defesas peremptórias, que, uma vez acolhidas, fazem
com que o processo seja extinto sem a resolução do mérito. Além dessas duas
espécies, acredito existir uma terceira, que não se amolda com perfeição a nenhuma
das duas anteriores, e que prefiro chamar de defesas dilatórias potencialmente
peremptórias. São as defesas que, acolhidas, permitem ao autor o saneamento do
vício ou irregularidade, caso em que o processo continuará e a defesa terá sido
meramente dilatória. No caso contrário, de omissão do autor, a defesa toma
natureza peremptória, gerando a extinção do processo sem a resolução do mérito.
Nesse caso, não é somente o acolhimento da defesa que leva o processo à sua
extinção, mas sim tal acolhimento somado à inércia do autor (THEODORO JR., 2015,
p. 434 e em NERY -NERY, 2016, p. 686-687).
1.2.2.1.1. Defesas dilatórias
1.2.2.1.1.1. Inexistência ou nulidade de citação (art. 337, I, do Novo CPC)
A inexistência ou nulidade de citação é matéria de ordem pública, alegável a
qualquer momento do processo, o que leva a crer que tal alegação, descrita como
espécie de preliminar a ser apresentada na contestação, somente se dará na
hipótese de o réu, por alguma outra forma que não a citação válida, ficar sabendo
da existência do processo ainda dentro do prazo de resposta, ingressando com a
contestação tempestivamente e alegando todas as matérias de defesa que o
possam beneficiar.
Ocorrendo tal situação, o réu poderá se comportar de duas formas: tão
somente alegar a inexistência ou nulidade de citação ou, além dessa matéria, passar
às outras defesas processuais e/ou de mérito, em respeito ao princípio da
eventualidade. Sendo acolhida a alegação do réu, o prazo de resposta lhe será
devolvido, permitindo-lhe a apresentação de nova contestação, que substituirá a
anteriormente apresentada. Em caso contrário, nenhum prazo lhe será devolvido,
de forma que de duas uma; ou ele já apresentou as outras respostas, e nesse caso
não será tido como revel, ou, com a rejeição de sua única defesa, estarão presentes
as condições para a decretação de sua revelia. De qualquer forma, o acolhimento
dessa defesa não extingue o processo, apenas dilatando seu tempo de duração em
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decorrência da devolução do prazo de resposta ao réu (art. 239, § 1º, do Novo CPC)
(FIGUEIRA JR., 2017, p. 227).
1.2.2.1.1.2. Incompetência do juízo (art. 337, II, do Novo CPC)
Apesar de a incompetência absoluta ser matéria de ordem pública, podendo
ser alegada a qualquer momento do processo, quando o réu alegá-la em seu prazo
de resposta o fará como tópico da contestação.
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Essa espécie de reação do réu, que não se volta contra a pretensão do autor,
mas apenas ao juízo escolhido por ele, tem natureza meramente dilatória, porque
uma vez acolhida gerará a remessa do processo ao juízo competente. É natural que
a remessa do processo a outro juízo demore algum tempo, dilatando o tempo de
duração do processo.
Em razão do previsto no art. 10 do Novo CPC, mesmo tratando-se de matéria
de ordem pública cabe ao juiz, diante da alegação de incompetência absoluta
formulada pelo réu em sua contestação, intimar o autor para se manifestar sobre a
matéria antes de decidi-la. Assim temos que nesse caso não se aplica a teoria do
“contraditório inútil”, de forma que pretendendo acolher ou rejeitar o pedido de
reconhecimento de incompetência
absoluta caberá ao juiz intimar antes o autor,
5
concedendo-lhe prazo para se manifestar. Assim entendo porque a incompetência
absoluta abstratamente não beneficia ou prejudica o autor, sendo indispensável
abrir a ele oportunidade de se manifestar antes da prolação da decisão.
Não tem qualquer sustentação jurídica o Enunciado 04 da ENFAM, que
sumariamente decreta que para o reconhecimento da incompetência absoluta não
se aplica a exigência de contraditório prévio, admitindo-se assim a “decisão
surpresa”. Chega a ser curioso porque justamente essa matéria de ordem pública
tenha sido excluída do alcance do art. 10 do Novo CPC. Porque para outras matérias
tal artigo deve ser respeitado? A incompetência absoluta passou a ser mais de
ordem pública que as demais matérias da mesma natureza? O absurdo do
enunciado não merece maiores comentários, só lamentação.
No Novo Código de Processo Civil a incompetência relativa passa a ser
alegada em sede de preliminar de contestação, não existindo mais a exceção ritual
para a alegação de referida matéria de defesa processual. Trata-se de consolidação
legislativa de entendimento consagrado no Superior Tribunal de Justiça, que já
vinha dispensando a peça autônoma para alegação da incompetência relativa na
vigência do CPC/1973 . A incompetência relativa gera uma nulidade relativa, e, não
sendo arguido o vício pelo réu em sua contestação, este se convalidará, não sendo
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mais possível ser levantando pelo réu e muito menos reconhecido de ofício,
conforme julgados:
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STJ, 2.ª Seção, CC 86.962/RO, rel. Min. Humberto
Gomes de Barros, j. 13.02.2008, DJ 03.03.2008; STJ,
2.ª Turma,REsp 885.960/CE, rel. Min. Humberto
Martins, j. 02.08.2007, DJ 15.08.2007; STJ, 2.ª Seção,
REsp. 169.176/DF, rel. Min. Castro Filho, j.
25.03.2003, DJ 12.08.2003.
A revogação do art. 307 do CPC/1973, que versava sobre os requisitos quanto
ao conteúdo da exceção ritual de incompetência relativa, deixa um interessante
questionamento em aberto. No sistema revogado o réu tinha o ônus de não só
alegar a incompetência relativa do juízo, mas também de indicar o juízo que
entendia ser o competente, sendo que a ausência de tal indicação ocasionava a
hipótese de emenda da petição e somente depois da oportunidade concedida ao
réu, o indeferimento da exceção (DINAMARCO, 2017, v. 3, p. 485.).
Essa exigência formal se justificava porque a indicação do réu vinculava o juiz,
não podendo ser acolhida a exceção se o juiz entendesse no caso concreto que o
foro competente não era nem o atual, nem aquele indicado pelo réu. Seria
realmente inexplicável a exigência de indicação do foro se o juiz pudesse remeter o
processo para qualquer comarca ou seção judiciária. Na realidade, o pedido do réu
na exceção ritual na vigência do CPC/1973 não se limitava à declaração de
incompetência, mas também à remessa do processo ao foro indicado, de forma
que, não sendo esse foro competente, caberia ao juiz indeferir o pedido
(DINAMARCO, 2017, v. 3, p. 485.).
Apesar da lógica da regra do art. 307 do CPC/1973, sem uma expressa previsão
no Novo Código de Processo Civil no sentido de exigir do réu essa alegação do juiz
que entende ser o competente, aparentemente ele estará liberado desse ônus, o
que, por via de consequência, liberará o juiz para encaminhar o processo para
qualquer juízo que ele entenda ser o competente. Lamento a opção do legislador,
mas não parece correto impor ao réu um ônus não previsto expressamente em lei
(SCARPINELLA BUENO, 2019, pp. 117-118).
Diferente do previsto no art. 306 do CPC/1973, a alegação de incompetência
relativa no novo diploma legal não gera a suspensão do procedimento principal,
ainda que o ideal seja uma suspensão tácita enquanto o juiz não decidir a alegação
do réu. Na realidade era o que já ocorria – ou deveria ocorrer – com a alegação de
250

www.conteudojuridico.com.br

incompetência absoluta na vigência do diploma processual revogado, que também
não tinha – como continua a não ter – previsão legal de suspensão do processo.
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Da decisão interlocutória que acolhe ou rejeita a alegação de incompetência
do réu – tanto a absoluta como a relativa – não cabe agravo de instrumento, por
não estar tal decisão prevista no rol taxativo do art. 1.015 do Novo CPC e tampouco
existir uma previsão específica de cabimento de tal espécie recursal. A
recorribilidade deverá ser feita por alegação em apelação ou contrarrazões de
apelação, nos termos do art. 1.009, § 1º, do Novo CPC, mas nesse caso não é preciso
muito esforço para se notar a inutilidade da via recursal prevista em lei. Como os
atos praticados pelo juízo incompetente, inclusive no caso de incompetência
absoluta, não são nulos, mesmo que o tribunal de segundo grau reconheça a
incompetência no julgamento da apelação poderá, nos termos do art. 64, § 4º, do
Novo CPC, deixar de anular os atos praticados em primeiro grau pelo juízo
incompetente. Diante de tal situação, entendo ser cabível o mandado de segurança
contra tal decisão.
1.2.2.1.1.3. Conexão/continência (art. 337, VIII, do Novo CPC)
Quanto à conexão e continência, há uma importante observação a ser feita a
5
respeito da indevida e frequente
confusão entre a definição de seus conteúdos e
de seu efeito principal. Os conteúdos dos fenômenos processuais estão previstos
nos arts. 55, caput, e 56 do Novo CPC. Seu efeito principal é a reunião dos processos
perante o juízo prevento, previsto pelo art. 55, § 1º, do Novo CPC. O objeto e o
efeito, como em qualquer instituto, não se confundem . Gerando-se o efeito
programado pelo art. 55, § 1º, do Novo CPC, a reunião dos processos proporcionará
um aumento do tempo de duração do processo, sendo por essa razão entendidas
a conexão e a continência como defesas processuais dilatórias.
Como o art. 55, § 3º, do Novo CPC prevê a reunião de processos com ações
não conexas, desde que a reunião seja conveniente para evitar decisões conflitantes
ou contraditórias, entendo que essa alegação também deve ser feita em preliminar
de contestação, em aplicação por analogia ao art. 337, VIII, do Novo CPC.
Registre-se, entretanto, que no caso de continência a defesa apresentada pelo
réu poderá ter natureza peremptória, porque nem sempre o reconhecimento da
continência levará à reunião dos processos. Segundo o art. 57 do Novo CPC, quando
houver continência e a ação continente tiver sido proposta anteriormente, o
processo relativo à ação contida será extinto por sentença sem resolução de mérito;
caso contrário, as ações serão necessariamente reunidas.
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1.2.2.1.2. Defesas peremptórias
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1.2.2.1.2.1. Inépcia da petição inicial (art. 337, IV, do Novo CPC)
A primeira espécie de defesa processual peremptória (art. 337, IV, do Novo
CPC) é a inépcia da petição inicial, prevista no art. 330, § 1º, do Novo CPC: falta de
pedido ou causa de pedir; pedido for indeterminado, ressalvadas as hipóteses legais
em que se permite o pedido genérico; da narração dos fatos não decorrer
logicamente a conclusão; pedidos incompatíveis entre si. Registre-se que essa
matéria somente será alegável se o juiz não perceber estar no caso concreto diante
de petição inicial inepta e indeferir a petição inicial, o que evidentemente eliminaria
a fase de resposta do réu.
1.2.2.1.2.2. Perempção (art. 337, V, do Novo CPC)
Como segunda espécie de defesa processual peremptória o art. 337, V, do
Novo CPC indica o fenômeno da perempção, algo bastante raro na praxe forense.
Segundo o art. 486, § 3º, do Novo CPC, se o autor der causa, por três vezes, à
extinção do processo pelo fundamento previsto no inciso III do artigo anterior, não
poderá intentar nova ação contra o réu com o mesmo objeto, ficando-lhe
ressalvada, entretanto, a possibilidade de alegar em defesa o seu direito. Para uma
melhor compreensão do texto legal, o “fundamento previsto no inciso III do artigo
anterior”, que trata da extinção do processo sem a resolução do mérito, é o
abandono do processo.
A única exigência para que se verifique a perempção é o abandono do
processo por três vezes, não importando o motivo de tal abandono no caso
concreto. Assim, a identidade exigida diz respeito apenas ao fundamento da
extinção, mas não leva em conta as peculiaridades do caso concreto. Motivos
diferentes levam à extinção pelo mesmo fundamento, gerando o fenômeno da
perempção (SCARPINELLA BUENO, 2019, p ).
Registre-se que a perempção não extingue o direito material da parte, nisso
distinguindo-se da decadência, nem a pretensão de direito material, nisso
distinguindo-se da prescrição. O ponto essencial dessas distinções é a possibilidade
de a parte alegar o direito material objeto das três ações extintas por abandono em
sua defesa (THEODORO JR., v. 1, p. 433).
Conforme visto, o direito material objeto das três demandas extintas por
abandono do autor não é afetado pelo fenômeno da perempção, podendo,
inclusive, ser utilizado em sede defensiva. Não será possível ao réu, entretanto,
utilizar tal matéria em qualquer das respostas que o ordenamento lhe concede, mas
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tão somente na contestação, resposta defensiva por natureza contra a pretensão
do autor. Inconcebível, portanto, que o réu, aproveitando-se de sua posição passiva
no processo, ingresse com reconvenção alegando justamente o direito material
objeto das três demandas extintas por abandono da causa. Tendo a reconvenção
natureza jurídica de verdadeira ação do réu contra o autor, havendo a perempção,
não se admitirá a propositura de tal espécie de resposta.
1.2.2.1.2.3. Litispendência (art. 337, VI, do Novo CPC)
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A litispendência é fenômeno conceituado pelo art. 337, §§ 1.º, 2.º e 3.º, do
Novo CPC. Haverá litispendência quando dois ou mais processos idênticos existirem
concomitantemente, caracterizando-se a identidade pela verificação no caso
concreto da tríplice identidade – mesmas partes, mesma causa de pedir e mesmo
pedido. É bastante claro ser a litispendência uma defesa processual peremptória,
considerando-se que a necessidade de manutenção de apenas um processo está
baseada em dois importantes fatores: economia processual e harmonização de
julgados. Não há qualquer sentido na manutenção de dois processos idênticos, com
realização duplicada de atos e gasto desnecessário de energia. Além disso, a
manutenção de processos idênticos poderia levar a decisões contraditórias, o que,
além de desprestígio ao Poder Judiciário,
poderá gerar no caso concreto problemas
5
sérios de incompatibilidade lógica ou prática dos julgados contrários (SCARPINELLA
BUENO, 2019, p )
1.2.2.1.2.4. Coisa julgada (art. 337, VII, do Novo CPC)
Há uma inegável semelhança entre a coisa julgada material e a litispendência
no tocante às matérias defensivas. Ambas tratam de identidade plena entre
processos, sendo que na litispendência esses processos se encontram em trâmite,
o que não ocorre na coisa julgada material, em que um desses processos já chegou
ao seu final, com trânsito em julgado da decisão. Os motivos do fenômeno de a
coisa julgada ser considerada matéria de defesa processual peremptória, além da
harmonização de julgados, concernem ao respeito essencial à imutabilidade e
indiscutibilidade da decisão de mérito transitada em julgado, essencial à segurança
jurídica do sistema.
1.2.2.1.2.5. Convenção de arbitragem (art. 337, X, do Novo CPC)
O instituto da arbitragem é tratado pela Lei 9.307/1996, que considera a
convenção de arbitragem como um gênero do qual a cláusula compromissória e o
compromisso arbitral são as duas espécies. Em ambos os casos, as partes terão
preferido uma solução arbitral à intervenção do Poder Judiciário, podendo qualquer
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uma delas arguir em sua defesa tal convenção, de forma a impedir a continuação
do processo, forçando a parte que buscou a proteção jurisdicional à solução arbitral.
A cláusula compromissória é anterior ao conflito de interesses, fazendo parte
de contrato quando ainda não existe qualquer litígio entre as partes contratantes
(art. 4.º da Lei 9.307/1996). O compromisso arbitral é posterior ao surgimento do
conflito, quando as partes entendem mais adequado solucionar o conflito pela via
arbitral (art. 9.º da Lei 9.307/1996). Ressalte-se que a elaboração de cláusula
compromissória aberta, sem qualquer especificação, poderá forçar as partes após o
surgimento do conflito a reafirmarem sua vontade pela solução arbitral por meio
da elaboração de um compromisso arbitral (THEODORO JR., v. 1, p. 450)..
O art. 337 do Novo CPC prevê as chamadas defesas preliminares, sendo que
todas elas são objeções, ou seja, são defesas que podem ser conhecidas de ofício
pelo juiz. As exceções ficam por conta da previsão contida no § 5.º do dispositivo
legal ora comentado, que apontam a incompetência relativa e a convenção de
arbitragem como matérias que só podem ser conhecidas pelo juiz quando alegadas
pelo réu.
Segundo o § 6º do artigo ora comentado, “a ausência de alegação da
existência de convenção de arbitragem, na forma prevista neste Capítulo, implica
aceitação da jurisdição estatal e renúncia ao juízo arbitral”.
1.2.2.1.2.6. Carência da ação por falta de interesse de agir e ilegitimidade (art.
337, XI, do Novo CPC)
Entendemos que as condições da ação continuam presentes em nosso
sistema, tendo sido apenas excluída do sistema a possibilidade jurídica do pedido.
Restam, portanto, a legitimidade de parte e o interesse de agir. A ausência de
interesse de agir gera a extinção do processo sem a resolução do mérito, tratandose sua alegação de defesa de mérito peremptória. A ilegitimidade de parte é defesa
processual dilatória potencialmente peremptória, conforme analisado no item
1.2.2.1.3.
1.2.2.1.3. Defesas dilatórias potencialmente peremptórias
1.2.2.1.3.1. Incapacidade de parte, defeito de representação ou falta de
autorização (art. 337, IX, do Novo CPC)
O dispositivo legal ora comentado prevê três hipóteses bastante distintas
entre elas. A identidade que justifica o seu tratamento no mesmo dispositivo se dá
justamente em virtude da sua natureza de defesa que não põe fim ao processo,
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dando uma oportunidade ao autor para sanar a irregularidade ou o vício antes que
isso ocorra. São vícios sanáveis, e bem por isso a extinção imediata da demanda
seria um verdadeiro atentado ao princípio da economia processual, não se
justificando à luz das conquistas mais recentes do direito processual.
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O vício da incapacidade de parte liga-se à capacidade de estar em juízo,
assunto intimamente relacionado à capacidade para prática de atos jurídicos
válidos, ou seja, trata-se de capacidade de exercício ou de fato. O defeito de
representação diz respeito ao vício na capacidade postulatória, consistente na
exigência de que as partes estejam devidamente representadas por advogado
regularmente inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil. Por fim, a falta de
autorização ocorre em situações excepcionais em que a norma legal exige de algum
sujeito a autorização de outro para que possa litigar. O caso clássico de tal
autorização encontra-se no art. 73 do Novo CPC, que se refere às ações reais
imobiliárias envolvendo cônjuges, nas quais se exige, para que um deles litigue
sozinho no polo ativo, a autorização do outro. O dispositivo processual deve ser
aplicado à luz do art. 1.647, I e II, do CC, que determina a dispensa de tal autorização
na hipótese de regime da separação absoluta de bens. Na hipótese de serem os
cônjuges demandados, será hipótese de litisconsórcio passivo necessário
(BEDAQUE, et al, 2018, p. 69). 5
Nas três situações descritas pelo art. 337, IX, do Novo CPC, o vício ou
irregularidade poderá ser sanado pelo autor, sendo o caso de o juiz conceder prazo
àquele para que assim o faça. Omisso nesse sentido, não haverá outra saída ao juiz
que não a extinção do processo sem resolução de mérito. Não poderá nem mesmo
voltar atrás em seu entendimento e, mesmo diante da omissão do autor, afirmar
que o vício que entendia existir na verdade não se verificou no caso concreto. Nesse
caso, há preclusão judicial, indevidamente chamada pela doutrina de preclusão pro
iudicato (SCARPINELLA BUENO, 2019, p. 230).
1.2.2.1.3.2. Falta de caução ou de outra prestação que a lei exige como
preliminar (art. 337, XII, do Novo CPC)
O ordenamento processual excepcionalmente e em determinadas situações
condiciona o exercício legítimo da demanda à prestação de uma caução – ou outra
prestação. Nesses casos, cabe ao autor comprovar que caucionou o juízo no
momento de propositura da ação, instruindo a petição inicial com os documentos
comprobatórios adequados. Na ausência de tal comprovação deverá o juiz de ofício
determinar que o autor emende a petição inicial no prazo de quinze dias, sob “pena”
de indeferimento da petição inicial. Caso haja omissão do juiz, alegada tal matéria
em defesa, não será o caso de extinção imediata do processo, devendo ser
concedido ao autor prazo para sanar a irregularidade.
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Como já afirmado, a exigência legal de caução prévia é excepcional em nosso
sistema processual. Entre os raros casos destacam -se três:
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(a) art. 83 do Novo CPC, que exige do autor, nacional ou estrangeiro, que
residir fora do Brasil ou dele se ausentar na pendência da demanda, que preste, nas
ações que intentar, caução suficiente às custas e aos honorários de advogado da
parte contrária, se não tiver no Brasil bens imóveis que lhes assegurem o
pagamento;
(b) art. 486, § 2º, do Novo CPC, que exige do autor o pagamento das custas
de processo idêntico extinto anteriormente sem a resolução do mérito;
(c) art. 968, II, do Novo CPC, que exige do autor da ação rescisória a prestação
de uma caução prévia de 5% do valor da causa, para ser revertido tal valor ao réu
no caso de julgamento negativo (extinção sem a resolução do mérito e
improcedência) unânime.
1.2.2.1.3.3. Incorreção do valor da causa (art. 337, III, do Novo CPC)
Cumprindo a tendência já mencionada do Novo Código de Processo Civil de
extinguir ao máximo as petições autônomas, o art. 293 prevê que a impugnação ao
valor da causa será elaborada em preliminar de contestação, sob pena de preclusão.
Ainda segundo o dispositivo, caberá ao juiz decidir a respeito do valor da causa
com a imposição, se for o caso, da complementação das custas judiciais.
Trata-se indubitavelmente de defesa processual dilatória potencialmente
peremptória, já que o art. 293 do Novo CPC é claro ao prever que sendo acolhida a
alegação do réu o juiz dará prazo para o autor complementar as custas, sempre que
necessário. Dessa forma, se o juiz intimar o autor para a correção do valor da causa
e complementação das custas e ele se omitir, será caso de extinção do processo
sem resolução do mérito.
Registre-se que foi suprimido do dispositivo legal o termo “na sentença”
constante do art. 256 do projeto originário do Novo CPC, que modificava
substancialmente o momento de julgamento da impugnação ao valor da causa.
A doutrina entende correta a modificação porque postergar a decisão para o
momento de prolação da sentença, embora resolva a questão recursal, evitando-se
uma decisão interlocutória impugnável por agravo de instrumento, remete ao final
do procedimento uma matéria que seria mais adequadamente decidida em seu
começo. A alteração, entretanto, restou incompleta. Mantido o texto originário, o
recurso cabível seria a apelação, já que a decisão da impugnação ao valor da causa
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seria sempre um capítulo da sentença, mas, se o seu julgamento ocorrer
imediatamente após o ingresso da impugnação, a decisão será interlocutória, e
como o cabimento de agravo de instrumento passará a ser restritivo, seria
adequada a expressa previsão de seu cabimento nesse caso (NEVES, 2016, p. 1072).
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No projeto de lei do Novo CPC aprovado na Câmara havia previsão expressa
de cabimento de agravo de instrumento contra a decisão do juiz que acolhesse a
impugnação ao valor da causa, salvo se fosse um capítulo da sentença, quando
então seria cabível a apelação. O dispositivo corroborava a previsão do art. 1.028,
XV, do projeto, no sentido de que seria cabível agravo de instrumento contra
decisão que alterasse o valor da causa antes da sentença. E da forma como estava
previsto no texto não seria cabível o recurso de agravo de instrumento contra a
decisão que rejeitasse a impugnação ao valor da causa.
No texto final do Novo Código de Processo Civil foi afastada a ofensa ao
princípio da isonomia, mas da forma mais negativa possível. O Senado
simplesmente revogou as regras legais que previam o cabimento de agravo de
instrumento contra a decisão interlocutória da impugnação ao valor da causa, ainda
que dependente do conteúdo. Significa dizer que independentemente do conteúdo
da decisão, acolhendo ou rejeitando
a alegação do réu, a decisão interlocutória não
5
será recorrível imediatamente por agravo de instrumento, cabendo à parte
sucumbente a alegação da matéria em sede de apelação ou contrarrazões.
E nesse caso poderemos ter uma situação no mínimo peculiar, bastando para
tanto imaginar a parte sucumbente, quanto à questão incidental do valor da causa,
mas vitoriosa ao final da demanda. Terá interesse recursal na apelação somente
para impugnar a decisão interlocutória que julgou o valor da causa? Sim, mas não
deixa de ser curioso esse recurso evitar o trânsito em julgado da sentença, ainda
mais se a parte contrária deixar de recorrer contra a sentença (NEVES, 2016, p. 1073).
Afastando a dúvida a respeito da correção de ofício do valor da causa pelo
juiz, o art. 292, § 3.º, do Novo CPC prevê expressamente tal possibilidade sempre
que verificar que não corresponde ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao
proveito econômico perseguido pelo autor, caso em que se procederá ao
recolhimento das custas correspondentes. Apesar de o dispositivo ter previsto
expressamente a correção do valor da causa de ofício, nenhuma menção fez ao
prazo que o juiz teria para tal providência. A questão não é de fácil solução,
considerando-se que, se a matéria for tratada como de ordem pública, não teria
sentido o prazo imposto à alegação do réu no art. 293 do Novo CPC, levando em
conta que matérias dessa natureza não precluem .
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Parece ser melhor entender que o valor da causa não é matéria de ordem
pública, afinal, interessa apenas às partes e à Fazenda Pública quanto ao
recebimento das custas processuais, e por essa razão preclui tanto para o réu
quanto para o juiz, cabendo a alegação pelo primeiro e o reconhecimento pelo
segundo até o vencimento do prazo de resposta do réu. Seria mais um exemplo da
rara preclusão pro iudicato temporal.
Entretanto, que a redação do art. 293 do Novo CPC, ao associar a preclusão à
ausência de alegação pelo réu em preliminar de contestação da impugnação do
valor da causa, permite a legítima conclusão de que tal preclusão atingirá somente
o réu (NEVES, 2016, p. 1073).
1.2.2.1.3.4. Carência de ação por ilegitimidade de parte (art. 337, XI do Novo
CPC)
Havia no CPC/1973 uma estranha espécie de intervenção de terceiro
chamada de nomeação à autoria. Era estranha em tudo: natureza jurídica,
cabimento e procedimento.
Tradicionalmente, era considerada como forma excepcional de evitar a
extinção do processo por ilegitimidade passiva, por meio da alteração do sujeito
que compõe o polo passivo – tido por sujeito ilegítimo para figurar no processo –
por um terceiro – sujeito legitimado. Ocorria, na realidade, uma espécie de sucessão
processual em razão da alteração subjetiva verificada no polo passivo, em
fenômeno chamado pela doutrina de extromissão de parte. Note-se que a
extromissão de parte não se confunde com a sucessão processual tradicional,
porque na primeira o sujeito que participava do processo antes da alteração nunca
deveria ter figurado na relação jurídica processual em razão da sua ilegitimidade,
enquanto na segunda ocorre um fato superveniente que cria a legitimidade do
terceiro que assumirá o lugar do sujeito que, antes desse fato, era o sujeito
legitimado a participar do processo (SCARPINELLA BUENO, 2019, p. ).
Sempre houve fundada dúvida a respeito da natureza jurídica da nomeação
à autoria porque por meio dela a relação jurídica processual não se tornava mais
complexa do que já era antes da “intervenção” do terceiro. A demanda antes da
nomeação à autoria é formada por um demandante e um demandado e assim
continuará após a extromissão da parte, modificando-se somente o sujeito que
compõe o polo passivo. Essa peculiar característica da nomeação à autoria levava,
inclusive, parcela da doutrina à conclusão de que a nomeação à autoria é uma mera
forma de correção do polo passivo, não tendo natureza jurídica de intervenção de
terceiros (WAMBIER, 2016, p. 188).
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Não consta do rol de intervenção de terceiros do Novo Código de Processo
Civil a nomeação à autoria, mas não seria correto afirmar que seu propósito tenha
desaparecido em razão da previsão contida no art. 338 do novo diploma processual.
Segundo o dispositivo legal, alegada pelo réu em preliminar a ilegitimidade passiva
ou não tendo sido o responsável pelo prejuízo invocado, o autor poderá modificar,
no prazo de 15 dias, o sujeito que compõe o polo passivo, por meio de emenda da
petição inicial.
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O que justificava a alteração subjetiva, com a consequente adequação do polo
passivo, era a constatação do legislador de que em algumas situações poderia ser
extremamente difícil ao autor identificar o sujeito que teria legitimidade para
compor o polo passivo da demanda. Daí porque sua limitação a apenas duas
hipóteses, previstas nos arts. 62 e 63 do CPC/1973, nas quais o legislador imaginava
justificável o erro do autor (BEDAQUE, et al, 2018, p. 69).
O Novo Código de Processo Civil não faz mais tal distinção, não se importando
com a razão do erro do autor em colocar na demanda um réu que nunca deveria
ter composto o polo passivo em razão de sua ilegitimidade de parte. Dessa forma,
qualquer alegação de ilegitimidade passiva feita pelo réu será suficiente para uma
possível correção do polo passivo.
5 Se o autor errou porque realmente a situação
lhe levou a equivocadas conclusões ou se errou bisonhamente, não importa.
O vício de ilegitimidade passiva passa a ser sempre sanável, mas para isso
dependerá da aceitação do autor da alegação do réu, até porque quem diz a última
palavra sobre quem deva ser o réu é sempre o autor. Caso o autor não concorde
com a alegação do réu e realmente haja ilegitimidade passiva, esse vício será o
suficiente para a extinção do processo sem resolução do mérito por carência de
ação. O vício é sanável, mas depende de postura a ser adotada pelo autor, de forma
a ter o Novo Código de Processo Civil tornado a alegação de ilegitimidade passiva
em defesa processual dilatória potencialmente peremptória (NEVES, 2016, p. 1076).
A característica mais peculiar da nomeação à autoria referia-se às
possibilidades de conduta do nomeado à autoria diante de sua citação. Aceitando
expressamente a nomeação, ocorria a extromissão de parte, devendo o terceiro –
que nesse momento já seria o réu – ser intimado para a apresentação de sua
resposta, o mesmo ocorrendo na hipótese de não se manifestar no prazo legal,
quando haveria sua concordância tácita em participar do processo como réu. A
postura mais criticável, e bem por isso consideravelmente polêmica, dizia respeito
à possibilidade da sua recusa em participar como réu no processo, o que frustra a
extromissão de parte, em nítida ofensa ao princípio da inevitabilidade da jurisdição.
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O incômodo era tamanho que parcela minoritária da doutrina entendia que,
mesmo se negando a participar como réu, o nomeado à autoria sofreria os efeitos
da coisa julgada, como ocorre em ordenamentos alienígenas, entendendose
que a recusa em participar seria considerada como revelia do nomeado à
autoria. Era compreensível a indignação com o teor do art. 67 do CPC/1973, ao
permitir a recusa do nomeado, único sujeito sob a égide do diploma processual
revogado que podia se negar a participar de um processo mesmo tendo sido citado.
Acontece, porém, que tal indignação não era suficiente para alterar os limites
subjetivos da coisa julgada, de forma que o terceiro – no caso, o nomeado que se
recusou a participar – não podia ser afetado pelo processo do qual não participou.
Daí a afirmação corrente na doutrina de que o sucesso da nomeação à autoria
dependia de uma dupla concordância/aceitação: autor e nomeado deveriam em
momentos sucessivos concordar com a nomeação à autoria feita pelo réu para que
ocorresse no caso concreto a extromissão de parte (SCARPINELLA BUENO, 2019, p.
290 )..
Sempre me pareceu curiosa a opção de alguém em concordar em se tornar
réu num processo. Um convite desse certamente não é atrativo para uma pessoa
normal. E nisso residia a raridade da extromissão de parte na praxe forense.Nesse
aspecto, o Novo Código de Processo Civil deve ser efusivamente elogiado, pois
desaparece a exigência de dupla concordância, sendo a vontade do autor de mudar
o réu o suficiente para a ação ser redirecionada a um novo sujeito. Segundo o
parágrafo único do art. 338 do Novo CPC, concordando o autor com a sucessão
processual (e não a substituição conforme consta do artigo de lei), deve reembolsar
as despesas e pagar honorários ao procurador do réu excluído, que serão fixados
entre três e cinco por cento do valor da causa ou, sendo este irrisório, nos termos
do art. 85, § 8º, do Novo CPC.
O art. 339, caput, do Novo CPC mantém como dever do réu a indicação da
parte legítima, exatamente como fazia o art. 62 do CPC/1973. Nesse sentido, prevê
que incumbe ao réu indicar o sujeito passivo da relação jurídica discutida sempre
que tiver conhecimento, sob pena de arcar com as despesas processuais e de
indenizar o autor pelos prejuízos decorrentes da falta da indicação. O § 1.º do
dispositivo parece inútil, sendo mera repetição do artigo anterior. No § 2º do
mesmo dispositivo, a admissão de formação de litisconsórcio ulterior entre o réu e
o sujeito por ele indicado se presta a albergar a indicação de terceiro quando existe
responsabilidade solidária entre ele e o réu, sendo ambos legitimados passivos.
Há dois enunciados do II Fórum Permanente de Processualistas Civis (FPPC) a
respeito do art. 339 do Novo CPC: Enunciado 42: “O dispositivo aplica-se mesmo a
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procedimentos especiais que não admitem intervenção de terceiros, bem como aos
juizados especiais cíveis, pois se trata de mecanismo saneador, que excepciona a
estabilização do processo” e Enunciado 44: “A responsabilidade a que se refere o
art. 339 é subjetiva”.
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O prazo para que o autor concorde com a alegação de ilegitimidade passiva
feita pelo réu não consta do dispositivo legal, sendo razoável a conclusão do
Enunciado 152 do Fórum Permanente de Processualistas Civis (FPPC): “Nas
hipóteses dos §§ 1.º e 2.º do art. 339, a aceitação do autor deve ser feita no prazo
de quinze dias destinado à sua manifestação sobre a contestação ou sobre essa
alegação de ilegitimidade do réu”.
Apesar de os dispositivos legais ora analisados indicarem a necessidade de o
réu alegar em contestação sua ilegitimidade passiva, é correta a interpretação de
que a matéria possa ser reconhecida de ofício pelo juiz, antes da citação do réu.
Nesse caso, o autor será intimado para, querendo, alterar a sua petição inicial no
tocante à formação do polo passivo, hipótese em que não haverá ônus
sucumbenciais (Enunciado 296 do Fórum Permanente de Processualistas Civis –
FPPC) (NEVES, 2016, p. 1078).
1.2.2.1.3.5. Indevida concessão5 do benefício da gratuidade de justiça (art. 337,
XIII, do Novo CPC)
O inciso XIII do art. 337 do Novo CPC prevê como defesa processual a indevida
concessão do benefício da gratuidade da justiça. Nesse caso, sendo acolhida a
defesa processual do réu, o autor será intimado para recolher as custas processuais
em aberto. Caso o faça, o processo seguirá normalmente, e caso deixe de recolher
as custas será caso de extinção terminativa do processo. Por essa razão, entendo
tratar-se de defesa processual dilatória potencialmente peremptória.
1.2.2.2. Defesas de mérito
As defesas de mérito distinguem-se substancialmente das defesas
processuais, sendo absolutamente inconfundíveis entre si. Enquanto estas têm
como objeto a regularidade do processo, instrumento utilizado pelo autor para a
obtenção de seu direito material, aquelas dizem respeito justamente ao direito
material alegado pelo autor. Na defesa de mérito o objetivo do réu é convencer o
juiz de que o direito material que o autor alega possuir em sua petição inicial não
existe. É, portanto, o conteúdo da pretensão do autor o objeto de impugnação por
meio da defesa de mérito.

261

www.conteudojuridico.com.br

Boletim Conteúdo Jurídico n. 931 de 09/11/2019 (ano XI) ISSN - 1984-0454

1.2.2.2.1. Defesa de mérito direta
Na defesa de mérito direta o réu enfrenta frontalmente os fatos e os
fundamentos jurídicos narrados pelo autor na petição inicial, buscando demonstrar
que os fatos não ocorreram conforme narrado ou ainda que as consequências
jurídicas pretendidas pelo autor não são as mais adequadas ao caso concreto.
Sabendo o réu que sem fatos não há direito, caso demonstre a inveracidade das
alegações de fato, o direito material alegado pelo autor ficará sem o seu essencial
substrato fático, devendo o pedido ser rejeitado. Da mesma forma ocorrerá se,
mantida a narração fática do autor, o réu demonstrar que não decorre dela o direito
material alegado pelo autor.
A defesa de mérito direta desenvolve-se dentro dos fatos e da fundamentação
jurídica que compõe a causa de pedir exposta pelo autor em sua petição inicial,
podendo, entretanto, trazer ao processo novos fatos e outras fundamentações
jurídicas com o propósito exclusivo de demonstrar a inveracidade das alegações de
fato e/ou a impropriedade das consequências jurídicas pretendidas pelo autor
(CRUZ E TUCCI, 2015, p.12/14).
1.2.2.2.2. Defesa de mérito indireta
Nessa espécie de defesa o réu, sem negar as afirmações lançadas pelo autor
na petição inicial, alega um fato novo, que tenha natureza impeditiva, modificativa
ou extintiva do direito do autor. Essa defesa amplia o objeto de cognição do juiz,
que passará a analisar fatos que não compõem originariamente a causa de pedir
narrada pelo autor, não sendo incorreto afirmar que, a partir do momento de
arguição desta espécie de defesa, o juiz passará a uma análise fática mais ampla
daquela que originariamente estaria obrigado em razão da pretensão do autor.
Não ocorre, entretanto, uma ampliação do objeto do processo, pois o juiz sempre
estará adstrito a conceder ou negar aquilo que o autor pediu (DINAMARCO, 2017,
v. 3, p. 466).
São considerados fatos impeditivos aqueles que, anteriores ou simultâneos ao
fato constitutivo do direito, impedem que esse gere seus regulares efeitos. A
característica principal dessa espécie de fato é gerar um efeito negativo sobre o fato
constitutivo, que é justamente a impossibilidade de este gerar seus regulares
efeitos. O contrato vincula os contratantes, exigindo de ambos – ou ao menos de
um deles – o cumprimento de certas obrigações (fato constitutivo). Tal efeito
vinculativo, entretanto, não será gerado se o contrato foi celebrado por incapaz ou
ainda quando tenha sido celebrado com vício do consentimento (fatos impeditivos).
O fato de o contratante ser incapaz ou de ter celebrado o contrato em erro, dolo,
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coação etc., impede que o mesmo seja obrigado a cumprir qualquer estipulação
contratual.
Os fatos extintivos são aqueles que colocam fim a um direito, conforme o
próprio nome sugere, sendo necessariamente posteriores ao surgimento da relação
jurídica de direito material. Basta imaginar todas as formas de satisfação da
obrigação previstas pela legislação material, tal como a prescrição, pagamento,
remissão da dívida, confusão etc.
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Os fatos modificativos, necessariamente posteriores ao surgimento da relação
de direito material, são aqueles que atuam sobre a relação jurídica de direito
material, gerando sobre ela uma modificação subjetiva ou objetiva. No primeiro
caso pode-se citar como exemplo a cessão de crédito sem ressalva, com a
modificação do credor, e no segundo caso a novação objetiva é um exemplo
perfeito, como também o parcelamento da dívida, alegação que levará à
inexigibilidade do crédito in totum (NEVES, 2016, p. 1081).
1.2.3. PRINCÍPIO DA IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FATOS
Segundo o art. 341 do Novo CPC, serão presumidos verdadeiros os fatos que
não sejam impugnados especificamente
pelo réu em sua contestação. A
5
impugnação específica é um ônus do réu de rebater pontualmente todos os fatos
narrados pelo autor com os quais não concorda, tornando-os controvertidos e em
consequência fazendo com que componham o objeto da prova. O momento de tal
impugnação, ao menos em regra, é a contestação, operando-se preclusão
consumativa se apresentada essa espécie de defesa o réu deixar de impugnar
algum(s) do(s) fato(s) alegado(s) pelo autor.
O ônus da impugnação específica não se aplica ao advogado dativo, curador
especial e ao defensor público, que podem elaborar a contestação com fundamento
em negativa geral, instituto que permite ao réu uma impugnação genérica de todos
os fatos narrados pelo autor, sendo tal forma de reação o suficiente para tornar
todos esses fatos controvertidos (art. 341, parágrafo único, do Novo CPC). Na
realidade, mesmo que não haja a expressa indicação de que o réu está se valendo
da negativa geral, uma interpretação lógica desse benefício impede que o juiz
presuma verdadeiros os fatos alegados pelo autor. Basta, portanto, a apresentação
da contestação para que os fatos se considerem controvertidos, cabendo ao autor,
ao menos em regra, o ônus da prova (DINAMARCO, 2017, v. 3, p. 476)
O art. 341, parágrafo único, do Novo CPC tem duas diferenças quando
comparado com o parágrafo único do art. 302 do CPC/1973. Exclui o Ministério
Público e inclui o defensor público no rol dos sujeitos que têm a prerrogativa da
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negativa geral. A ausência de previsão expressa do Ministério Público não deve
gerar consequências práticas porque sua presença como parte no polo passivo é
excepcionalíssima e porque quando atuar, também excepcionalmente, como
curador especial, continua a ter a prerrogativa.
Mesmo que o réu não possa se valer da negativa geral, o art. 341 do Novo
CPC, em seus três incisos, prevê exceções ao princípio da impugnação específica
dos fatos, impedindo que um fato alegado pelo autor que não tenha sido
impugnado especificamente seja presumido verdadeiro (SCARPINELLA BUENO,
2019, p).:
•

Fatos a cujo respeito não se admite a confissão (direitos indisponíveis);

Petição inicial desacompanhada de instrumento público que a lei considere
da substância do ato (por exemplo, certidão de casamento, certidão de óbito);
•

Fatos que estejam em contradição com a defesa, considerada em seu
conjunto.
•

Essa última exceção exige do juiz uma análise da defesa como um todo,
reconhecendo-se que em algumas situações a impugnação de determinados fatos,
por uma questão lógica, impede que os demais, ainda que não impugnados
especificamente, sejam presumidos verdadeiros.
1.2.4. PRINCÍPIO DA EVENTUALIDADE
Os arts. 336 e 342 do Novo CPC consagram o princípio da eventualidade para
o réu, ao exigir a exposição de todas as matérias de defesa de forma cumulada e
alternativa na contestação. Também conhecido como princípio da concentração de
defesa, a regra ora analisada fundamenta-se na preclusão consumativa, exigindose que de uma vez só, na contestação, o réu apresente todas as matérias que tem
em sua defesa, “sob pena” de não poder alegá-las posteriormente. A cumulação é
eventual porque o réu alegará as matérias de defesa indicando que a posterior seja
enfrentada na eventualidade de a matéria defensiva anterior ser rejeitada pelo juiz.
A exigência de cumulação de todas as matérias de defesa na contestação faz
com que o réu se veja obrigado a cumular defesas logicamente incompatíveis, por
exemplo, no caso de alegar que não houve o dano alegado pelo autor, mas que, na
eventualidade de o juiz entender que houve o dano, não foi no valor apontado pelo
autor, circunstância verificada com regularidade nos pedidos de condenação em
dano moral. Certa incompatibilidade lógica é natural e admissível, mas o réu jamais
poderá cumular matérias defensivas criando para cada uma delas diferentes
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situações fáticas, porque com isso em alguma das teses defensivas estará alterando
a verdade dos fatos. Pode-se afirmar que o limite do princípio da concentração da
defesa é o respeito ao princípio da boa-fé e lealdade processual
(DINAMARCO, 2017, v. 3, p. 469).
O princípio da concentração das defesas na contestação é excepcionado em
três hipóteses, previstas pelos incisos do art. 342 do Novo CPC, sendo que nesses
casos o réu poderá alegar a matéria defensiva após a apresentação da contestação:
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(a) Matérias defensivas relativas a direito ou a fato superveniente;
(b) Matérias que o juiz pode conhecer de ofício (por exemplo, matérias
de ordem pública, prescrição, decadência legal);
(c) Matérias que por expressa previsão legal podem ser alegadas a
qualquer momento e grau de jurisdição (por exemplo, decadência
convencional).
RECONVENÇÃO
1.3.1. CONCEITO
5

A reconvenção não se confunde com nenhuma das outras espécies de
resposta do réu, sendo compreendida como o exercício do direito de ação do réu
dentro do processo em que primitivamente o autor originário tenha exercido o seu
direito de ação. Afirma-se em doutrina que na reconvenção o réu se afasta da
posição passiva, própria da contestação, para assumir uma posição ativa, pleiteando
um bem da vida em pedido dirigido contra o autor da ação originária. Em razão
dessa natureza de ação, é comum afirmar que a reconvenção é um “contra-ataque”
do réu, pelo qual haverá uma inversão dos polos da demanda: o réu se tornará
autor (autor-reconvinte) e o autor se tornará réu (réu-reconvindo).
Com a reconvenção haverá uma ampliação objetiva ulterior do processo, que
passará a contar com duas ações: a originária (indevidamente tratada pelo art. 343,
caput, do Novo CPC como ação principal) e a reconvencional. Não se trata de
pluralidade de processos, considerando-se que o processo continua sendo um só,
mas, com o pedido feito pelo réu, passa o processo a contar com mais uma ação,
de natureza reconvencional, o que leva à sua ampliação objetiva (THEODORO
JÚNIOR, 2015; WAMBIER et al, 2016, p. 361).
A reconvenção é uma mera faculdade processual, podendo o réu que deixar
de reconvir ingressar de forma autônoma com a mesma ação que teria ingressado
sob a forma de reconvenção. Não é possível vislumbrar qualquer situação de
desvantagem processual ao réu que deixa de reconvir, situação diametralmente
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oposta àquele que deixa de contestar, que será considerado revel. Nesse sentido,
afirma-se corretamente que a contestação constitui um ônus do réu, enquanto a
reconvenção constitui tão somente uma faculdade. A própria natureza de ação
dessa espécie de resposta fundamenta sua natureza de mera faculdade processual,
não se podendo admitir que o réu perca o seu direito de ação por uma simples
omissão processual. O prazo para a reconvenção, portanto, é meramente
preclusivo, significando que o réu não mais poderá reconvir após o seu transcurso,
mas a via autônoma continuará a existir para o exercício de seu direito de ação
(DINAMARCO, 2017, v. 3, p. 497).
O ingresso de ação autônoma que poderia ter sido manejada sob a forma de
reconvenção, inclusive, pode gerar resultado prático similar ao da propositura dessa
espécie de resposta. Havendo entre essas duas ações autônomas conexão,
conforme previsão do art. 55 do Novo CPC, as mesmas serão reunidas perante o
juízo prevento que ficará responsável pelo julgamento conjunto de ambos os
processos (art. 58 do Novo CPC). A única diferença é que com a reconvenção haverá
somente um processo, objetivamente complexo (duas ações), enquanto na reunião
de processos conexos, haverá dois processos, cada qual com uma ação, ainda que
tenham um procedimento conjunto, sendo inclusive decididos por uma mesma
sentença (DIDIER JR, 2016).
1.3.2. CONDIÇÕES DA AÇÃO
Sendo indiscutível a natureza de ação da reconvenção, é preciso registrar que,
como em qualquer outra ação, deverão estar presentes as condições da ação:
legitimidade de parte, interesse de agir e possibilidade jurídica do pedido. A própria
natureza da reconvenção traz consigo a exigência das três tradicionais condições
da ação, mas, em razão de sua situação específica consistente em ser também uma
resposta do réu, essas condições da ação têm interessantes peculiaridades que
merecem uma análise particularizada (DINAMARCO, 2017, v. 3, p. 498).
1.3.2.1. Legitimidade de parte
No tocante à legitimidade de parte – entendida como a relação de pertinência
entre o conflito levado a juízo e os sujeitos que demandarão –, há interessantes
questões a serem resolvidas.
Diferente do art. 315 do CPC/1973, o art. 343 do Novo CPC não traz
expressamente a previsão de que a legitimidade ativa da reconvenção é do réu e
que a passiva é do autor da ação originária. De qualquer forma, essa continua a ser
a realidade, havendo uma inversão dos polos entre autor e réu.
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A doutrina de forma uníssona admite a diminuição subjetiva na reconvenção
(DINAMARCO, 2017, v. 3, p. 506-507). Assim, existindo litisconsórcio na ação
originária, o mesmo litisconsórcio não será necessariamente formado na
reconvenção, admitindo-se que somente um dos autores da ação originária figure
como réu na reconvenção ou ainda que apenas um dos réus reconvenha,
solitariamente, contra o autor ou autores da ação originária. Vale a lembrança de
que tal liberdade está condicionada à espécie de litisconsórcio verificado na ação
originária e de seus reflexos sobre a ação reconvencional; havendo um litisconsórcio
necessário na ação originária que deva se repetir também na reconvenção, será
impossível a reconvenção não envolver todos os litisconsortes. Essa circunstância,
entretanto, não diz respeito à reconvenção, sendo decorrência natural da espécie
de litisconsórcio a ser formado (NEVES, 2016, p. 1087).
Se a diminuição subjetiva na reconvenção parece não encontrar maiores
obstáculos, o mesmo não ocorria com a ampliação, tema consideravelmente
controvertido, sob a égide do CPC/1973. Havia muita controvérsia a respeito da
admissibilidade da formação de um litisconsórcio na reconvenção – ativo ou
passivo– com sujeito que não participava do processo até então, ou seja, sujeito
que não figurava como parte na ação originária. É evidente que se manteria a
5 mas ao lado de um deles – ou mesmo de ambos
estrutura básica mínima réu x autor,
– seria formado litisconsórcio com terceiro estranho à demanda até então
(DINAMARCO, v. 3, p. 506-507; e FIGUEIRA JR., 2017, p. 327).
A polêmica é resolvida pelos §§ 3º e 4º do art. 343 do Novo CPC, que passam
a prever expressamente que a reconvenção pode ser proposta contra o autor e um
terceiro, e que a reconvenção pode ser proposta pelo réu em litisconsórcio com
terceiro.
Admitida a formação do litisconsórcio na reconvenção, com o ingresso de
terceiro na demanda, aplica-se a regra que permite a limitação do número de
litisconsortes sempre que o número elevado de sujeitos puder comprometer a
rápida solução do litígio ou dificultar a defesa. Trata-se do litisconsórcio
multitudinário, previsto pelo art. 113, §§ 1º e 2º, do Novo CPC, que fundamentará
no caso concreto o indeferimento da formação do litisconsórcio desde que
observados os requisitos legais.
Havia na vigência do CPC/1973 uma interessante questão referente à
legitimidade de parte na reconvenção derivava da inadequada redação do art. 315,
parágrafo único, do revogado diploma processual, pela qual não poderia o réu, em
seu próprio nome, reconvir ao autor, quando este demandasse em nome de outrem
. A leitura apressada do dispositivo legal poderia levar o leitor mais desavisado a
concluir se tratar de norma referente à representação processual, pois quem atua
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em nome de outrem é representante processual. Essa interpretação, entretanto,
tornaria o dispositivo legal absolutamente inútil, considerando-se que o
representante não é parte, o que significa dizer que já não tem legitimidade de agir
para a reconvenção.
A doutrina de forma uníssona emprestava utilidade ao artigo legal ao
entender tratar-se de hipótese de substituição processual na ação originária, que
deveria obrigatoriamente se repetir na ação reconvencional. A regra acabava
tornando-se simples: exigia-se que os sujeitos tivessem na reconvenção a mesma
qualidade jurídica com que figuravam na ação originária. Se naquela estavam como
substitutos processuais (seja no polo ativo ou passivo), da mesma forma deveriam
figurar na reconvenção. Nas palavras de autorizada doutrina, trata-se do princípio
da identidade bilateral, que não é identidade da pessoa física, mas identidade
subjetiva de direito (DIDIER JR, 2016).
Esse entendimento restou consagrado no § 5º do art. 343 do Novo CPC, que
prevê que se o autor for substituto processual, o reconvinte deverá afirmar ser
titular de direito em face do substituído e a reconvenção deverá ser proposta em
face do autor, também na qualidade de substituto processual.
Importante questão é levantada a respeito da legitimidade do curador do réu
para ingressar com reconvenção. Imprescindível para se concluir de forma positiva
ou negativa a exata noção da qualidade jurídica do curador especial, previsto pelo
art. 72 do Novo CPC. A doutrina parece uníssona no sentido de entender que o
curador assume no processo uma posição de representante dos sujeitos descritos
pelo artigo legal supramencionado. Essa simples constatação já demonstra de
forma inequívoca a ilegitimidade do curador em ingressar com ação
reconvencional, posto que não é considerado parte no processo e sua eventual
legitimidade para reconvir conflitaria com a regra geral de legitimidade para essa
espécie de resposta do réu. Sua tarefa será, portanto, tão somente reagir à
pretensão do autor, jamais ingressar com ação contra ele (BEDAQUE, et al, 2018, p.
64-65).
1.3.2.2. Interesse de agir
Costuma-se afirmar que o interesse de agir é o somatório de dois fatores: a
necessidade e a adequação (ou utilidade). No tocante à reconvenção, os elementos
são mantidos, mas aqui também existem interessantes particularidades a serem
debatidas.
A doutrina parece concordar que a reconvenção só terá alguma serventia
prática se o autor puder obter com ela tutela que não conseguiria com o simples
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acolhimento de suas alegações defensivas lançadas em contestação. Nesse sentido
também é a jurisprudência a respeito do tema (Informativo 538/STJ, 4.ª Turma, REsp
1.076.571-SP, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 11.03.2014).
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A primeira e mais evidente inutilidade da reconvenção ocorre na hipótese em
que ela é utilizada para a arguição de matérias que são na realidade defensivas,
próprias da contestação (reação) e não da reconvenção (ação). Nessa hipótese, ao
menos como regra, a reconvenção deve ser extinta prematuramente por carência
de ação do réu-reconvinte. São exemplos a alegação do réu em reconvenção do
pagamento da dívida cobrada ou, ainda, a alegação de contrato locativo para
justificar sua posse do imóvel que lhe é reivindicado. Na excepcional hipótese de o
réu não contestar, somente apresentando reconvenção, haverá interesse em seu
julgamento, não sendo caso de extinção por carência de ação (NEVES, 2016, p.
1090).
Outra hipótese de manifesta inutilidade na utilização da reconvenção se
verifica nos casos em que a própria improcedência já será apta a entregar ao réu o
bem da vida em disputa, que seria exatamente aquilo que estaria perseguindo em
sede reconvencional. Se já tem condições de obter o bem da vida pelo simples
acolhimento de sua defesa, que
5 serventia terá a reconvenção? Essa situação se
verifica com clareza nas ações dúplices, nas quais a relação de direito material gera
essa peculiar situação em que a contestação já basta para entregar ao réu o bem
da vida debatido. Exemplo clássico é da ação meramente declaratória. Imagine-se
um autor que pretenda em juízo obter a certeza jurídica a respeito da existência de
uma relação jurídica de doação. Contestando o réu a demanda, alegará que nunca
houve a doação alegada, e o acolhimento de tal defesa gerará a certeza jurídica de
que nunca houve a relação de direito material alegada pelo autor, o que significa
dizer que a certeza jurídica – bem da vida em disputa nas ações meramente
declaratórias – será concedida favoravelmente ao réu. De fato, nenhuma utilidade
tem a reconvenção pleiteando a declaração de que a relação jurídica de doação não
existiu (DIDIER JR, 2016).
A afirmação de inutilidade da reconvenção nas ações dúplices e de que as
ações meramente declaratórias são dúplices não confronta com o entendimento
jurisprudencial consolidado na Súmula 258 do Supremo Tribunal Federal de que é
admissível reconvenção na ação declaratória. Numa ação meramente declaratória
é admissível a reconvenção para que o réu faça outros pedidos, distintos do objeto
original do processo, tal como a condenação do réu ao cumprimento de uma
determinada obrigação.
1.3.3. PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS
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Tendo a reconvenção natureza jurídica de ação, além do preenchimento das
condições da ação, também pressupostos processuais específicos devem ser
preenchidos:
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(a) Litispendência: para que exista reconvenção é indispensável que
exista a demanda originária;
(b) Identidade procedimental: considerando-se que a ação
originária e a ação reconvencional seguirão juntas, sendo inclusive
decididas por uma mesma sentença, o procedimento de ambas deve
ser o mesmo;
(c) Competência: o juízo da ação originária é absolutamente
competente para a ação reconvencional, de forma que, sendo a
competência absoluta dessa ação diferente da ação originária, será
proibido o ingresso de ação reconvencional, devendo a parte
ingressar com a ação autônoma perante o juízo absolutamente
competente;
(d) conexão com a ação originária ou com os fundamentos de defesa.
Segundo o caput do art. 343 do Novo CPC, é indispensável à reconvenção a
existência de conexão com a ação principal – originária – ou com os fundamentos
de defesa. A conexão com a ação originária é a prevista no art. 55, caput, do Novo
CPC. No tocante à conexão com os fundamentos de defesa, obriga-se o réu a
apresentar contestação com defesa de mérito indireta, alegando um fato novo
impeditivo, extintivo ou modificativo do direito do autor, servindo esse fato novo
como fundamento da defesa e ao mesmo tempo como fundamento do contraataque contido na reconvenção. Naturalmente o cabimento da reconvenção nesse
caso é realizado in status assertionis, de forma a ser irrelevante se a alegação de
fato do réu é verdadeira ou não, o que interessará somente no julgamento de
mérito da ação principal e da reconvencional (Informativo 493/STJ, REsp 1.126.130SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 20.03.2012).
O doutrinador Daniel Amorim Assumpção Neves (2016), elenca que mesmo
quando não haja qualquer das duas espécies de conexão presentes no caso
concreto, seja admissível a reconvenção para se evitar decisões conflitantes ou
contraditórias na hipótese em que a pretensão reconvencional for deduzida em
processo autônomo e julgada por outro juiz. Deve-se, portanto, aplicar por analogia
o art. 55, § 3º, do Novo CPC ao cabimento da reconvenção.
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Tendo natureza jurídica de ação, sob a égide do CPC/1973 a reconvenção
devia ser apresentada por meio de petição inicial autônoma, nos termos dos arts.
282 e 283 do diploma processual revogado, sendo autuada nos próprios autos
principais. Em aplicação do princípio da instrumentalidade das formas admitia-se
que a reconvenção fosse elaborada na mesma peça em que se contestava a
demanda, desde que fosse possível a identificação exata da defesa e do contraataque do réu (DINAMARCO, v. 3, p. 501; e também na jurisprudência STJ, 5.ª Turma,
REsp 549.587/PE, Rel. Min. Felix Fischer, j. 23.03.2004, DJ 10.05.2004).
A reconvenção deixa de ser alegada de forma autônoma no Novo Código de
Processo Civil, passando, nos termos do art. 343, caput, a ser apresentada na própria
contestação. A novidade deve ser saudada porque, ainda que a melhor doutrina já
defendesse a possibilidade de utilização de uma única peça para a contestação e
reconvenção, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça recentemente havia
rejeitado a tese, retrocedendo com relação a posicionamento anteriormente
adotado (STJ, Corte Especial, EREsp 1.284.814/PR, rel. Min. Napoleão Nunes Maia
Filho, j. 18/12/2013, DJe 06/02/2014).
5
A formalização da reconvenção
dentro da contestação deve seguir as
diretrizes fixadas pelo Enunciado n.º 45 do Fórum Permanente dos Processualistas
Civis (FPPC): “Para que se considere proposta a reconvenção, não há necessidade
de uso desse nomen iuris, ou dedução de um capítulo próprio. Contudo, o réu deve
manifestar inequivocamente o pedido de tutela jurisdicional qualitativa ou
quantitativamente maior que a simples improcedência da demanda inicial”.

Apesar de não ter mais uma forma autônoma de alegação, entendo que a
reconvenção não perdeu sua natureza de ação do réu contra o autor, pois o próprio
art. 343, caput, do Novo CPC prevê que a reconvenção se presta para o réu
manifestar pretensão própria. Além disso, o §2.º do dispositivo comentado mantém
a sua autonomia, prevendo que a desistência da ação ou a ocorrência de causa
extintiva que impeça o exame de seu mérito não obsta o prosseguimento do
processo quanto à reconvenção.
Como a forma de alegação passou a ser tópico da contestação, o legislador
teve o cuidado de manter, expressamente na lei, o entendimento atualmente
consagrado de que a apresentação de reconvenção independe de contestação. Na
vigência do CPC/1973, de apresentação de duas peças, era entendimento tranquilo,
mas, a partir do momento em que a própria lei passa a dizer que a reconvenção
deve ser alegada na contestação, é importante o art. 343, § 6.º, do Novo CPC.
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No Novo Código de Processo Civil, portanto, existem duas formas de ingresso
de reconvenção: como tópico da contestação ou de forma autônoma quando o
autor não contestar. Dessa forma, ainda que não exista regra similar àquela prevista
no art. 299 do CPC/1973, que exigia a apresentação concomitante de contestação
ou reconvenção, parece que o ingresso da reconvenção, mesmo que antes do
vencimento do prazo de resposta do réu, retira do réu o direito de contestar
posteriormente, ainda que dentro do prazo. Acredito que nesse caso continua a se
operar preclusão mista (consumativa-temporal).
Apresentada a reconvenção, a mesma passa a ser autônoma relativamente à
ação originária, de forma que, se por qualquer razão, a ação originária for extinta
sem resolução do mérito, inclusive a desistência do autor, tal extinção não afetará
a reconvenção, que prosseguirá normalmente (art. 343, § 2º, do Novo CPC). O
mesmo ocorre se a reconvenção for prematuramente extinta, prosseguindo
normalmente a ação originária.
Mesmo sem dispositivo legal nesse sentido no CPC/1973, segundo doutrina
majoritária, cabendo julgamento de mérito, o juiz deveria julgar ambas as
demandas no mesmo momento processual, por meio de uma só sentença,
objetivamente complexa. A extinção prematura de qualquer uma das duas
demandas, portanto, seria sempre terminativa. Esse entendimento parece ter sido
consagrado no § 2º do art. 343 do Novo CPC, que prevê a extinção prematura da
reconvenção somente em razão da desistência da ação originária ou de causa
extintiva que impeça o exame de seu mérito (DIDIER JR, 2016).
Ainda que não exista previsão nesse sentido, como também não havia no
CPC/1973, o mesmo fenômeno aplica-se à extinção prematura da reconvenção, não
tendo sentido postergar-se uma extinção terminativa quando manifesto o
insuperável vício formal. Dessa forma, se o juiz entender pela intempestividade da
reconvenção deverá indeferi-la de plano, dando seguimento ao processo somente
com a ação originária (principal).
Essas decisões que extinguem de forma terminativa e prematuramente a ação
principal e a reconvenção são decisões interlocutórias, restando em aberto a
questão de sua recorribilidade por meio do agravo de instrumento. A hipótese não
está prevista expressamente no art. 1.015 do Novo CPC, o que poderia sugerir sua
recorribilidade somente na apelação e contrarrazões desse recurso. E essa
interpretação demonstraria mais um exemplo da péssima opção legislativa de
tornar o cabimento do agravo de instrumento restrito a um rol exauriente.
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Entendo, contudo, que seja aplicável à hipótese ora analisada o art. 354,
parágrafo único, do Novo CPC. Ainda que o dispositivo esteja previsto no capítulo
referente ao julgamento conforme o estado do processo, não se pode negar sua
incidência a qualquer espécie de diminuição – objetiva ou subjetiva – da demanda
em razão de decisão de natureza terminativa.
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Não teria qualquer sentido sistêmico limitar a aplicação do dispositivo legal a
apenas um momento procedimental, conforme pode sugerir sua colocação no
capítulo referente ao julgamento conforme o estado do processo. Na realidade, a
recorribilidade por meio do agravo de instrumento deve ser analisada pelo
conteúdo e efeito da decisão e não pelo momento de sua prolação: sendo
terminativa e diminuindo a demanda, será agravável.
Não sendo caso de indeferimento liminar da reconvenção, o autor reconvindo
será intimado, na pessoa de seu advogado, para responder no prazo de 15 dias. A
resposta mais comum certamente será a contestação – e sua ausência gera o efeito
da revelia –, mas o art. 343, § 1º, do Novo CPC não repetiu o equívoco do art. 316
do CPC/1973, que previa ser o prazo de 15 dias para contestar. Ao prever que o
prazo é de resposta facilita a conclusão de que outras espécies, além da
contestação, são possíveis (STJ, 5.ª
5 Turma, REsp 334.922-SE, rel. Min. Felix Fischer, j.
16.10.2001, DJ 12.11.2001, p. 168. Contra: Dinamarco, Instituições, v. 3, n. 1.103, p.
510).
A reconvenção da reconvenção, apesar de rara, também é admitida, embora
parcela da doutrina entenda que o seu cabimento esteja condicionado às hipóteses
de reconvenção com fundamento na conexão com os fundamentos de defesa.
Reconvenções sucessivas poderão ser inadmitidas no caso concreto com
fundamento na economia processual sempre que o juiz entender que mais uma
reconvenção prejudicará significativamente o andamento procedimental. Poderá,
inclusive, utilizar a regra de vedação ao princípio do litisconsórcio multitudinário
(art. 113, §§ 1º e 2º, do Novo CPC) para impedir a improvável sucessão de
reconvenções. A exceção fica por conta da ação monitória em razão da injustificável
previsão do art. 702, § 6º, do Novo CPC (DINAMARCO, v. 3, p. 504).
Como o § 4º do art. 343 do Novo CPC admite expressamente a formação de
litisconsórcio passivo na reconvenção entre o réu e terceiro, não há dúvida de serem
cabíveis como espécie de resposta do réu a denunciação da lide e o chamamento
ao processo.
Após o momento de resposta do autor reconvindo, o procedimento da ação
reconvencional será o mesmo da ação originária, sendo inclusive ambas as ações
julgadas por uma mesma sentença, apesar de não mais existir regra expressa a esse
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respeito como existia no CPC/1973 (art. 318). Trata-se de medida de economia
processual e tradicional do julgamento do pedido contraposto, contra-ataque do
réu deduzido na própria contestação.
1.4. CONCLUSÃO
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Citado o réu, pode ele reagir à demanda proposta pelo autor. Pois esta reação
é chamada de resposta do réu.
O CPC se vale dessa terminologia, falando em “resposta” ou “resposta do réu”
em alguns dispositivos, que são exemplos os arts. 113, §2°, 248, 335, §2°, 578 e
970. Duas são as respostas do réu: contestação e reconvenção. Cada uma tem
uma diferente função e, por isso, pode o réu apresentar, dessas duas, as que quiser.
Pode ele só contestar, só reconvir (art. 343, §6°), ou oferecer ambas, caso em que
virão elas na mesma peça (art. 343).
A mais importante modalidade de resposta do réu é a contestação. Trata-se
da resposta mais importante por ser através dela que o réu exerce seu direito de
defesa. E é na contestação, então, que o réu apresentará toda a matéria de
defesa que tenha para alegar em seu favor (art. 336).
Significa isto dizer que na contestação o réu apresentará defesas processuais
e defesas de mérito, suscitando razões de fato e de direito para impugnar a
demanda proposta pelo autor, devendo ainda, indicar as provas que pretende
produzir (art. 336).
O prazo para oferecimento de contestação no procedimento comum é de
quinze dias (art. 335, caput), variando o termo inicial conforme o caso.
Correrá prazo para o réu contestar da data da audiência de conciliação ou de
mediação, ou da última sessão de conciliação, quando qualquer parte não
comparecer ou, comparecendo, não houver autocomposição (art. 335, I). Tendo o
réu, porém protocolado petição requerendo o cancelamento da audiência de
conciliação ou de mediação, nos termos do art. 334, §4°, I, o prazo correrá da data
do protocolo dessa petição (art. 335, II). Por fim, quando a audiência já não tiver
sido designada (por versar a causa sobre direito que não admite autocomposição
ou por ter o autor, na petição inicial, optado pela sua não realização), o prazo
correrá na forma do disposto no art. 231, conforme a modalidade de citação que
tenha sido efetivada (art. 335, III).
Havendo vários réus, a regra é que o prazo seja comum a todos. No caso de
terem os réus, porém, protocolado petição requerendo o cancelamento da
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audiência de conciliação ou mediação, o prazo para cada um deles correrá,
independentemente, a partir da data do respectivo protocolo (art. 335, §1°).
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Como dito, incumbe ao réu, na contestação, alegar toda a defesa que tenha
em seu favor. Incide, aqui, uma regra conhecida como “principio” da eventualidade.
Por Força da regra da eventualidade, incumbe ao sujeito do processo, neste caso
ao réu, apresentar, de uma só vez, todas as alegações que tenha em seu favor, ainda
que contraditórias entre si, sob pena de preclusão ( ou seja, a perda da possibilidade
de alegar posteriormente).
Assim é que ao réu cabe, na contestação, alegar todas as defesas que tenham
relacionadas à regularidade do processo ( suscitando, por exemplo, a falta de
alguma “condição da ação” ou de pressuposto processual) e, também, a defesa de
mérito (que será direta quando o réu admitir o fato constitutivo e lhe opuser outro,
impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do demandante).
A Revelia é um fato processual, o qual pode ser produzir variados efeitos.
Pode-se falar de um efeito material e de dois efeitos processuais da revelia.
O efeito material da revelia é a presunção de veracidade das alegações de fato
formuladas pelo autor (art. 344).5 Dito de outro modo, caso o réu não conteste, o
juiz deverá presumir que tudo aquilo que o autor tenha alegado na petição inicial
a respeito dos fatos da causa é verdadeiro.
Nos casos em que a revelia gere efeito material, portanto, o autor é
beneficiado por uma presunção legal (relativa) de veracidade de suas alegações
sobre os fatos.
Além do efeito material, a revelia pode produzir dois efeitos processuais. O
primeiro deles é o julgamento antecipado do mérito (art. 355, II). Esse efeito só se
produz nos casos em que se tenha também produzido o efeito material da revelia.
É que nos casos em que da revelia resulta a presunção de veracidade das alegações
de fatos formulados pelo demandante não é possível julgar-se desde o logo o
mérito da causa, uma vez que sobre o autor recairá o ônus da prova. Naqueles
casos, porém, em que da revelia resulte uma presunção de que as alegações feitas
pelo autor a respeito de fatos são verdadeiras, e não tendo o revel requerido a
produção de contraprovas, estará dispensada a instrução probatória, e nada mais
haverá a fazer a não ser proferir-se dede logo o julgamento do mérito.
O outro efeito processual da revelia, previsto no art. 346, alcança apenas
aqueles casos em que o revel não tenha advogado constituído nos autos. Pois neste
caso, os prazos processuais para o revel correrão, sempre, da data em que seja
divulgada notícia dos atos decisórios no diário oficial.
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Chama-se reconvenção à demanda proposta pelo réu, em face do autor,
dentro do mesmo processo. A reconvenção é um mecanismo que permite a
ampliação do objeto do processo (já que ao juiz caberá, agora, julgar não só a
demanda principal, mas também a demanda reconvencional) ampliando-se deste
modo sua eficiência.
A reconvenção deve ser oferecida na mesma peça em que o réu contesta (art.
343), sendo certo que ao réu é permitido, caso seja de sua conveniência, oferecer
apenas a reconvenção, sem apresentar contestação (art. 343, §6°). Não se exige,
porém, para o oferecimento da reconvenção que este termo seja empregado
expressamente, nem elaboração formal de um capítulo em separado.
Evidentemente, só poderá ser admitida a reconvenção se o juízo da causa
principal for competente para dela conhecer.
É importante deixar claro que admissibilidade da reconvenção exige, a rigor,
apenas que haja, entre a demanda principal e a reconvenção, ou entre esta e a
contestação, algum dado em comum, capaz de justificar a reunião das causas em
um só processo para torná-lo mais eficiente.
Embora reunidas no mesmo processo, a demanda principal e a reconvencional
são independentes, motivo pelo qual o fato de não se poder resolver o mérito da
causa em relação a uma delas não é suficiente par impedir a apreciação do mérito
da outra (art. 343, §2°).
A reconvenção é definida como uma demanda proposta pelo réu em face do
autor. Nada impede, porém, que haja uma ampliação subjetiva do processo
provocada pela reconvenção. É que nada impede que o réu-reconvinte se
litisconsorte com um terceiro para ajuizar a demanda reconvencional em face do
autor-reconvindo (art. 343, §
4).
Do mesmo modo, a reconvenção pode ser proposta de modo a acarretar a
instauração de um listisconsórcio (superveniente) entre o autor-reconvindo e um
terceiro (art. 343, §3°).
Oferecida a reconvenção, é preciso – em nome do princípio do contraditório
– ouvir o autor-reconvindo, que terá quinze dias para apresentar resposta (art. 343,
§1°). Poderá ele, então, contestar a reconvenção e, oferecer “reconvenção à
reconvenção” (reconventio reconventionis), apresentando ambas na mesma peça.
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RESUMO[2]: O presente artigo tem como objetivo, apresentar uma análise a
respeito dos avanços que foram estabelecidos na Lei 11.340/06 conhecida como Lei
Maria Penha. Buscou-se esclarecer temas como, conceito, estatísticas demostrando
seus efeitos no combate contra a violência doméstica no Brasil, como também as
inovações efetuadas desde 2006, data da promulgação da Lei. Com foco voltado na
forma como a Lei vem sendo aplicada nas referidas situações, se tratando das
medidas protetivas, analisando os pontos positivos e negativos no momento da
aplicabilidade.
PALAVRAS-CHAVE: Violência Doméstica. Medidas Protetivas. Eficácia. Avanços.
5

ABSTRACT: This article aims to present an analysis about the advances that were
established in Law 11.340 / 06 known as Maria Penha Law. We sought to clarify
issues such as concept, statistics, demonstrating its effects in the fight against
domestic violence in Brazil, as well as the innovations implemented since 2006, the
date of the promulgation of the Law. Focusing on the way the Law has been applied
in these situations. , dealing with the protective measures, analyzing the positive
and negative points in their application.
KEYWORDS: Domestic Violence. Protective measures. Efficiency. Advances
SUMÁRIO: INTRODUÇÃO. 1. CONCEITO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. 2. BREVE
RELATO SOBRE A HISTÓRIA QUE ORIGINOU A LEI 11.340/06 DENOMINADA “LEI
MARIA DA PENHA”. 3. A RESPEITO DA CONSTITUCIONALIDADE DA LEI. 4.
ESTATÍSTICAS DE VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER NO BRASIL. 5. MEDIDAS
PROTETIVAS E SUA EFICÁCIA. 6. ALTERAÇÕES NA LEI MARIA DA PENHA.
6.1. AVANÇOS SIGNIFICATIVOS NO COMBATE CONTRA A VIOLÊNCIA
DOMÉSTICA. CONSIDERAÇÕES FINAIS. REFERÊNCIA BIBLIOGRÁFICA.
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Por meio de pesquisa em um plataforma analítica sobre o tema deste
trabalho, foi possível explanar com clareza sobre o conceito de violência doméstica,
ressaltando a amplitude das inúmeras formas de atuação neste delito,
destacando agressão intencional por meio de força física, expressão de palavras,
ameaças, opressão, manipulação por meio de tortura psicológica entre outras,
deixando assim a vítima vulnerável, assunto debatido em sites, e mídia, definindo
tais conceitos comportamentais ligados a violência[3]. Dentro do próprio assunto
amplo da violência se destaca a violência doméstica onde cresce cada vez mais os
números de notícias e denúncias.
É um padrão de violência em que observa-se os mesmos padrões de
agressividade, porém partindo de alguém do seu meio familiar. A Lei Maria da
Penha foi criada especificamente para esses tipos de crimes, voltada para violência
contra a mulher, descrevendo e tipificando esses casos. Através da história de uma
mulher vítima de violência, decorrente dentro do seu próprio lar. Com desejo de
buscar justiça por tantos anos de sofrimento sem receber o devido retorno, Maria
da Penha deu início a uma caminhada para mudar muitas histórias iguais a sua.
Com a então origem da Lei 11.340/06 voltada para ajudar mulheres que passaram
pelas mesmas situações.
A Lei veio com uma missão de punir de formar mais severa esses tipos de
crimes, porém muito se discutiu e ainda existem debates a respeito da
constitucionalidade da Lei e apesar de tantos conflitos de ideias a respeito, o artigo
traz uma visão geral que mostra a desigualdade referende a determinados grupos,
que necessitam de uma atenção especial do Estado para igualar os desiguais.
Com base nos dados apresentados através da “Pesquisa apoiada
pela Campanha Compromisso e Atitude, em parceria com a Secretaria de Políticas
para as Mulheres da Presidência da República” e denúncias através da “Central de
atendimento à mulher”[4] pelos atendimentos realizados pelo Ligue 180 observase que os dados estatísticos de violência, no Brasil, são imprescindível para um
termômetro analítico dos crimes ocorridos. É notório, que mesmo havendo sansões
punitivas voltadas para este delitos os crimes continuam gradativamente crescendo
no país, algo preocupante, analisado do ponto de vista da existência de algo
voltado especificamente para o combate contra esses tipos de crimes, com o
objetivo de punir de forma mais severa. Informações apontam um aumento
significativo na violência contra a mulher, mesmo com tantos programas e ações
que visam combater esse tipo de crime.
Os dados de feminicídio no país, são infelizmente um reflexo da violência
diária que as mulheres enfrentam no Brasil, com base em um levantamento
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realizado no dia oito de março de 2019, dia internacional da mulher, através de um
monitor de violência, “uma parceria do G1 com o Núcleo de Estudos da Violência
da USP e o Fórum Brasileiro de Segurança Pública”[5]. Um exemplo disso é a forma
como são relatados esses crimes, na maioria das vezes com um histórico de
denúncia contra violência doméstica. Nessas circunstancias manifesta-se uma
extrema necessidade de pesquisar de forma mais detalhada sobre o referido
assunto, trazendo a problemática dos motivos do porque as violências domésticas
evoluírem para então um crime de feminicidio, na maioria das vezes. “Os dados são
de um levantamento do Datafolha, encomendada pela ONG Fórum Brasileiro de
Segurança Pública (FBSP) para avaliar o impacto da violência contra as mulheres no
Brasil.”[6]
Dentro da Lei existem várias formas de proteger a mulher quando ocorrem
determinados crimes, por algum motivo a Lei acaba por não atingir seus objetivos
em alguns aspectos, como a diminuição das intermináveis denúncias que ocorrem
de agressões contra as mulheres, por esse lado é necessário analisar a Lei, a eficácia
de sua aplicabilidade, buscando as possíveis falhas nas medidas protetivas que
impedem a Lei de ser aplicada de forma efetiva. Esse artigo tem como objetivo
mostrar os principais pontos da violência contra a mulher, suas características, e
melhoras que foram feitas desde5 o momento da criação da Lei, até o momento que
vivenciamos hoje.
1 CONCEITO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA
Interpretando a Lei com objetivo de levantar dados atrelado a uma breve
pesquisa nos casos ocorridos com frequência, observa-se que violência doméstica,
é uma violência utilizada contra membros da própria família, quando o agressor
pode ter laços sanguíneos ou apenas vinculo habitual, podendo até mesmo não
morar na mesma residência, apenas ter convivido em algum período com a
vítima[7]. Na maioria das vezes o agressor é alguém que já teve ou ainda mantem
uma relação com a vítima, unidos de forma matrimonial, civil ou religiosa ou em
comunhão estável. Em alguns casos vindo a ser os próprios genitores da vítima,
como crianças e idosos.
A Lei n 11.340/06 apresenta em seu artigo 5 as definições de violência
doméstica e familiar contra a mulher, caracterizadas como “qualquer ação ou
omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou
psicológico e dano moral ou patrimonial”[8].
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 281
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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.
Já em seu artigo 7° a Lei se responsabiliza por definir os tipos de agressão
que podem ser causadas a mulher, com o objetivo de deixar mais esclarecedor
as formas como podem ocorrer o crime, para que não haja eventuais problemas em
caracterizar uma violência doméstica, ficando assim mais prático e objetivo em
relação a denúncia e em que casos a Lei deve ser aplicada. O art. 7 o deixa
especificado quais são as formas de violência doméstica e familiar contra a mulher,
entre outras: a violência física. A violência psicológica. A violência sexual. A violência
patrimonial e violência moral[9].
Nas situações de violência física, “qualquer conduta que ofenda sua
integridade ou saúde corporal” (art. 7, I, da Lei n. 11.340/2006), pode ser através do
uso de força ou até mesmo com objetos para atingir a vítima. Representa a
demonstração de uma ação dolosa, onde podem haver ou não marcas visíveis de
estragos significativos contra a “saúde ou integridade física da mulher”. Não são
todos os casos de violência doméstica que começam com violência corporal, mas
de maneira oposta, onde inicia através do desejo de poder, autoridade e domínio
por parte do agressor, que são exemplos de violência moral e psicológica. É que
esclarece Valéria Diez Fernandes em seu livro: Lei Maria da Penha. O processo penal
no caminho da efetividade[10]. Não apenas sobre violência física, mas também em
seu livro ela define as demais agressões que podem acontecer com as mulheres
nessas situações.
A partir disso avança para agressões físicas, no momento onde a mulher já
está bastante desgastada, debilitada emocionalmente, sem condições de
apresentar resistência. Esse tipo de violência acaba por evoluir e se tornar cada vez
mais frequente, até o momento de ações mais violentas[11]. As consequências
dessas agressões, dependendo do resultado, podem ser tipificadas através do
código penal, como vias de fato, lesão corporal, tortura ou feminicídio, são infrações
penais que agravam os casos. Sobre a tortura é importante destacar que essa
conduta é sempre tomada, com a intenção de controle total sobre a mulher, com o
objetivo de obter “informações, declarações ou confissões” que não lhe
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Já na violência psicológica, a Lei deixa claro sobre as formas que isso pode
ocorrer, quando a vítima vem a sofrer qualquer tipo de dano emocional, um abalo
em sua autoestima, e até mesmo em ações que visam controlar o comportamento
habitual, limitando seus ideais, crenças e intervindo em sua forma de pensar. Com
objetivo de controle total sobre as atitudes da mulher. Características bem
presentes nesse tipo de violência é a forma como ela se apresenta, já que ao
contrário da violência física não deixa marcas pelo corpo, o que acaba por dificultar
a identificação, já que é uma violência um tanto quanto silenciosa[13].
São métodos usados para controlar de forma menos aparente, onde de início
muitas vezes a própria vítima acaba por não perceber que está sofrendo de
violência psicológica. A violência doméstica tem como objetivo principal provocar
sofrimento na vítima, fazendo sentir dor, desespero e medo, o que é bem presente
na violência psicológica, que tenta destruir sua alta estima, controlar suas ações,
manipular a mulher para que tenha total domínio sobre a vida dela. Uma conduta
bastante presente nesses casos é a utilização de intimidação entre outras formas de
coagir a vítima, onde o agressor
5 revela um sentimento de entusiasmo ao ver o
sofrimento da mulher.
A violência psicológica aparece de forma quase que imperceptível, onde na
maioria das vezes são apresentadas através de comportamentos e ações do homem
como uma forma de cautela e sentimento de proteção por parte do agressor.
Começando de maneira sutil, mas que com tempo se desenvolve progressivamente
em episódios possessivos. Ainda como forma de manipulação, o agressor sempre
acaba por convencer a vítima que ela é a culpada dessa violência, motivado por
comportamentos que o agressor “acredita” ser contrarias ao que ele deseja[14].
Violência sexual também ocorre em ambientes familiar, o que muitas vezes é
passado despercebido pelo fato do agressor e a vítima muitas vezes ter um
relacionamento, porem a Lei deixa claro que é de extrema importância o
consentimento de ambas as partes, o fato de existir ou já ter existido um
relacionamento entre os dois não a faz pertencer a esse homem, uma ideia bem
decorrente entre os relacionamentos abusivos, onde alguns homens acreditam que
o sexo seja uma necessidade, concluindo que é um dever, uma obrigação a ser
cumprido pelas suas companheiras. Essa ideia de que a mulher é vista como uma
propriedade do marido/namorado ou em qualquer relacionamento afetivo traz um
entendimento para alguns homens que violência sexual seja visto como algo
normal, comum nos relacionamentos[15].
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Esse tipo de violência muitas vezes nem é de conhecimento da vítima, haja
visto que por motivos culturais e históricos a mulher acaba por acreditar que não
pode se negar em ter relações sexuais com seu companheiro. É o que acredita Tânia
rocha Andrade Cunha[16]:
Historicamente, o corpo da mulher, de cada uma em
particular, e de todas, é tratado como propriedade dos
homens, que se respaldam na ideia de manutenção da
supremacia masculina e na visão de uma sexualidade
constituída a partir dessa supremacia. Por isso, não podemos
esquecer que a violência sexual, que se pratica no âmbito da
relação conjugal, está ligada ao uso do autoritarismo do
homem, que obriga a mulher a ter relações sexuais. E, por
causa dessa cultura, as mulheres, muitas vezes, se violentam,
permitindo o ato sem vontade, porque aprenderam que esta
é sua obrigação.
Por esse motivo nos casos onde ocorrem violência doméstica, dificilmente a
violência sexual é informada nas denúncias, já que existem barreiras bem evidentes
em provar esse tipo de violência, nos casos onde não foi usado de violência física,
mas apenas ameaças, logo a vítima se sente envergonhada de se sujeitar a tamanha
humilhação de descrever ameaças usadas por seu companheiro para praticar atos
sexuais.
O que a Lei Maria da Penha deixa evidente é que nenhuma mulher em
qualquer situação deve ser obrigada a ter relações sexuais contra a sua vontade. A
Lei também salienta sobre se tratar de violência doméstica o fato do agressor
proibir a vítima de usar métodos contraceptivos, obrigando assim a mulher a ter
uma gravidez não desejada, ou também em casos onde o agressor obriga a mulher
a praticar um aborto. Não sendo admitido nenhuma forma de coibir ou anular seus
direitos sexuais ou reprodutivos.
Violência patrimonial[17], no art. 7° inciso IV, é entendida como maneiras de
“retenção, subtração, destruição de seus objetos pessoais ou de trabalho, bens,
valores e direitos ou recursos econômicos, incluindo os destinados a satisfazer suas
necessidades” os bens que a mulher possui, com total direito de usufruir do que lhe
pertence, sendo assim subtraídos pelo parceiro, com a finalidade de impedir que a
mulher tenha seus bens para usar da forma como deseja, sendo assim controlados
pelo parceiro, sem o poder de decisão[18].
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Entende-se por violência moral[19], também prevista do art. 7° parágrafo V,
qualquer forma de tentar denegrir a imagem da mulher, usando de “calunia,
difamação ou injuria” sendo calunia, formas de atribuir um crime que a pessoa não
cometeu, espalhando uma ideia falsa a respeito da idoneidade da mulher, a
difamação tem como objetivo denegrir a reputação da ofendida, tentando
desmoralizar a mulher e injuria são com palavras na maioria das vezes humilhantes,
xingamentos com nomes pejorativos, ofendendo a “dignidade ou decoro da
vítima”[20]. Esse tipo de ofensa pode ser de um modo geral analisado pelo que a
maioria da sociedade pensa, relacionados a ideia de “bons costumes e moralidade
social” ou pode ser ofensas sobre pensamentos pessoais da vítima, com o que ela
acredita ser algo ruim que afeta sua autoestima. Expondo a vítima ao ridículo para
seus amigos e familiares, trazendo danos irreparáveis para a mulher.
Uma pesquisa feita pela “multi países da OMS”[21], relata que infelizmente
um padrão em relação as casos mais frequentes de violência doméstica, acontece
por parte do parceiro da vítima, muitas vezes motivado por ciúmes por acreditar
em uma ideia de posse sobre a mulher[22]. Isso se repete em várias histórias
noticiadas na televisão, deixando claro que essas agressões vem acontecendo cada
vez mais frequentes de pessoas em um relacionamento amoroso, ou até mesmo
em casos onde o relacionamento5 já chegou ao fim porém motivado pelo desejo de
“punir” a vítima usando seus próprios critérios, com justificativas totalmente
equivocadas, o parceiro vem a agredir a vítima podendo até causar a morte como
percebemos em muitos casos.
2 BREVE RELATO SOBRE A HISTORIA QUE ORIGINOU A LEI 11.340/06
DENOMINADA “LEI MARIA DA PENHA”
Paulo Marco Ferreira Lima em seu livro “Violência contra a mulher”[23], nos
conta um pouca sobre a trajetória de Maria da Penha, onde relata: Maria da Penha
Maia Fernandes, que no então período era casada com Marcos Antônio Heredia
Viveiros, era vítima de violências diárias de seu marido, as agressões já se estendiam
há 23 anos, nesse tempo o então marido tentou assassinar Maria Da Penha por duas
vezes, a primeira tentativa foi utilizando arma de fogo, simulando uma assalto, onde
ele mesmo arquitetou tudo para sua primeira tentativa de assassinato contra Maria
da Penha, onde os disparos atingiram a vítima há deixando paraplégica.
Maria da penha que também escreveu um livro autoral da sua história, com o
nome “sobrevivi posso contar”[24] relatou detalhadamente sobre as agressões
sofridas nesses 23 anos, com o então atual marido. Onde em um trecho do seu livro,
descreve esse momento:
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Marco Antônio Heredia Viveros era, de fato e de ação, o único
praticante do atentado contra mim, idealizador do suposto
assalto praticado em sua própria residência e da tentativa de
assassinato contra a própria mulher. Fôra ele quem tinha
atirado em mim, covardemente, enquanto eu dormia.
Ainda em seu livro[25] Maria da penha também relata o que seria a segunda
tentativa contra sua vida. Onde conta que foi enquanto a vítima tomava banho,
onde tentou eletrocuta-la, depois de ser atingida pelos tiros e ficar limitada apenas
a se locomover através de cadeiras de rodas, dada tal circunstância precisava de
auxílio para as atividades rotineiras, como tomar banho por exemplo, se
aproveitando disso seu então marido se ofereceu para ajudar, porém se tratava da
segunda tentativa contra Maria da Penha.
Onde relara em seu livro que levou um choque no momento “ao esticar o
braço para sentir a temperatura da água”. E percebendo que o marido não usava
aquele banheiro desde sua volta do hospital percebeu então o que estava de fato
tramando. “Marco tomava seu banho somente no banheiro das crianças. Como não
perceber esse episódio como uma segunda tentativa de homicídio contra a minha
pessoa?”.
Mesmo com evidencias das agressões e tentativa de homicídio, o caso já
estava sem solução mesmo nas mãos do judiciário, por 15 anos, se vendo
totalmente desamparada pela Lei, Maria da Penha recorreu aos tribunais
internacionais, já que não havia resolução referente ao crime realizado por seu
marido. Em 2001 a Comissão decidiu então por responsabilizar o Estado brasileiro
por “negligencia, omissão e tolerância em relação a violência contra a mulher”.
Sendo o primeiro caso a ser aplicado a convenção de Belém do Pará.
Em 1998, enviamos, eu e duas instituições de peso, o Centro
para a Justiça e o Direito Internacional, CEJIL, e o Comitê
Latino-americano e do Caribe para a Defesa dos Direitos da
Mulher, CLADEM, o meu caso para a Comissão Interamericana
de Direitos Humanos da Organização dos Estados Americanos
(OEA), protestando contra a demora quanto a uma decisão
definitiva da justiça brasileira em relação ao processo. A
Comissão Interamericana publicou, em abril de 200129, um
relatório, emanado da OEA, que citava o Estado brasileiro
como responsável pela violação de direitos humanos, o que
teve repercussão internacional. Foi um incentivo para que se
debatesse amplamente o tema.
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O estudo inicial que serviu como base para a o projeto, foi criado pelas
organizações não governamentais de defesa da mulher, em seguida votado pelo
congresso e sancionada pelo ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Isso se deu
pela ideia de procurar proteger a mulher de forma mais efetiva, já que a então Lei
n 9.099/95 referente a juizados especiais, já não era mais suficiente visto a vasta
complicações sobre o tema, sem efetivamente em responder de forma direta aos
casos de violência contra a mulher. Devido a isso se deu a promulgação do mesmo
modo dos demais Estatutos.
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Ficando claro que mesmo se tratando de crimes contra pessoas do mesmo
seio familiar, é uma responsabilidade não apenas dos envolvidos de forma direta,
mas como também uma responsabilidade do Estado, que tem a obrigação de
proteger e garantir total segurança ao cidadão. Sendo então de responsabilidade
também da sociedade, já que a própria Lei diz se tratar de crime a omissão, o
Supremo Tribunal Federal decidiu por valer a Lei para os agressores, mesmo sem
queixa da vítima.
A Lei foi criada com o intuito de ajudar as mulheres nessa situação,
encorajando para que elas se sintam seguras para denunciar, mesmo em casos de
graves ameaças, visando uma segurança
do Estado, assim então agir de forma mais
5
severa em relações a esses casos, para que os agressores sejam punidos por esses
crimes. Relatado por Maria da Penha[26]:
Diante da repercussão de meu caso, houve uma iniciativa
corajosa e inédita em nosso país: foi criada, em 2006, uma lei
que prevê um tratamento mais rigoroso para esse tipo de
crime, chamada informalmente de Lei Maria da Penha, com
medidas de proteção e medidas educativas.
3 A RESPEITO DA CONSTITUCIONALIDADE DA LEI
Muito se debate a respeito da constitucionalidade da Lei 11.340/06, já que
ela é especifica para determinado gênero, o que muitas pessoas acreditam não ser
o mais correto perante a constituição federal, já que na “carta magna”[27] fica claro
que todos são iguais perante a Lei.
Em seu art. 5, a Lei rege que “todos são iguais perante a Lei, sem distinção
de qualquer natureza”, especificamente no parágrafo l fica ainda mais evidente o
porquê de tamanho debate onde rege que “I - homens e mulheres são iguais em
direitos e obrigações, nos termos desta Constituição”. Por esse motivo muitos
doutrinadores acabam por defender essa ideia, um exemplo é o promotor de Justiça
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em São Paulo Valter Foleto Santim[28], publicou um artigo a respeito do assunto
por assim citado, onde conclui:
O benefício legal exclusivo de um gênero da espécie humana,
a mulher, e o maior rigor legal ao homem, pessoa do sexo
masculino, constante da Lei 11.340, ferem os princípios
constitucionais da igualdade, da isonomia entre pessoas de
sexos diferentes e de cônjuges, devendo ser alterada a
nomenclatura legal para termo adequado comum de dois
gêneros;
Uma opinião que acaba por divergir com outros doutrinares, já que uma
grande parte acredita, ser exatamente o oposto, levando em consideração que
muitos acreditam que quando a constituição trata sobre igualdade, é buscando
meios mais justos para todos.
O que sabemos é que mesmo com tantos avanços na sociedade ainda
existem muitos grupos de pessoas que são menos favorecidos. Seja por classe
social, por uma cultura diferente e principalmente gênero, onde historicamente
sabemos que a mulher carrega fardos de uma cultura machista, sempre ressaltando
a inferioridade da mulher. Isso fica claro a respeito de alguns pontos históricos que
podemos analisar essa desigualdade de gênero, os direitos civis são um exemplo
disso, onde só foram adquiridos pelas mulheres muito depois que os homens, o
direito de trabalhar, votar, administrar seus bens com total autonomia e dividir
atividade e custos de uma casa também são bons exemplos, entre tantos outros
conquistados pelas mulheres ao longo dos anos que bem sabemos, posteriormente
aos direitos conquistados pelos homes.
Trazendo à tona a ideia do que alguns doutrinadores acreditam, de que a
constituição redigiu tal artigo com a intenção, de que as “leis voltadas a parcelas da
população, merecedoras de especial proteção procuram igualar quem é desigual, o
que nem de longe infringe o princípio isonômico”[29]. De modo que se a Lei
11.340/06 fosse de fato inconstitucional, isso também cairia sobre vários outros
Estatutos que também são específicos para um grupo de pessoas, como o Estatuto
do Idoso por exemplo e o ECA. Ressaltando que são necessárias medidas especificas
para que sejam igualados, determinados grupos que acabam por ser menos
favorecidos pelo Estado. É o que acredita a Desembargadora Maria Berenice Dias,
que publicou um artigo “visando rechaçar a tese de inconstitucionalidade proposta
por correntes minoritárias”[30]. Em um determinado trecho de seu artigo[31],
descreve a opinião defendida.
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Assim demagógico, para não dizer cruel, é o questionamento
que vem sendo feito sobre a constitucionalidade de uma lei
afirmativa que tenta amenizar o desequilíbrio que ainda, e
infelizmente, existe nas relações familiares, em decorrência de
questões de ordem cultural. De todo descabido imaginar que,
com a inserção constitucional do princípio isonômico, houve
uma transformação mágica.
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É ingênuo acreditar que basta proclamar a igualdade para
acabar com o desequilíbrio nas relações de gênero.
Inconcebível pretender eliminar as diferenças tomando o
modelo masculino como paradigma. Não ver que a Lei Maria
da Penha consagra o princípio da igualdade é rasgar a
Constituição Federal, é não conhecer os números da violência
doméstica, é revelar indisfarçável discriminação contra a
mulher, que não mais tem cabimento nos dias de hoje.
Ninguém mais do que a Justiça tem compromisso com a
igualdade e esta passa pela responsabilidade de ver a
diferença, e5 tentar minimizá-la, não a tornar invisível.
Observa-se que o legislador[32] não apenas quis deixar isso de forma mais
clara possível como também uma forma de impor que sejam igualadas as classes.
4 ESTATÍSTICAS DE VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER NO BRASIL
Analisando o “panorama de violência doméstica no Brasil”[33] observa-se
através dos registros de ligações para o 180, um serviço disponibilizado pela
“Secretaria de políticas para as Mulheres”[34], que só em 2015 foram registrados
749.024, já em 2014 esses números eram bem menores, com um total de registros
de 485.105 ligações feitas com denúncias por mulheres vítimas de agressões,
panorama apresentado pelo Senado Federal através do seu instituto de pesquisa.
Mesmo com uma Lei especifica para combater esse tipo de crime,
infelizmente os registros feitos posteriores a lei acabam por não oferecer um
resultado satisfatório, já que a ideia central era diminuir significativamente a
violência contra a mulher, o que não ocorre levando em consideração as constantes
denúncias e relatos na mídia e em outros veículos de notícias, sobre os crescentes
casos de violência contra a mulher.
Isso conforme dito acima é um relato de 4 anos atrás, mostrando que o
problema da violência contra a mulher é um caso sem muitas resoluções por uma
boa parte de tempo, mesmo com tantos avanços e disponibilidade para a mulher
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pode-se observar que isso não responde de forma efetiva, já que muito antes de
2015 os casos também vieram gradativamente crescendo nos gráficos
apresentados no “panorama de violência doméstica no Brasil”.
O “Fórum Brasileiro de Segurança pública”[35], em um trabalho feito
juntamente com Datafolha instituto de pesquisa, apresenta um infográfico onde
podemos analisar os casos de violência doméstica, onde claramente se observa o
aumento constante dos casos. “536 mulheres foram vítimas de agressão física a
cada hora no último ano (4,7milhoes de mulheres)”, sendo que desses dados, 76,4%
relataram ser agredidas por conhecidos, sendo a maioria dessa porcentagem,
companheiros/namorados das vítimas.
Segundo o “mapa da violência”[36] de 2015, 106.093 mulheres foram mortas
no Brasil, por condição do gênero, esses dados são de 1980 a 2013. Sendo a maioria
também por conhecidos. O Brasil ocupa o 5º lugar no ranking mundial de
Feminicídio, segundo o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos
Humanos (ACNUDH)[37]. Um reflexo notório da falta de efetividade das medidas
de combate de violência contra a mulher, já que na maioria das vezes as vítimas de
Feminicídio, foram também vítimas de violência doméstica, sendo que nesses casos
a vítima já tinha apresentado queixa do agressor.
5 MEDIDAS PROTETIVAS E SUA EFICÁCIA
Sabemos que para alcançar objetivos é necessário um desempenho maior
para resultados efetivos, não apenas ter uma teoria bem elaborada, mas colocar em
pratica aquilo que está do papel. Pensando nisso, em atingir melhores resultados
no combate contra a violência a mulher, a Lei destacou pontos de extrema
importância, onde são demandados medidas para proteger a mulher nessa fase tão
complicada, onde mais observa-se medo e receio em denunciar. Preocupadas com
as atitudes que o agressor pode tomar sabendo que a vítima fez a denúncia, o
Estado tem a obrigação de proteger essa mulher. É que relata um
artigo[38] publicado a respeito das medidas protetivas.
Já que em muitos casos as mulheres não denunciam por esse receio do que
possa acontecer devido elas decidam não relatar as agressões sofridas. É importante
destacar que muitos casos não são denunciados justamente porque as mulheres
não se sentem protegidas pelo Estado. Conforme Análise do “artigo
publicado”[39] sobre o referido assunto. Pois existindo tais medidas protetivas a
mulher ainda não se sente mais segura, demostrando que os objetivos almejados
com Lei, não chegaram aos resultados desejados.
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Por esse motivo vamos analisar um pouco mais afundo a respeito das
medidas protetivas, buscando os pontos principais de como essas medidas são
tomadas, os procedimentos à partir do momento da denúncia e demais assuntos
sobre onde se concentram o maior obstáculo para que essas medidas não sejam
inteiramente aproveitadas. As Medidas Protetivas podem ser desenvolvidas de uma
forma rápida e instantânea sem audiência que envolva as partes e até mesmo da
manifestação do Ministério Público. Porém o Ministério Público deve ser de
imediato avisado. A Lei Maria da Penha Prevê 2 tipos de medidas protetivas de
urgência, a primeira que obriga o agressor em relação a determinadas condutadas
que o agressor não deve praticar que estão elencadas no art. 22[40].
Art. 22. Constatada a prática de violência doméstica e familiar
contra a mulher, nos termos desta Lei, o juiz poderá aplicar,
de imediato, ao agressor, em conjunto ou separadamente, as
seguintes medidas protetivas de urgência, entre outras:
I - suspensão da posse ou restrição do porte de armas, com
comunicação ao órgão competente, nos termos da Lei
n. 10.826, de 22 de dezembro de 2003;
5
II - afastamento
do lar, domicílio ou local de convivência com
a ofendida;

III - proibição de determinadas condutas, entre as quais:
a) aproximação da ofendida, de seus familiares e das
testemunhas, fixando o limite mínimo de distância entre estes
e o agressor;
b) contato com a ofendida, seus familiares e testemunhas por
qualquer meio de comunicação;
c) frequentação de determinados lugares a fim de preservar a
integridade física e psicológica da ofendida;
IV - restrição ou suspensão de visitas aos dependentes
menores, ouvida a equipe de atendimento multidisciplinar ou
serviço similar;
V - prestação de alimentos provisionais ou provisórios.
O segundo tipo previsto na Lei das medidas protetivas é em relação a orientações
com intenção de proteger a mulher, previsto do artigo 23 e 24[41].
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Art. 23. Poderá o juiz, quando necessário, sem prejuízo de
outras medidas:
I - encaminhar a ofendida e seus dependentes a programa
oficial ou comunitário de proteção ou de atendimento;
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II - determinar a recondução da ofendida e a de seus
dependentes ao respectivo domicílio, após afastamento do
agressor;
III - determinar o afastamento da ofendida do lar, sem
prejuízo dos direitos relativos a bens, guarda dos filhos e
alimentos;
IV - determinar a separação de corpos.
Art. 24. Para a proteção patrimonial dos bens da sociedade
conjugal ou daqueles de propriedade particular da mulher, o
juiz poderá determinar, liminarmente, as seguintes medidas,
entre outras:
I - restituição de bens indevidamente subtraídos pelo agressor
à ofendida;
II - proibição temporária para a celebração de atos e contratos
de compra, venda e locação de propriedade em comum, salvo
expressa autorização judicial;
III - suspensão das procurações conferidas pela ofendida ao
agressor;
IV - prestação de caução provisória, mediante depósito
judicial, por perdas e danos materiais decorrentes da prática
de violência doméstica e familiar contra a ofendida.
Essas medidas previstas na Lei Maria da Penha são designadas para uma
melhor efetividade em busca da proteção a mulher que sofre violência em locais
familiares, ou em relacionamentos afetivos. Importante falar que a Lei prevê sobre
proteção não apenas a pessoa que sofreu as agressões mas também a todas as
pessoas envolvidas, que se sentirem ameaçadas de alguma forma, como “mãe,
namorada, empregada, tia, ou seja trata-se de uma violência de gênero que vem
proteger a mulher que é vítima da violência doméstica, desde que no ambiente
familiar ou doméstico”[42].
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No que tange a sua eficácia, é consenso em alguns operadores do direito[43],
a falta de fiscalização no momento de averiguar o cumprimento das medidas. Pois
em alguns casos não sendo tomada as medidas protetivas de urgência, e não
ocorrendo o acompanhamento da vítima, logo o acusado fica em liberdade,
entretanto é nítido que as mulheres não sintam-se amparada pelo sistema, Já que
realizando a denúncia a mesma fica desamparada, tornando-se um alvo ainda maior
para o agressor.
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Não apenas da parte de fiscalização como também existe um déficit
pertinente as políticas públicas referente a esse assunto, onde não percebe-se um
investimento da parte do Estado para haver um declínio nas estatística.
Simultaneamente com a Lei, que acredita-se pela doutrina majoritária tratar com
pouca intensidade o assunto, é necessário estabelecer na listagens de políticas
públicas sobre o referido assunto, com a intenção de combater a violência não
apenas através da Lei mas também com projetos que conscientizem as pessoas a
se inteirar mais na causa. É necessário um interesse da parte do Estado para buscar
maneiras de implantar na educação algo tão importante para a melhora da
sociedade.
Apesar das vastas notícias,
5 diariamente veiculadas na mídia, e o assunto ser
reiterado nas problematizações em causas humanitárias, é presente a falta de
empatia que as pessoas sentem em relação as demais vítimas dessas situações. Não
apenas por não se preocupar, mas por não entender o tamanho da dificuldade que
é para uma vítima sair desse quadro fatídico, é necessário que juntamente com a
educação que os jovens, futuro da sociedade tenham acesso a esse assunto, para
que te tenha um interessa da população em combater a violência doméstica no
Brasil. É o que relata Eva Alterman Blay em seu artigo[44]:
É fundamental estabelecer uma articulação entre os
programas dos Ministérios da Justiça, da Educação, da Saúde,
do Planejamento e demais ministérios. Exemplo dessa
desarticulação está na proposta de criação de mais Delegacias
de Defesa da Mulher, instrumento muito importante mas que
tem de ser aparelhado em sua estrutura física, equipamento
e ligação com as demais delegacias, com a Secretaria de
Segurança, da Justiça, da Educação e demais órgãos do
governo estadual e federal. Assim como o pessoal desta
importante
instituição
precisa
ser
treinado permanentemente, as Delegacias pouco podem
fazer se não estiverem inseridas em um programa de
transformação da cultura da força e da violência de gênero.
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Nos programas escolares – desde o ensino fundamental até o
universitário – precisa haver a inclusão da dimensão gênero
mostrando como a hierarquia existente na cultura brasileira
de subordinação da mulher ao homem traz desequilíbrios de
todas as ordens – econômico, familiar, emocional e
incrementa a violência.
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6 ALTERAÇÕES NA LEI MARIA DA PENHA
A Lei Maria da Penha, com novas medidas previstas para aplicar medidas
protetivas de urgência, em casos de mulheres ou pessoas dependentes que estejam
sobre grave ameaça, correndo eminente perigo. Publicada através do diário oficial
da união[45], a Lei foi Sancionada pelo Atual Presidente da República Jair Bolsonaro.
Com mudanças que visam melhores condições e agilidade em resolver na hora das
decisões judiciais e policiais. Previsto na nova norma está[46]:
Art. 12-C. Verificada a existência de risco atual ou iminente à
vida ou à integridade física da mulher em situação de
violência doméstica e familiar, ou de seus dependentes, o
agressor será imediatamente afastado do lar, domicílio ou
local de convivência com a ofendida:
I - pela autoridade judicial;
II - pelo delegado de polícia, quando o Município não for sede
de comarca; ou
III - pelo policial, quando o Município não for sede de comarca
e não houver delegado disponível no momento da denúncia.
§ 1º. Nas hipóteses dos incisos II e III do caput deste artigo, o
juiz será comunicado no prazo máximo de 24 (vinte e quatro)
horas e decidirá, em igual prazo, sobre a manutenção ou a
revogação da medida aplicada, devendo dar ciência ao
Ministério Público concomitantemente.
§ 2º. Nos casos de risco à integridade física da ofendida ou à
efetividade da medida protetiva de urgência, não será
concedida liberdade provisória ao preso.
O projeto nasceu da ideia de tranquilizar a mulher no momento de fazer a
denúncia, pois é aonde ocorre a maior falha, pois as mulheres acabam deixando de
fazer a denúncia por medo de voltar para casa e o marido por vingança acabar por
294

www.conteudojuridico.com.br

fazer mais agressões ou até mesmo praticar o “feminicidio”. É o que o deputado
federal Bernardo Santana de Vasconcellos (PR-MG), esclarece, quando explica por
que apresentou esse projeto de lei em 2013. "após efetuar o registro da ocorrência,
não raramente a vítima retorna a sua residência e passa viver momentos de terror,
com medo de que o agressor volte a lhe praticar atos de violência doméstica"[47].
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Com essa nova medida protetiva de urgência, a mulher se sente mais segura,
em saber que o processo acaba por ficar mais ágil, que o delegado ou até mesmo
o policial percebendo o “eminente perigo” que a vítima venha a correr, vai estar
imediatamente liberando essa medida. No mesmo ano também teve mais uma
alteração que visa intensificar, a eficácia para mulheres com deficiência que sofrem
com violência doméstica. “Menos de um mês depois, em 4 de junho, foi sancionada
a Lei 13.836/19, que torna obrigatória a informação sobre a condição de pessoa
com deficiência da mulher vítima de agressão doméstica ou familiar”.
6.1 AVANÇOS SIGNIFICATIVOS NO COMBATE CONTRA A VIOLÊNCIA
DOMÉSTICA
O (CNJ) Conselho Nacional de Justiça[48] em seu site oficial, destaca sobre
um dos avanços que vem ajudando no combate contra a violência. Onde apresenta
5
uma matéria sobre o “botão do pânico”.
O aparelho chamado de “botão do pânico”
virou um parceiro na luta contra a violência doméstica, nas decorrentes agressões
sofridas por mulheres no Brasil. Quando ocorre as agressões e a mulher aciona esse
sistema operacional em razão de “perigo eminente” de violência, o aparelho
eletrônico “emite um alerta” para que o auxílio a vítima venha acontecer de forma
mais rápida. “Varas especializadas nos tribunais de Justiça do Espírito Santo, São
Paulo, Paraíba, Maranhão e Pernambuco mantêm parcerias com governos
municipais e estaduais para atendimento de segurança”[49].
Segundo o “artigo publicado sobre o tema, no JusBrasil”[50], ao utilizar esse
novo sistema “resulta em dois efeitos” o primeiro que é dificultar as ações dos
agressores, pois com o esse aparelho o atendimento a vítima ocorre de forma de
forma mais efetiva. A segunda é incentivar as mulheres mesmo passando por essa
situação a retornarem a seus trabalhos, a fazer suas tarefas ou qualquer um dos
afazeres que tem o habito de praticar no dia a dia, como até mesmo os momentos
de lazer que o medo pode vir a tirar pelas graves ameaças. Através do aparelho, as
mulheres podem se sentir mais seguras para buscas ajuda independente do
ambiente.
A Revista exame no dia 8 de março de 2019, publicou a seguinte declaração:
“O ministro da Justiça Sérgio Moro, e a ministra da Mulher, da Família e dos Direitos
Humanos, Damaris Alves, assinaram acordo de cooperação técnica para combater
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a violência doméstica no Brasil”[51]. Com objetivo de potencializar as formas de
combater a violência doméstica usando meios eletrônicos, como o “botão do
pânico” e “tornozeleiras” que envie a localização para o atendimento da vítima.
Esses meios já são usados porém a ideia dos Ministros é potencializar de forma que
fique mais acessível esses meios, é o que diz o Ministro Sérgio Moro “Nós já os
temos no Brasil, mas o uso precisa ser mais disseminado, ouve uma queda no
percentual de utilização das tornozeleiras no Brasil entre 2016 e 2017”. Esse método
da tornozeleira, é usado em outros países também como forma de combater a
violência contra a mulher. Para Bruna Angotti o Monitoramento eletrônico é[52]:
Visando garantir a efetivação das medidas de afastamento em
casos de violência doméstica, alguns países adotaram o
monitora‐ mento eletrônico. Por exemplo, nos Estados
Unidos, 17 Estados o preveem. Também em Portugal há sua
previsão, desde 2009, com o devido consentimento do
agressor, como medida especifica de afastamento do acusado
ou condenado em contexto de violência doméstica. Vale
ressaltar que, neste País, a vítima também poderá́ se sujeitar
ao monitoramento, para prevenir encontros indesejados e
perigosos, sendo igualmente necessário o seu consentimento.
Em alguns Estados também é realizado a patrulha Maria da penha, que são
usados em casos onde são liberadas as medidas protetivas. No Paraná essa nova
implantação já foi disponibilizada em duas cidades, sendo Curitiba e Londrina. A
Prefeitura de Londrina segunda seu site, informa que apenas nesse ano já “prestou
45 atendimentos a mulheres vítimas de violência doméstica, em pouco mais de dois
meses”, implantado desde de 6 julho desde ano.
Além do Paraná o Estado de Roraima já havia disponibilizado esse serviço no
ano anterior, agindo com a patrulha desde do primeiro semestre de 2018,
mostrando estatísticas positivas através do combate a violência com a utilização da
patrulha. É o que diz o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) “A Patrulha Maria da
Penha, se apresenta hoje, como uma das medidas de proteção mais eficaz, visto
que está em contato direto com a mulher em situação de violência”.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Na pesquisa realizada, questionou-se sobre o referente assunto, previsto na
Lei 11.340/06 conhecida como Lei Maria da Penha, com objetivo de alcançar dados
em relação a efetividade e avanços na Lei desde então. Em uma análise comparativa
com a legislação anterior, onde só era penalizados os casos através do código penal,
296

www.conteudojuridico.com.br

e não através de uma Lei especifica, e posteriormente com a criação da Lei
11.340/06, observa-se de fato um avanço no combate contra a violência doméstica.
Assim sendo apresentado no artigo, em relação ás citações que demostram
defender essa ideia[53].
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Porém, ao que se refere a eficácia no que tange a aplicação das medidas
protetivas da Lei, conforme já apresentada no artigo, no tópico estatísticas, não
demostram um resultado satisfatório, tanto em relação a violência doméstica,
quanto também aos casos de “feminicídio”, que pelos motivos crescentes em 2015
foi promulgada no rol dos crimes hediondos. “Conforme publicação no Diário
Oficial”[54].
Existem muitos casos de mulheres que não chegam nem a fazer a denúncia,
conhecendo a dificuldade de acesso aos seus direitos e por temer o pior, acabam
por sofrer caladas. Em um “artigo voltado para os principais erros da Lei”[55], é
possível analisar uma ampla insatisfação no combate contra a violência. Os
números de feminicídio no Brasil acaba por amedrontar a mulher, que percebe que
os homens não estão se sentido ameaçados pelo Estado, pois continuam com suas
práticas violentas, mesmo com penas mais severas, apontando que a Lei não tem
efetividade.
5
Acredita-se que não basta apenas aplicar a Lei, porém, é necessário que as
políticas públicas interfiram de forma simultânea combatendo a violência
doméstica, atingindo o real problema. Mesmo sendo elaborada de uma maneira
avançada e criteriosa, acaba que quando colocada em pratica vem a decepcionar
os maiores envolvidos. Sem o eventual auxilio dos verdadeiros responsáveis pelo
sistema. Observações essas relatadas no artigo “A Lei Maria da Penha e sua
efetividade no amparo jurídico ás mulheres vítimas de violência doméstica e
familiar.”[56]
REFERÊNCIAS
BIANCHINI, Alice. Lei Maria da Penha: Lei n. 11.340/2006: aspectos assistenciais,
protetivos e criminais da violência de gênero. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 2016. 296 p.
BIANCHINI, Alice. Objetivo e objeto da lei Maria da penha - arts. 1º e 5º da lei
11.340/2006. São
Paulo:
Jusbrasil,
2012.
Disponível
em:
<https://professoraalice.jusbrasil.com.br/artigos/121814322/objetivo-e-objeto-dalei-maria-da-penha-arts-1-e-5-da-lei-11340-2006>. Acesso em: 10 ago. 2019.
BLAY, Eva Alterman. Violência contra a mulher e políticas públicas. 2003. SciELO.
Disponível
em:
<http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S010340142003000300006&script=sci_arttext>. Acesso em: 30 set. 2019.
297

www.conteudojuridico.com.br

Boletim Conteúdo Jurídico n. 931 de 09/11/2019 (ano XI) ISSN - 1984-0454

BRASIL, Agência. Alterações na Lei Maria da Penha são publicadas no diário
oficial. São
Paulo:
Universa,
2019.
Disponível
em:
<https://www.uol.com.br/universa/noticias/redacao/2019/05/14/alteracoes-emlei-maria-da-penha-garantem-mais-protecao-a-mulher.htm>. Acesso em: 30 ago.
2019.
BRASIL. Decreto-lei. LEI. N° 11.340, de 2006. 7 ago. 2006. Disponível em:
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2006/lei/L11340.htm>.
Acesso em: 20 set. 2019.
BRASIL. ONU. Nações Unidas Brasil (Org.). Violência contra as mulheres é
‘pandemia
global’,
diz
chefe
da
ONU. 2018.
Disponível
em:
<https://nacoesunidas.org/violencia-contra-as-mulheres-e-pandemia-global-dizchefe-da-onu/>. Acesso em: 20 ago. 2019.
BRASILIA. Lara Haje. Câmara dos Deputados. Projeto permite a policial aplicar
medida protetiva de urgência em casos de violência doméstica. São
Paulo: 2019. Disponível em: <https://www.camara.leg.br/noticias/551680-projetopermite-a-policial-aplicar-medida-protetiva-de-urgencia-em-casos-de-violenciadomestica/>. Acesso em: 20 ago. 2019.
BRASIL. Patrulha Maria da Penha fez 45 atendimentos desde sua
implantação. 2019.
Prefeitura
de
Londrina.
Disponível
em:
<http://www.londrina.pr.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id
=22755%3Apatrulha-maria-da-penha-fez-45-atendimentos-desde-suaimplantacao&catid=108%3Adestaques&Itemid=288>. Acesso em: 10 set. 2019.
CARDOSO, Bruno. Violência contra a mulher: o que são as medidas protetivas
de
urgência? São
Paulo:
Jusbrasil,
2017.
Disponível
em:
<https://brunonc.jusbrasil.com.br/artigos/544108267/violencia-contra-a-mulhero-que-sao-as-medidas-protetivas-de-urgencia>. Acesso em: 11 ago. 2019.
CASTILLO, Elisa. Infografia | A violência contra as mulheres no mundo em
quatro
mapas. 2017.
EL
PAÍS.
Disponível
em:
<https://brasil.elpais.com/brasil/2017/11/22/internacional/1511362733_867518.ht
ml>. Acesso em: 20 set. 2019.
CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA (Brasil). CNJ. Botão do pânico é tecnologia
aliada no combate contra violência doméstica. São Paulo: Agencia, 2019.
CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. Botão do pânico é tecnologia aliada de
mulheres vítimas de violência. Brasil: Jusbrasil, 2019. Disponível em:
298

www.conteudojuridico.com.br

<https://cnj.jusbrasil.com.br/noticias/398345291/botao-do-panico-e-tecnologiaaliada-de-mulheres-vitimas-de-violencia>. Acesso em: 30 ago. 2019.
DIAS, Maria Berenice. A Lei Maria Da Penha Na Justiça: A Efetividade Da Lei
11.340 de 2006 de Combate a Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher São Paulo: Revista dos Tribunais, 2007. 200 p.

Boletim Conteúdo Jurídico n. 931 de 09/11/2019 (ano XI) ISSN - 1984-0454

DRUMOND, Pedro Henrique Mendes. A constitucionalidade da Lei Maria da
Penha. São
Paulo:
Jus.com.br,
2019.
Disponível
em:
<https://jus.com.br/artigos/48490/a-constitucionalidade-da-lei-maria-da-penha>.
Acesso em: 20 set. 2019.
FERNANDES, Valéria Diez Scarance. Lei Maria da Penha: O Processo Penal no
caminho da efetividade. São Paulo: Atlas, 2015. 282 p.
GIRÃO, Marcos. Lei nº 13.827/2019 – Alterações na Lei Maria da Penha. São
Paulo:
Estratégia
Concursos,
2019.
Disponível
em:
<https://www.estrategiaconcursos.com.br/blog/lei-no-13-827-2019-alteracoesna-lei-maria-da-penha/>. Acesso em: 30 ago. 2019.
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RESUMO: Este artigo tem por objetivo analisar e esclarecer os principais problemas
decorrentes do assédio moral cometido no ambiente de trabalho, e as
consequências desta prática na saúde do empregado. Busca-se uma reflexão sobre
a competitividade e a demanda crescente por profissional especializado no
mercado de trabalho, se contrapondo com princípios básicos de respeito e ética
nas relações interpessoais. Abordar os efeitos mentais que o assédio moral incide
ao trabalhador e os efeitos jurídicos atuais aplicáveis ao assediante. Por meio de
pesquisa exploratória de vasto acervo literário, pretende-se estabelecer as causas,
consequências (físicas e psicológicas) e os efeitos sociais decorrente do assédio
moral nas relações de trabalho.A metodologia de pesquisa será através de
legislações correlatas, fontes bibliográficas, artigos, e direcionamentos
constitucionais.A finalidade deste artigo é demonstrar o impacto que o assédio
moral causa à saúde do trabalhador e à sociedade de modo geral, e os instrumentos
necessários para se coibir esta prática no meio laboral.
PALAVRA CHAVE: Assédio Moral; Trabalhador; Saúde.
ABSTRACT: This article aims to analyze and clarify the main problems arising from
workplace bullying, and the consequences on employee health. We seek a reflection
on competitiveness and the growing demand for a specialized professional in the
labor market, contrasting with basic principles of respect and ethics in interpersonal
relationships. Address the mental effects that bullying has on the worker and the
current legal effects applicable to the harasser. Through exploratory research of vast
literary collection, it is intended to establish the causes, consequences (physical and
legal) and social effects resulting from bullying in labor relations. The research
methodology will be through related legislations, bibliographic sources, articles,
and constitutional guidelines. The purpose of this paper is to demonstrate the
impact that bullying has on the health of workers and society in general, and the
instruments needed to curb this practice in the workplace.
KEYWORDS:Moral Harassment; Worker; Cheers.
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SUMÁRIO: 1. Introdução - 2. Conceito e Características do Assédio Moral: 2.1. As
Consequências do Assédio Moral na Saúde do Empregado; 2.1.1. Estresse; 2.1.2.
Síndrome de Burnout; 2.1.3. Depressão; 2.2 Instrumentos Adotados no Brasil para
Coibir a Prática de Assédio Moral. 3. Considerações Finais. 4.Referências.

1. INTRODUÇÃO
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O direito ao trabalho é uma garantia fundamental prevista na
Constituição Federal, que assegura ao cidadão, o livre exercício de qualquer
trabalho, ofício ou profissão (art. 5º, XIII CFRB/88).
No Brasil, o ramo do Direito responsável pelo estudo desta matéria é o
Direito do Trabalho, formado por um arcabouço jurídico-normativo que
regulamenta a relação empregador e empregado.
Discorrendo sobre esta área de estudo, Nascimento (2011, p. 279) traz
a seguinte reflexão sobre trabalho:
Uma das concepções de direito do trabalho que procura
5 a tendência flexibilizadora da época recente é a
reagir contra
do direito do trabalho como um direito de primeiro grau
compreendido como um conjunto de direitos fundamentais
ou uma parte dos direitos humanos, expressões que não têm
o mesmo significado.
A Constituição (1998) usa terminologia nesse ponto
diversificada, referindo-se ora a direitos e garantias
fundamentais (art. 5º, I), a direitos humanos (art. 4º, II) e a
direitos e liberdades constitucionais (art. 5º, LXXI) e ao
trabalho como um dos direitos sociais (art. 6º).
Direitos humanos é expressão de matriz jusnaturalista, de
direito natural. Nesse caso, os direitos do trabalhador teriam
de ser compreendidos como direitos existentes em todos os
tempos e acima do direito positivo, o que não corresponde,
na história, à construção do direito do trabalho, que nasceu
como decorrência da Revolução Industrial do século XVIII,
fruto de períodos mais recente da história. Como direito
fundamental, o direito do trabalho teria de ser direito de
todos em todos os lugares, em certo tempo. Esses direitos são
constitucionais quando inserido na Constituição de um país.
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É O enquadramento mais razoável. O direito do trabalho nem
sempre existiu, suas leis vigoram por certo tempo até a sua
revogação, e em diversos países as principais leis têm nível
constitucional. O trabalho humano é um valor, e a dignidade
do ser humano como trabalhador um bem jurídico de
importância fundamental.
Esta garantia constitucional pressupõe ao Estado, o dever de assegurar
e proteger os direitos do trabalhador brasileiro, de modo a atingir a finalidade
social, no qual está inserido.
O trabalho não é somente o meio de subsistência do ser humano, está
atrelado à princípios constitucionais e políticas públicas voltadas à erradicação da
pobreza e redução das desigualdades sociais.
De acordo com Nascimento (2011, p. 57), “ O direito ao trabalho, bem
como o direito ao lazer são, pois, duas premissas básicas e fundamentais para o ser
humano que trabalha para que o trabalho seja um meio de vida e não de
penosidade ou de angústia”.
O empregado deve estar, portanto, em um ambiente saudável, que lhe
permita ser produtivo e explorar o seu potencial. O ambiente saudável é tudo o que
envolve o organismo; seja físico, como bens tangíveis; social, como costumes e
cultura; e psíquico, sentimentos do homem, expectativas, segurança, etc. (PADILHA,
2002, p. 20).
Contrapondo-se com este ambiente, tem-se na atualidade, um
aumento significativo oe Assédio Moral nas relações de trabalho, que para além de
tornar a vida penosa e angustiante, conforme citação supratranscrita, afeta a saúde
psíquica e física do trabalhador.
Este artigo tem como proposta demonstrar os tipos de Assédio,
conceitos e características, os motivos pelos quais ocorrem, quais os impactos que
são gerados na vida e na saúde do trabalhador, e quais as ferramentas disponíveis
no Brasil, para combater este tipo de prática.
2. CONCEITO E CARACTERÍSTICAS DO ASSÉDIO MORAL
As primeiras pesquisas sobre Assédio Moral surgiram no começo de
1984, com Heinz Leymann, que após uma longa pesquisa, publicou um ensaio
científico no qual ficou estabelecido que para uma ação ser caracterizada
como mobbing, seria necessário que as humilhações sofridas por um empregado,
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se repetissem pelo menos uma vez na semana e tivessem duração mínima de seis
meses (GUEDES, 2003, p. 27)
O assédio moral, a partir de então, passou a ser objeto de inúmeros
estudos, e uma das primeiras necessidades surgiu: distinguir o assédio moral de
dano moral.
Discorrendo sobre o assunto, Zanetti (2008, p. 49-50) faz as seguintes
ponderações:
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O assédio moral exige que sejam realizadas práticas hostis de
forma reiterada, com certa frequência e duração. A frequência,
estatisticamente, como disse HeizLeymann é de uma vez por
semana. A duração é estatisticamente comprovada por Heinz
de pelo menos 6 meses. Aqui existe de uma forma geral uma
diferença com o dano moral, pois, no dano moral não são
feitas estas exigências, um simples ato pode caracterizar o
dano moral.
Em matéria de provas, entende-se que no dano moral o fato
deve ter sido
5 levado a conhecimento de terceiros enquanto
no assédio moral não existe esta necessidade.
Ocorre o assédio moral, quando o empregado de forma repetitiva ou
prolongada é exposto a situações vexatórias e humilhantes, afetando sua dignidade
e identidade (BARRETO, 2002, p. 13).
O assédio moral retira a autonomia da vítima, quando o assediador não
transmite informações importantes para realização de tarefas, quando contesta
diuturnamente todas as suas decisões, quando crítica de forma exagerada o
trabalho realizado, pressiona para que não faça valer seus direitos, como férias, por
exemplo. Age de modo que o impeça de conseguir promoção, ou atribui contra a
sua vontade trabalhos perigosos ou incompatíveis com sua saúde (HIRIGOYEN,
2002, p. 108).
Quanto às suas formas, Zanetti (2008, p. 67-72) elenca que o assédio
pode ser Vertical Descendente, Vertical Ascendente, Assédio Horizontal ou Assédio
Misto.
Ocorre o assédio vertical descendente quando o ato é realizado por um
responsável hierárquico que abusa de seu poder. Já no descendente um ou mais
subordinados atentam contra o superior hierárquico.
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O assédio horizontal se manifesta entre empregados de mesmo nível
hierárquico, de forma simples quando um trabalhador assedia o outro colega, ou
coletivo, quando um grupo atua contra um empregado. O assédio misto é a junção
dos anteriores, ocorrendo tanto numa relação de hierarquia como entre colegas do
mesmo nível hierárquico.
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Segundo a cartilha elaborada pelo Conselho Nacional do Ministério
Público Federal (2016):
A forma mais comum do assédio moral acontece em relações
hierárquicas autoritárias e assimétricas, nas quais
predominam condutas negativas, relações desumanas e
antiéticas de longa duração. Essa forma de assédio pode partir
de um ou mais superiores e se dirigir a um ou mais
subordinados, desestabilizando a relação da(s) vítima(s) em
seu ambiente de trabalho. Embora a situação mais comum
seja a de o assédio moral partir de um superior para um
subordinado, muitas vezes pode ocorrer entre colegas de
mesmo nível hierárquico, ou mesmo partir de subordinados
para um superior, sendo este último caso, entretanto, mais
difícil de ocorrer. O que é importante para configurar o
assédio moral, dessa forma, não é o nível hierárquico do
assediador ou do assediado, mas sim as características da
conduta: a prática de situações humilhantes no ambiente de
trabalho, de forma reiterada.
Como visto, o que configura o assédio moral nas relações de trabalho,
não são as formas/tipos de agentes, mas as características da conduta, onde, de
forma reiterada, o trabalhador é submetido a situações vexatórias e humilhantes.
Dentre os maiores motivadores da ocorrência deste ato no âmbito
laboral, são as próprias organizações, haja vista que algumas facilitam
comportamentos abusivos e humilhantes. São estes ambientes permissivos, que
tornam os relacionamentos desrespeitosos e complacentes com o erro e abuso
intencionais. Nestes locais, existem uma competição exacerbada que gera um álibi
permanente, em que comportamentos degradantes são considerados normais.
Além da supervalorização de hierarquias, onde os chefes não são questionáveis e
torna falho o comportamento democrático (FREITAS, 2007, p. 03).
Os efeitos decorrentes do assédio moral, afetam vários cenários, como
pode ser observado nas afirmativas de Falkembach (2007):
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O assédio moral, além de gerar efeitos maléficos sobre a
personalidade e a saúde do empregado, projeta seus efeitos
sobre a sociedade, pois conduz ao desemprego. Nesse caso,
a vítima do assédio moral pode se tornar um encargo para o
Estado, pois gozará de benefícios previdenciários; e, ainda,
engendra prejuízos à própria organização do trabalho, posto
que o empregado assediado tem queda na produtividade,
dificuldade de integração e interação com o grupo de
trabalhadores, além de absenteísmo, tudo capaz de resultar
em déficit para o empregador. O assédio moral afeta, além da
vítima, os custos operacionais da empresa, com a baixa
produtividade daí advinda, absenteísmo, falta de motivação e
de concentração que aumentam os erros do serviço. A
consequência econômica é bastante preocupante, não se
limitando à vida do empregado, mas tendo reflexos na
produtividade, atingindo, também, a sociedade como um
todo, uma vez que mais pessoas estarão gozando de
benefícios previdenciários temporários, ou mesmo
permanentes em virtude da incapacidade laborativa,
5
sobrecarregando, dessa forma, a Previdência Social.
A maioria dos impactos citados pela autora decorre de um mesmo
denominador comum, a saúde do assediado. Quando o empregado sofre o assédio,
a saúde mental e a capacidade laborativa são imediatamente afetadas, culminando
em afastamentos, doenças e dependência do Estado (Previdência Social).
Em 2015, fora publicada uma matéria jornalística[2]acercade uma
pesquisa realizada no Brasil sobre a incidência do Assédio Moral no ambiente de
trabalho, os resultados da pesquisa podem ser observados dos excertos abaixo:
Ao buscar relatos de profissionais que tenham sofrido assédio
no trabalho, a reportagem ouviu uma dezena de pessoas
sempre sob a condição de que seu nome e da empresa não
fossem revelados. A quantidade e velocidade com que os
depoimentos surgiram indicam que este é um problema
comum no mercado brasileiro, como aponta uma pesquisa
feita pelo site Vagas.com e publicada com exclusividade pela
BBC Brasil
Dos 4.975 mil profissionais de todas as regiões do país
ouvidos no fim de maio, 52% disseram ter sido vítimas de
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assédio sexual ou moral. E, entre quem não passou por esta
situação, 34% já presenciaram algum episódio de abuso.
(...)
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O Vagas.com enviou o questionário para 70 mil profissionais
de sua base de dados, escolhidos entre os que tinham
atualizado seu currículo nos seis meses anteriores e tinham ao
menos um emprego em seu histórico.
(...)
Nos resultados, o assédio moral foi identificado como o tipo
de abuso mais comum, apontado por 47,3% dos profissionais
que responderam a pesquisa, enquanto 9,7% disseram ter
sofrido assédio sexual. Entre os entrevistados, 48% disseram
não ter sofrido assédio. Alguns entrevistados declararam ter
sofrido os dois tipos de assédio.
Mas os resultados mostram que, enquanto o assédio moral
foi relatado em proporções semelhantes por homens (48%) e
mulheres (52%), o sexual é quatro vezes mais comum entre
elas: 80% das pessoas que disseram ter sido vítimas de abuso
são do sexo feminino.
(...)
Entre os receios mais comuns entre as vítimas de assédio que
não o denunciaram, estão perder o emprego (39%) e sofrer
represália (31,6%). Não se trata de um medo infundado, pois,
entre os que denunciaram, 20,1% afirmaram terem sido
demitidos e 17,6% disseram ter sofrido algum tipo de
perseguição.
(...)
Para os organizadores do estudo, o alto índice de respostas
mostra que este é um assunto urgente no mercado
profissional brasileiro. Dos 70 mil questionários enviados para
os cadastros no site, 7% participaram, bem acima da média de
0,5% registrada em outras pesquisas. Destes, 98%
responderam a todas as perguntas.
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Os dados demonstram que o Assédio é uma realidade no Brasil e um
problema a ser combatido em todas as áreas de atuação.
As pesquisas de campo e os estudos acadêmicos são extremamente
importantes para identificar estes problemas, e discutir os instrumentos necessários
para que o ambiente de trabalho seja adequado à saúde do trabalhador.
2.1AS CONSEQUÊNCIAS DO ASSÉDIO MORAL NA SAÚDE DO EMPREGADO
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O trabalho é o meio pelo qual o ser humano se desenvolve e se
transforma na natureza. Tais transformações são responsáveis pelo seu
comportamento e pelas suas condições físicas e mentais. Quando o ambiente de
trabalho é penoso e as condições são desfavoráveis, essas transformações tendem
a ter consequências negativas, que pode inclusive incidir na saúde física e mental
do trabalhador.
Segundo Vasconcelos (2015 apud CUNICO, 2014, p. 824) o assédio moral
configura-se:
Como o emprego deliberado de poder ou influencia
psicológica, na forma de ameaça contra terceiros, com
5
potencial de causar lesões, danos psicológicos, privações, ou
mesmo transtornos ao desenvolvimento psicofísico do
indivíduo.
Para Barreto (p. 157, apud ALKIMIN, 2013, p. 83) o assédio moral:
Gera grande tensão psicológica, angustia, medo, sentimento
de culpa e autovigilância acentuada. Desarmoniza as emoções
e provoca danos á saúde física e mental constituindo-se em
fator de risco à saúde nas organizações de trabalho.
As consequências do assédio moral vão além do ambiente de trabalho,
pois sua interferência gera danos, tanto no convívio das relações interpessoais
laborativas, como na vida familiar e social do assediado.
Segundo Alkimin (2013, p.84):
O assédio moral gera sentimentos de indignidade, inutilidade
e de desqualificação, refletindo em baixa autoestima pessoal
e profissional, não sendo o trabalho encarado como fonte de
satisfação e dignidade para o trabalhador.
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Os problemas causados pelo assédio moral, não gera impacto somente
na estrutura psicológica, comportamental, social e familiar da vítima de assédio,
afeta, de modo geral, toda a sociedade. Fato este, que o assédio moral, além de
estar inserido em programas nacionais de saúde pública, figura como tema de
organizações internacionais.
A relevância da matéria fez com que a Organização Mundial da Saúde –
OMS caracterizasse os sintomas decorrentes do assédio moral, classificando-os em:
psicossomáticos, psicopatológicos ou comportamentais (OMS apud FREIRE, 2009,
p. 06):
a) Psicopatológicos: estão neste sintoma, todas síndromes de
ansiedade, depressão, sendo incluso apatia, insônia,
pensamento introvertido, problemas de concentração, humor
depressivo, perda de interesse por coisas ou situações que
antes o despertavam, introversão, insegurança, falta de
inciativa, melancolia, pesadelos, etc, mudança de humor
(ciclotimia), irritabilidade (distimia).
b) Psicossomáticos: neste estão todos os sintomas físicos, mas
que têm uma origem ou uma gênese psíquica, como,
hipertensão arterial, ataques de asma brônquica, úlceras
estomacais, enxaqueca, perda de equilíbrio (labirintite ou
síndrome de Menière), torcicolos, lumbagos, queda de cabelo,
dores musculares e/ou articulares de origem tensional,
estresse.
c) Comportamentais: São reações agressivas (consigo mesmo
ou com outras pessoas do convívio social), transtornos
alimentares, aumento no consumo de álcool e/ou drogas,
aumento do tabagismo, disfunção sexual e isolamento social.
O Ministério da Saúde (2009, p. 09), de maneira mais didática, elencou
os seguintes sintomas em sua Cartilha:
Estresse emocional; sentimento de culpa; perda do poder de
concentração; transtornos de adaptação; ansiedade;
insegurança; baixa autoestima; perda de produtividade; falta
de motivação
Vê-se claramente que a saúde do trabalhador pode ser afetada nos seus
aspectos físicos, psicológicos ou comportamentais.Por este motivo, diversos
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autores, realizam pesquisas de campo, para saber concretamente, como os
trabalhadores se sentem em relação ao ambiente de trabalho e, se possuem algum
transtorno oriundo da sua atividade laborativa.
Ao tratar destas pesquisas em sua obra, BARRETO apud ALMEIDA (2016),
apresenta os seguintes levantamentos:
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Nessa pesquisa, elaborada por Barreto, inicialmente foram
ouvidos 2.072 trabalhadores, destes 1.311 do sexo masculino
e 761 do sexo feminino, vinculados ao Sindicato dos
Trabalhadores
nas
Indústrias
Químicas,
Plásticas,
Farmacêuticas e Similares de São Paulo. Na entrevista inicial
forma selecionados para o prosseguimento do estudo todos
os trabalhadores que relataram terem sofrido humilhações no
ambiente de trabalho. Entre as 2.072 pessoas, 870 obreiros,
sendo 494 mulheres e 376 homens, o que representa 42% do
total de entrevistados, alegaram terem sofrido alguma
humilhação no emprego em 97 empresas distintas.(BARRETO
citado por ALMEIDA; RODRIGO DE SOUZA, 2016, p. 34-35)
5
Os números apresentados
impressionam pela quantidade de pessoas
que relataram terem sofrido humilhações no ambiente de trabalho, e para a autora,
embora os dados sejam reveladores, acredita-se que tais números estejam
subestimados, eis que o silêncio, nos casos de assédio moral, é comum.

Dos aspectos abordados até o presente, verifica-se que todas as doenças
decorrentes do assédio moral, originam-se, e, estão atreladas inicialmente à saúde
mental e comportamental do trabalhador. Há, portanto, uma preponderância de
afetação de foro intrínseco, íntimo, ligado à falta de autoestima e
autodesvalorização, que podem desencadear os problemas físicos.
Para uma melhor compreensão destas doenças psicopatológicas, serão
abordados nos próximos tópicos o Estresse, a Síndrome de Bournout e a Depressão.
2.1.1 ESTRESSE
De acordo com Zanetti (2008, p. 41) “estresse é o conjunto de
perturbações biológicas e físicas provocadas por diversos fatores: excesso de
pressão no trabalho, certos estilos de administração, a deficiência estrutural para
cumprimento de tarefas, condições ruins de trabalho”.
O estresse não é uma doença, entretanto, se for prolongado e intenso,
pode gerar problemas como esgotamentos nervosos, doenças cardiovasculares e
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depressão. É o ambiente no qual o trabalhador está inserido que dá início a este
processo, provocado pelas imposições excessivas que excedem a competência do
trabalhador, ou pela forma como são organizadas as tarefas na organização, e o
tipo de trabalho que se realiza (ANDRADE, 2018).
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Tecendo reflexões sobre o assunto, Tarcitano e Guimarães(2004, p. 1213) estabelecem que:
Mesmo que o estresse constitua verdadeiro desgaste psíquico
e sofrimento, não constitui, em si, assédio moral, mas
somente o terreno fértil que pode favorecer sua instalação. O
assédio moral é muito mais do que o estresse, mesmo que ele
passe por uma fase de estresse. Neste caso, se uma pessoa
está sobrecarregada, incumbida de tarefas sem lhe terem
dado os meios para executá-la, portanto estressada, precisa
de certo tempo para julgar se é ou não tratamento
exclusivamente destinado a ela. As consequências dessa
agressão sobre sua saúde serão pouco diferentes de uma
sobrecarga de trabalho, pois, mesmo que seu corpo reaja
fortemente, ela não terá consciência do que lhe sucede.
O estresse decorrente do assédio moral, portanto, difere do estresse de
acúmulo de trabalho, uma vez que, no assédio moral há a presença de violência
psicológica. Nesta linha, Guedes (2003, p. 132) afirma que o estresse é gênero, do
qual integra o straining e o assédio moral. Nas palavras da referida
autora straining é “uma situação de estresse forçado, na qual a vítima ou um grupo
de trabalhadores de um determinado setor ou repartição, são obrigados a trabalhar,
sob grave pressão psicológica e ameaça iminente de sofrer castigos humilhantes”.
O estresse de forma geral é fruto da globalização e da pressão do
mercado de trabalho cada vez mais exigente, no entanto, quando decorre de
situações vexatórias e humilhantes, o estresse pode evoluir para outros tipos de
diagnósticos, que podem inclusive incapacitar permanentemente o trabalhador.
2.1.2SÍNDROME DE BURNOUT
O conceito da Síndrome de Burnot está disponível no sítio eletrônico do
Ministério da Saúde[3], o qual é apresentado da seguinte forma:
Síndrome de Burnout ou Síndrome do Esgotamento
Profissional é um distúrbio emocional como sintomas
de exaustão
extrema, estresse e esgotamento
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físico resultante de situações de trabalho desgastante, que
demandam muita competitividade ou responsabilidade. A
principal causa da doença é justamente o excesso de
trabalho. Esta síndrome é comum em profissionais que atuam
diariamente sob pressão e com responsabilidades constantes,
como médicos, enfermeiros, professores, policiais, jornalistas,
dentre outros.

Boletim Conteúdo Jurídico n. 931 de 09/11/2019 (ano XI) ISSN - 1984-0454

Traduzindo do inglês, "burn" quer dizer queima e "out"
exterior. A Síndrome de Burnout também pode acontecer
quando o profissional planeja ou é pautado para objetivos de
trabalho muito difíceis, situações em que a pessoa possa
achar, por algum motivo, não ter capacidades suficientes para
os cumprir. Essa síndrome pode resultar em estado
de depressão profunda e por isso é essencial procurar apoio
profissional no surgimento dos primeiros sintomas.
Nota-se que a síndrome é causada por situações extremas, seja de
estresse, cansaço ou esgotamento físico, decorrente de trabalho desgastante. Nesta
mesma página eletrônica, o Ministério
da Saúde ainda elenca os principais sintomas
5
da Síndrome, vejamos:
A Síndrome de Burnoutenvolve nervosismo, sofrimentos
psicológicos e problemas físicos, como dor de barriga,
cansaço excessivo e tonturas.O estresse e a falta de vontade
de sair da cama ou de casa, quando constantes, podem
indicar o início da doença. Os principais sintomas que podem
indicar a Síndrome de Burnout são: cansaço excessivo, físico e
mental; dor de cabeça frequente; alteração no apetite; insônia;
dificuldades de concentração; sentimentos de fracasso e
insegurança; negatividade constante; sentimentos de derrota
e desesperança; alterações repentinas de humor; isolamento;
fadiga; pressão alta; dores musculares; problemas
gastrointestinais; alteração nos batimentos cardíacos.
Ao discorrer sobre o que seria a exaustão emocional caracterizadora da
Síndrome de Burnout, Pereira (2012) ensina que:
A exaustão emocional é a dimensão que se refere mais
diretamente ao estresse e alude ao esgotamento, tanto físico
como mental, levando à sensação de que não se dispõe mais
de energia para as atividades cotidianas, em especial a laboral.
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Em seu bojo traz uma série de sintomas como transtornos do
sono, dificuldade de atenção, lapsos de memória, insônia,
problemas cardiovasculares, perturbações gastrointestinais,
ansiedade, depressão entre outros. Esta é a dimensão
considerada central da síndrome e representativa do estresse
ocupacional.
A Síndrome de Burnout está mais propensa a se manifestar em
ambientes de trabalho onde impera o assédio moral, uma vez que a relação entre
o assediador e a vítima é de constante humilhação e ameaça. Mesmo quando cessa
o assédio, os efeitos da síndrome, em regra, permanecem no trabalhador, e pode
ser associada a outros tipos de transtornos psíquicos de forma concomitante,
agravando sobremaneira a sua saúde (ALMEIDA, 2016, p. 39).
2.1.3 DEPRESSÃO
De acordo com Almeida (2016, p. 37), a depressão é:
Um distúrbio emocional que produz alterações no modo de
ver o mundo e sentir a realidade. O sintoma da doença é,
basicamente, o transtorno do humor. A falta de esperança e
de vitalidade são sentimentos constantes na vida de uma
pessoa deprimida. Seus sintomas podem ser a insegurança, o
isolamento social e familiar, a apatia, a desmotivação, ou seja,
a perda de interesse e prazer por coisas que antes gostava,
com o agravante de que podem também ocorrer perda de
memória, do apetite e da concentração, além da insônia.
A depressão é considerada uma doença, pela Organização Mundial da
Saúde – OMS, sendo assim, não pode ser confundida com a tristeza, em sua
concepção primária.
Seguindo este raciocínio, Almeida (2016, p. 38), afirma que: “a tristeza
muitas vezes vem acompanhada de sintomas típicos da depressão como insônia e
falta de apetite, mas podem ser superados mais facilmente (...)”.
No intuito de esclarecer a população e dirimir eventuais dúvidas, o
Ministério da Saúde oferta em seu sítio eletrônico[4], as seguintes explicações:
A depressão (CID 10 – F33) é uma doença psiquiátrica que
afeta o emocional da pessoa, que passa a apresentar tristeza
profunda, falta de apetite, de ânimo, pessimismo, baixa
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autoestima, que aparecem com frequência e podem
combinar-se entre si.
É imprescindível o acompanhamento médico tanto para o
diagnóstico quanto para o tratamento adequado.
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Considerada pela Organização Mundial da Saúde (OMS)
como o "Mal do Século". No sentido patológico, há presença
de tristeza, pessimismo, baixa autoestima, que aparecem com
frequência e podem combinar-se entre si.
A depressão provoca ainda ausência de prazer em coisas que
antes faziam bem e grande oscilação de humor e
pensamentos, que podem culminar em comportamentos e
atos suicidas.
O tratamento é feito com auxílio médico profissional, por
meio de medicamentos, e acompanhamento terapêutico
conforme cada caso. O apoio da família é fundamental.
Está presente na literatura médica e científica mundial que a
5
depressão também incita alterações fisiológicas no corpo,
sendo porta de entrada para outras doenças.
Pessoas acometidas por depressão podem, além da sensação
de infelicidade crônica e prostração, apresentar baixas no
sistema de imunidade e maiores episódios de problemas
inflamatórios e infecciosos.
A depressão, dependendo da gravidade, pode desencadear,
também,
doenças
cardiovasculares, como enfarto, AVC e hipertensão.
A depressão como visto no excerto acima, se apresenta como o “Mal do
Século”, eis que, cada vez mais aumenta o número de pessoas com esse quadro
clínico.
A depressão está sendo considerada pela jurisprudência trabalhista,
como uma doença ocupacional, consoante se depreende dos julgados abaixo:
DEPRESSÃO. CARACTERIZAÇÃO. DOENÇA OCUPACIONAL.
Para caracterizar a depressão como doença profissional, fazse necessário que se concretize o nexo causal entre as
atividades do empregado e a depressão. O entendimento
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contido no item II da Súmula nº 378 desta Corte não faz
restrição a nenhum tipo de doença, concluindo-se, a par do já
afirmado, que a depressão pode ser enquadrada na categoria
das doenças profissionais. No presente caso, tendo o
Regional, soberano na análise do conjunto fático-probatório
(Súmula nº 126 do TST), constatado a existência do nexo
causal entre a patologia adquirida e a condição de trabalho a
que o Obreiro estava submetido, inadmissível se falar em
violação dos arts. 20, § 2, e 118 da Lei nº 8.213/91" (TST - 4ª T.
- AIRR 30740-82.2005.5.20.0001 - Relª Minª Maria de Assis
Calsing - DJe 23.09.2011)
DEPRESSÃO. DOENÇA PROFISSIONAL. NEXO CAUSAL
PROVADO. REINTEGRAÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL DEVIDOS. O reclamante encontra-se doente, sendo
portador de depressão severa com incapacidade temporária
para o trabalho, moléstia ocupacional de nexo causal com as
atividades executadas na ré, em virtude de ambiente de
trabalho muito estressante. Assim, fixadas as premissas de
que: a) há a doença do trabalho, b) que desta resultou a
incapacidade laborativa parcial e temporária do autor; c) que
o trabalho executado, excessivamente estressante, era indutor
da moléstia contraída, torna-se devida a pretensão
indenizatória em atenção aos danos morais experimentados
pelo trabalhador. Manifesto o sofrimento do demandante
resultante do comprometimento de sua higidez, de tudo
resultando o dever de indenizar. No mais em razão da
possibilidade de aproveitamento em outras atividades na ré,
constitui corolário lógico o direito do trabalhador à
reintegração pretendida, em função compatível com seu
estado de saúde, até porque a incapacitação é parcial e o
recorrido apresenta condições de exercer qualquer outro
mister que leve em conta sua capacidade laboral reduzida
pela doença que o acomete. Recurso empresarial ao qual se
nega provimento" (TRT da 2ª Região - 4ª T. - RO
01903000620085020050 - Rel. Ricardo Artur Costa e
Trigueiros - DOE/SP 10.06.2011)
As doenças como depressão, estresse grave e a Síndrome de Burnout,
são reconhecidas pela Lei nº 8.213/91 como doenças profissionais, ou seja, o
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trabalhador que sofre destas enfermidades é beneficiário do regime de previdência
social e podendo, inclusive, obter afastamentos visando a sua plena recuperação.
2.2 INSTRUMENTOS ADOTADOS NO BRASIL PARA COIBIR A PRÁTICA DE
ASSÉDIO MORAL
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Como visto no decorrer desta pesquisa, o assédio moral é alvo de várias
políticas públicas voltadas para a conscientização e combate desta prática, por meio
da publicação de cartilhas e informações em sítios eletrônicos, a exemplodas
elaboradas pelo Ministério Público Federal e Ministério da Saúde.
O Ministério Público Federal promoveu uma campanha divulgada em
seu site (2019), definindo o dia 02 de Maio como o “Dia de Combate ao Assédio
Moral”. Na página, ficou consignada os seguintes objetivos:
Durante todo o mês, os canais internos e externos de
comunicação do MPF trarão informações ao público sobre
como identificar práticas de assédio moral e sexual e de
discriminação no ambiente de trabalho. Também serão
disseminadas orientações sobre o que fazer, em caso de
presenciar 5ou de ser vítima dessas práticas nocivas, e como
denunciar. “A iniciativa busca conscientizar tanto os
profissionais que atuam no MPF, quanto trabalhadores em
geral sobre a gravidade do problema, que traz grandes
prejuízos para as pessoas, para as relações de trabalho e
também para o desempenho dos serviços”, afirma o ouvidorgeral do MPF, Juliano Baiocchi.
Não obstante as diversas medidas públicas de conscientização ante a
gravidade das consequências do assédio moral, para a saúde do trabalhador para
a sociedade de modo geral, tramita no Senado Federal o Projeto de Lei nº
4.742/2001 (2001), que visa tipificar no Código Penal Brasileiro o crime de assédio
moral no trabalho.
Tal projeto já foi aprovado pela Câmara dos Deputados, e aguarda a
apreciação pelo Senado.
Tornar o assédio moral um crime, certamente contribuirá positivamente
para a mudança de postura, cultura e de paradigmas, tanto das organizações
quanto dos colaboradores.
3. CONSIDERAÇÕES FINAIS
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Essa pesquisa delineou o conceito, as características e as formas de
assédio moral no âmbito laborativo, ao passo que enfatizou os seus efeitos à saúde
do empregado.
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Restou patente que o assédio moral decorre de uma violência
psicológica no ambiente de trabalho, fomentado geralmente, por políticas de
extrema competitividade, cumprimento de metas exaustivas, jornadas extenuantes
e tratamentos vexatórios e degradantes.
É neste ambiente marcado por pressões de desempenho que o
assediador de forma repetitiva e recorrente, gera danos irreparáveis à saúde física
e mental do trabalhador.
Independentemente da forma como o assédio moral se manifesta, o
assediado pode desenvolver transtornos Psicopatológicos (síndromes de
ansiedade, apatia, insônia), Psicossomáticos (enxaqueca, úlceras estomacais, asma
crônica) ou Comportamentais (aumento do tabagismo, consumo de álcool ou
drogas excesso, disfunção sexual).
Dentre as diversas doenças psíquicas desenvolvidas pelo indivíduo que
sofre assédio moral em seu ambiente de trabalho, destacam-se o Estresse, a
Síndrome de Burnout e a Depressão.
Tais doenças, quando originadas pelas relações de trabalho, são
consideradas pela legislação previdenciária vigente, doenças profissionais, passíveis
de afastamentos do ambiente laborativo e respectivo pagamento de benefício
social.
O assédio moral é um comportamento de inúmeras discussões no
âmbito acadêmico,e objeto de fomento de políticas públicas nacionais e de
organizações internacionais voltadas para coibir esta prática.
Com a intensificação destas medidas instrucionais e a aprovação do
Projeto de Lei que visa tipificar o assédio moral no trabalho como crime, espera-se
que o ambiente de trabalho seja um local saudável e que desenvolva de maneira
edificante, o potencial e os reais valores do trabalhador brasileiro.
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O DISCURSO FEMINISTA COMO ARGUMENTO PRIMORDIAL NA DEFESA DE
UM ACUSADO POR FEMINICÍDIO: A SUBSTITUIÇÃO DO ARGUMENTO DE
LEGÍTIMA DEFESA DA HONRA QUE CONTRIBUI NA DISCRIMINAÇÃO CONTRA
A MULHER
VITÓRIA ANDRESSA LOIOLA DOS SANTOS
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RESUMO: A pesquisa tem por desígnio analisar os discursos presentes na defesa
de um acusado pelo crime de Feminicídio, observando seu fundamento de
existência e validade enquanto argumento caduco que subjuga a mulher
colocando-a em segundo plano. Partindo desse princípio, de acordo com a
metodologia utilizada do tipo pesquisa descritiva, bibliográfica e qualitativa, foi
possível verificar que é na criação patriarcal, machista e misógina, que está o
fundamento pelo qual se explica a ação ou omissão praticada pelo acusado. E que
ainda, pelo uso do argumento de ampla defesa, advogados utilizam teses que
colocam a culpa do crime na própria mulher, o que é antagônico à
Constituição. Desse modo, por meio de estudo de teorias críticas sobre o método
de como esse discurso é utilizado, chegou-se à conclusão que há uma necessidade
de inversão do discurso utilizado pois à violência contra a mulher é resultado de
séculos de discriminação, e não é justo imputa-la somente ao sujeito que está
sentado no banco dos réus, mas há todos que contribuíram naquela criação.
Palavras-chave: feminicídio, criação patriarcal, constituição.
ABSTRACT: The research aims to analyze the speeches present in the defense of a
defendant for the crime of Feminicide, observing its foundation of existence and
validity as a lame argument that subjugates the woman putting her in the
background. From this principle, according to the methodology used of the
descriptive, bibliographical and qualitative research type, it was possible to verify
that it is in the patriarchal, chauvinistic and misogynistic creation, that is the basis
for explaining the action or omission practiced by the accused. And yet, by using
the argument of wide defense, lawyers use theses that place the blame of the crime
on the woman herself, which is antagonistic to the Constitution. Thus, through the
study of critical theories about the method of how this discourse is used, it was
concluded that there is a need to reverse the discourse used because violence
against women is the result of centuries of discrimination, and is not fair to impute
it only to the man who is sitting in the dock, but there are all who contributed to
that creation.
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1 INTRODUÇÃO
O Feminicídio recebeu sua designação própria de “assassinato de mulheres
em contextos discriminatórios”, o marco de caracterização do crime se dá pela
desigualdade de poder entre os gêneros masculino e feminino e ainda, por
construções históricas, culturais, econômicas, políticas e sociais discriminatórias.
Para o julgamento destes que cometeram tal crime, é instituído o tribunal do
Júri, previsto na Constituição Federal de 1988, ele é responsável por julgar crimes
dolosos contra a vida, e no presente caso, os crimes dolosos contra a vida da mulher
por razões da condição do seu sexo feminino.
5
Em assim sendo, esta pesquisa
busca contestar uma conduta adotada pelo
Tribunal do júri, qual seja: nos casos do crime de Feminicídio, subjuga a mulhervítima, reiterando julgamentos morais ou alegando em defesa do homem- acusado
o direito de matar através de doutrinas como a legítima defesa da honra, sendo
esta uma criação dos advogados de defesa para conseguir chegar a um resultado
mais favorável que o do homicídio privilegiado, colocando a culpa do homicídio na
própria mulher.

A quantidade de absolvições reflete o pensamento da sociedade e serve
para estruturar, ao longo dos anos, uma cultura que subjuga a mulher num segundo
plano.
Desta forma, o presente estudo visa abordar o atual argumento utilizado pela
defesa nos casos de Feminicídio no tribunal do júri visando à substituição de
argumentos caducos no ordenamento jurídico e que ainda continuam em uso, na
esteira, já foi natural uma tese de defesa que diminui a vítima, tentando atribuir-lhe
a culpa pelo crime cometido pelo acusado.
2 DA INSTITUIÇÃO DO JÚRI
Como já mencionado, o tribunal do Júri previsto na Constituição Federal, na
alínea “d”, do inciso XXXVIII do artigo 5° diz que o Tribunal do Júri é competente
para julgar os crimes dolosos contra a vida, quais sejam: a) homicídio, b) infanticídio,
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c) participação em suicídio e d) aborto. Na mesma linha, o parágrafo primeiro do
artigo 74 do Código de Processo Penal afirma que compete ao Tribunal do Júri o
julgamento dos crimes previstos nos arts. 121, §§ 1o e 2o, 122, parágrafo
único, 123, 124, 125, 126 e 127 do Código Penal, consumados ou tentados. (Brasil,
1988).
São sorteados, a cada processo, 25 cidadãos que devem comparecer ao
julgamento. Destes, apenas sete são sorteados para compor o conselho de sentença
que irá definir a responsabilidade do acusado pelo crime. Ao final do julgamento, o
colegiado popular deve responder aos chamados quesitos, que são as perguntas
feitas pelo presidente do júri sobre o fato criminoso em si e as demais circunstâncias
que o envolvem.
Fernando da Costa Tourinho Filho (2012, p. 149-150), definindo a seleção dos
jurados, afirma que os juízes-presidentes devem ter uma maior cautela na seleção
dos cidadãos que comporão o Conselho de Sentença, menciona assim:
É certo que muitas vezes as decisões do Júri deixam a desejar,
mas, em compensação, quantas sentenças dos Juízes togados
não são reformadas pela Instância Superior, e quantas
decisões dos Tribunais não são anuladas pelos órgãos
superiores do Poder Judiciário? Saibam os Juízes recrutar
cidadãos idôneos para integrar o Tribunal leigo e muitos
senões tendem a ser corrigidos. Mas em que consistiria essa
idoneidade? Evidente que o cidadão que tem uma vida
pública e privada sem mácula goza de idoneidade. O
problema de avaliação compete ao Juiz Presidente do
Tribunal do Júri ao proceder ao alistamento de que trata o art.
425 do CPP.
Os jurados são escolhidos ao acaso, retirados das listas dos cartórios
eleitorais da região onde funciona o Tribunal do Júri, com a (única) cautela de se
analisar: os antecedentes criminais de cada um. Há ainda o problema da seleção
feita diretamente pelo juiz-presidente, pois, quando este assim procede, termina
optando por pessoas de classe média, com um grau de instrução mais elevado. O
ideal seria a formação do corpo de jurados com pessoas de todas as camadas
sociais, para que possam assim participar de forma justa toda a classe social,
ressalta-se ainda que estes jurados escolhidos, advém de uma criação patriarcal
sexista, que ao escutar um discurso do advogado que julga a mulher, achando
comum e normal.
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3 O USO DA AMPLA DEFESA E A PLENITUDE DA DEFESA E SUA
DIFERENCIAÇÃO
O direito à ampla defesa encontra respaldo constitucional, sendo erigido à
condição de garantia fundamental ex vi art. 5º da Constituição Federal e
precisamente no artigo 5º, inciso LV, in verbis: “aos litigantes, em processo judicial
ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla
defesa, com os meios e recursos a ela inerentes”. (Brasil, 1988).
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Todavia, o direito à autodefesa pode ser renunciado pelo acusado, caso este
prefira se manter em silêncio ou até mesmo não comparecer aos atos do processo.
Já a defesa técnica não pode ser sob qualquer pretexto, objeto de renúncia. Além
de ser necessária a presença de defesa técnica no processo, faz-se imprescindível
que a mesma seja minimamente eficiente, conforme enuncia a súmula 523 do
Supremo Tribunal Federal, que aduz: “No processo penal, a falta da defesa constitui
nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo
para o réu”.
Para Leandro Razera (2015), a plenitude de defesa possui um significado mais
abrangente do que ampla defesa, pois esta se vale de argumentos não jurídicos,
5
tais como sociais, culturais, morais
e religiosos.
Guilherme de Souza Nucci (2013, p. 30-31) no tocante ao assunto dispõe:
Vozes poderão surgir para sustentar o seguinte ponto de
vista: o legislador constituinte simplesmente repetiu os
princípios gerais da instituição do Júri, previstos na
Constituição de 1946. Em razão disso, por puro descuido ou
somente para ratificar uma ideia, acabou constando a
duplicidade. Não nos soa correta a equiparação, até pelo fato
de que o estabelecimento da diferença entre ambas as
garantias somente é benefício ao acusado, com particular
ênfase, em processos criminais no Tribunal Popular.
A expressão “ampla” indica algo vasto, extenso, enquanto a expressão
“plena” significa algo completo, perfeito. A ampla defesa reclama uma abundante
atuação do defensor, ainda que não seja completa e perfeita. Contudo, a plenitude
de defesa exige uma integral atuação defensiva, valendo-se o defensor de todos os
instrumentos previstos em lei, evitando-se qualquer forma de cerceamento. Em
última análise, conforme Guilherme de Souza Nucci (2013, p. 31), “aos réus, no
Tribunal do Júri, quer-se a defesa perfeita, dentro, obviamente, das limitações
naturais dos seres humanos”.
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Para Nucci (2010), no Júri, onde vigora o princípio da oralidade e da
imediatidade, a atuação da defesa deve ser perfeita, mais que ampla, deve ser plena,
visto inexistir outra chance. Portanto, há uma grande diferença entre ampla defesa
e plenitude de defesa, sendo que esta última é muito mais ampla e complexa, visto
ser admitida somente no âmbito do Júri, com o escopo de conscientizar os juízes
de fato.
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Nesse trilhar é a lição de Guilherme de Souza Nucci (2010, p. 282):
A aplicação da plenitude de defesa, no âmbito do Tribunal do
Júri, fomenta, de certo modo, o desequilíbrio das partes,
privilegiando-se a atuação da defesa, em virtude das várias
peculiaridades de sua situação processual. Há que se garantir
ao defensor o amplo acesso às provas e sua produção, sem se
importar, em demasia, com a forma ou com os prazos
estipulados pela lei ordinária. Deve-se assegurar ao defensor,
desde que haja justificativa, um tempo razoável de dilação
para a sua manifestação, ainda que esgotado o tempo
previsto pelo Código de Processo Penal. Todas as teses
defensivas (autodefesa e defesa técnica) devem ser bem
expostas aos jurados no momento da votação.
Desta forma, para que a plenitude de defesa seja devidamente atendida, é
indispensável que se garanta ao acusado o acesso a todo meio probatório lícito,
por meio de seu advogado.
Foi de grande relevância o presente estudo onde se verificou os limites da
plenitude defesa nos crimes de Feminicídio, e ainda, trouxe para a problemática da
pesquisa: o advogado do acusado não pode sustentar em favor do assistido a tese
da legítima defesa da honra, e ainda, se o controle ético ou ideológico da defesa
criminal não pode impedir a sustentação de determinado argumento, tal conclusão
não veicula, porém, uma obrigação do advogado necessariamente encampar a fala
do acusado, já que nem sempre haverá uma vinculação entre as defesas técnica e
pessoal no processo penal, sendo o advogado e o acusado, conforme adverte Claus
Roxin (2007), reciprocamente autônomos. Estando, pois incabível tal tese levantada,
levando em consideração que a tese de defesa da honra do homem ou até mesmo
movido por forte emoção, ou crime passional, é totalmente contrária aos Direitos
Humanos.
4 FEMINICÍDIO, GÊNERO E A LEGÍTIMA DEFESA DA HONRA PARA O CONCEITO
DE VIOLAÇÃO ESTRUTURAL DE DIREITOS HUMANOS
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De acordo com Diniz (2017), o Feminicídio pode ser entendido como um
novo tipo penal, ou seja, aquilo que está registrado na lei brasileira como uma
qualificadora do crime de homicídio. Mas, ele pode ser entendido também no
sentido mais amplo, no seu aspecto sociológico e histórico. “Nesse sentido,
Feminicídio é uma palavra nova, criada para falar de algo que é persistente e ao
mesmo tempo terrível: que as mulheres sofrem violência ao ponto de morrerem.”.
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Da mesma forma entende Wiecko (2019) em que a ‘condição do sexo
feminino’, acaba ficando muito forte a ideia de que sexo é um conceito biológico,
natural, e ocultando que há relações desiguais de poder que são construídas
cultural e socialmente e que resultam repetidamente em violências, entender isso é
fundamental para o enfrentamento dessas violências.
O número de Feminicídios no Brasil o coloca em 7º lugar no ranking mundial,
ficando na frente de países como o México e Paraguai, conforme mostra o Mapa
da Violência 2012 produzido por Júlio Jacobo (2012). Consta neste documento que
de 1980 a 2010 morreram assassinadas mais de 91.000 mulheres. Crimes estes que
apresentam algumas características como o local, especialmente na faixa etária de
20 a 29 e de 30 a 30 anos que registra o maior número de casos. Assim, quase 40%
dos casos foram praticados na5residência, onde o agressor é o cônjuge ou excônjuge e o meio utilizado em quase 60% dos casos é a força e o espancamento.
Por fim, cabe destacar que os índices de reincidência chegam a 50,2% na faixa etária
entre 20-29 anos e 58,8% naquela entre 30-39%.
Consta neste documento ainda, uma pequena queda nos índices de
homicídio no ano de 2007, ou seja, logo após a aprovação da Lei Maria da Penha.
Mas, rapidamente, voltou a crescer.
Fato este que demonstra que a lei Maria da Penha não foi suficiente para
frear a violência extrema contra a mulher no Brasil. O que demonstra que a Corte
Interamericana de Direitos Humanos tem razão quando responsabilizou o Estado
Mexicano pelas mortes das mulheres em Cidade Juarez. Não pelo homicídio em si,
mas por sustentar uma cultura de discriminação contra a mulher, caracterizada
especialmente pela tolerância a violência.
Um famoso caso que marcou a violência contra a mulher foi o caso do
Campo Algodoneiro, em que a Corte Interamericana foi instada a se manifestar
sobre a morte de três jovens mexicanas na Cidade Juarez. As três moças
desapareceram em dias diferentes mais muito próximos no mês de outubro de
2001. Imediatamente suas famílias foram comunicar o desaparecimento na Unidade
Policial. Os policiais trataram com desprezo, dizendo que as meninas teriam fugido
com os namorados. Um chegou até a dizer que se fosse boa moça, estaria dentro
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de casa. Dias após, seus corpos foram encontrados numa plantação de algodão
com sinais de violência sexual e tortura.
Fatalmente há muitas formas de violência contra mulher, das mais
específicas: o assédio sexual nas ruas (caracterizado pelo simples elogio), a violência
sexual em ambientes universitários, e ainda sua relativização nos crimes de estupro
(como: a vítima não estava pedindo?), e por fim e não menos importante a violência
doméstica. Vale ressaltar que homens também sofrem violência – violências, aliás,
que podem ser agravadas por questões de gênero: se é fato que os homens morrem
mais que mulheres, e em decorrência de conflitos interpessoais com armas de fogo
e acidentes de carro, é razoável cogitar que estas mortes acontecem porque
“homem que é homem não leva desaforo pra casa”, e porque “homem que é
homem dirige feito macho”, fazendo com que o sexismo estruturante da sociedade
é bem menos vantajoso para meninos e homens do que geralmente se imagina.
A defesa costuma explorar o perfil “transgressor” da mulher ao passo que no
procedimento do Tribunal do Júri vigora o princípio constitucional da plenitude de
defesa, o que abarcaria, segundo tal entendimento, toda e qualquer argumentação
para salvaguardar a liberdade do réu, sobreposta a todo o resto – inclusive a
dignidade da vítima do homicídio, se necessário for, versus o do homem
trabalhador violado em sua honra para justificar o comportamento do acusado.
Nesta perspectiva faz-se relevante tal pesquisa em que pese o sexismo como
fundamento estruturante das relações entre homens e mulheres na sociedade
brasileira, e a notória persistência da violência contra a mulher decorrente desta
estrutura cultural, seria válido recorrer ao argumento de estereotipia negativa da
mulher vítima de homicídio, em nome da plenitude de defesa?
No mesmo sentido, entende Renata Tavares (2016, p. 207) que em relação
à violência contra a mulher é resultado de séculos de discriminação, e que não é
justo imputa-la somente ao sujeito que está sentado no banco dos réus:
Então aquele menino que nasce num lar onde não pode
chorar, não pode brincar de boneca ou de amarelinha; é
separado das meninas desde os primeiros anos de escola; vira
um adolescente destinado aos esportes, lutas e etc..., não
pode demonstrar seus sentimentos; torna-se um adulto que
toma a cerveja cuja propaganda é uma mulher “gostosa”,
assiste aos programas de TV onde essas moças dançam quase
nuas; acha muito chato discurso de mulher, especialmente
quando tem opinião, odeia a esposa do melhor amigo, pois
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ela “manda nele”, etc... Caso esta pessoa seja abandonada
pela esposa, irá reagir de forma desproporcional.
Dessa forma, é necessária uma análise dos tipos de argumentos utilizados
no Tribunal do Júri de Feminicídio que aprofundam ainda mais a cultura de
discriminação contra a mulher, e analisando os Direitos humanos que visa à
proteção para essa minoria.
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Para Ferrajoli (2008, p. 77-91.) o direito de defesa, em essência é o direito de
refutar a acusação. E se assenta sobre três fundamentos teóricos a seguir expostos:
O primeiro refere-se ao caráter de direito fundamental que
impede que seja confiada a lógica do mercado como se
tratasse de um direito patrimonial, devendo ser garantido
pela esfera pública. O segundo revela-se no interesse público
não só de condenar um culpado, mas especialmente de
proteger um inocente. Por fim, no próprio processo em si, na
participação dialética que vai influir na correta comprovação
da verdade, que é a verdade processual, expressa processo
em contraditório.
5

Em assim sendo, a ausência da garantia da defesa é uma abertura
insustentável de nosso sistema processual, e que de acordo com Ferrajoli (2008):
“debemos reconocer, además, que esta laguna, es decir la falta de defensa, termina

por volver vanas todas las otras garan tías del correcto proceoso”.

É neste sentido que a prática do Tribunal do Júri, nos casos de Feminicídio,
trata de revitimizar a mulher-vitima, reiterando julgamentos morais ou alegando
em defesa do homem- acusado o direito de matar através de doutrinas como a
legítima defesa da honra.
Como menciona Costa Júnior (2017), no Júri vigora o princípio da plenitude
de defesa, o defensor poderá, ainda, suscitar teses subsidiárias, devendo sempre
esclarecer aos jurados a possibilidade de entendimento divergente,
homenageando-se a lógica da eventualidade. Desta forma, a tese da legitima defesa
da honra é fruto do desenvolvimento histórico que tem seu ponto remoto no
Código Penal de 1890 com a ideia de “perturbação do sentido e da inteligência”.
Mas também é consequência jurídica da representação das mulheres nas
sociedades de seu tempo: o repúdio do direito das mulheres que cometem
adultério (ou exercitam seu direito ao sexo) à vida.
Mas, de acordo com Renata Tavares (2016, p. 204) foi com o Código Penal
de 1940 que chegou a ser depurada. Se bem que retirou o CP a emoção e a paixão
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como excludentes de culpabilidade, estabeleceu a noção de violenta emoção para
diminuir a pena. Os advogados criminalistas então desenvolveram a noção da
legitima defesa da honra como tese empírica, época em que o padrão era fazer
justiça com as próprias mãos.
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De acordo com Evandro Lins e Silva (2018, p. 25), que:
O crime passional era muito comum. A tal ponto a concepção
da vida era diferente que havia quase que um direito do
homem, reconhecido pela sociedade, de matar a mulher se
ela o enganasse. No interior, então! O sujeito era vítima da
chacota pública, perdia a respeitabilidade na sua cidade se
não tirasse um desforço contra a mulher. Depois as mulheres
começaram a ter a mesma reação. Eu próprio defendi no júri
algumas mulheres que mataram os maridos. Isso era muito
frequente antigamente.
Sendo assim, é nítido perceber que a legitima defesa da honra foi uma
criação dos advogados de defesa para conseguir chegar a um resultado mais
favorável que o do homicídio privilegiado, colocando a culpa do homicídio na
própria mulher. Esclarece Renata Tavares (2016) que a quantidade de absolvições
reflete o pensamento da sociedade naquele tempo e serviu para estruturar, ao
longo dos anos, uma cultura que subjuga a mulher num segundo plano. Cultura
esta que persiste até os dias de hoje onde a violência contra a mulher é capaz de
fazer um número absurdo de vítimas, contraindo o processo histórico de
positivação dos direitos humanos no plano nacional e internacional.
5 A CONSTITUIÇÃO FEDERAL E A VIOLAÇÃO ESTRUTURAL DE DIREITOS
HUMANOS
Segundo Nash (2009, p. 109) é uma questão de violação estrutural de direitos
humanos: as violações em que é o Estado e suas instituições que as permitem e
facilitam. Assim sendo, funcionam as estruturas jurídicas, políticas sobre a base de
certos parâmetros culturais que mantem viva tais práticas violadores, tornando
invisíveis tais direitos. Tais condições culturais devem, então, apresentar os
seguintes elementos: a ordem institucional e as estruturas do Estado atuando para
excluir um determinado grupo de pessoas; a sociedade em seu conjunto adota certa
posição em relação ao grupo, seja em razão do preconceito ou omite-se em relação
a outros grupos (presos e criança e adolescente, respectivamente); por fim, a
resposta está vinculada a necessidade de intervenção de várias entidades,
requerendo a adoção de um conjunto completo e coordenado de ações.
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Para Campos (2015, p. 90), é a decisão que conduz o Estado a observar a
dignidade da pessoa humana e a garantir os direitos humanos onde há violação
sistemática destes direitos.
Situação esta que se aplica perfeitamente ao caso da violência de gênero no
Estado do Piauí e no Brasil. Assim, a violação sistemática dos direitos das mulheres,
sendo resultado de uma cultura de discriminação, impõe ao Estado uma série de
obrigações que não só um órgão, mas vários deles devem atuar.
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De acordo com a Constituição Federal: A toda a pessoa humana é
reconhecida uma gama de direitos que só serão eficazes caso possam ser exigidos,
ao menos, judicialmente. Seu nome é acesso à justiça e envolve a obrigação dos
Estados de assegurarem tal direito por meio de acesso a um advogado.
Como menciona Renata Tavares (2016, p. 2018), vindo da tradição latinoamericana, a Defensoria Pública é a instituição estatal dotada da capacidade de
fazer efetivo tais direitos as pessoas que não possuem condições de apontar um
advogado. No Brasil, é a defensoria pública instituição essencial ao estado
democrático de direito e instrumento da democracia bem como possui o dever de
promover os direitos humanos.
5

Dessa função extrai-se uma obrigação positiva, ou seja, de assegurar o
efetivo acesso de gozo de tais direitos, bem como uma posição negativa, qual seja
de abster-se de determinadas atitudes que aprofundem a violação destes direitos.
Isso, em hipótese alguma, pode significar uma limitação de atuação no
campo de defesa, que deve ser amplo. Mas efetivamente no reconhecimento de
que esta defesa deve ser ética e feita dentro dos parâmetros institucionais previstos
na Constituição. Ou seja, o Defensor não pode ter a esquizofrênica posição de
promover os direitos humanos e, ao mesmo tempo, sustentar teses que sustentem
tais violações de direitos.
Neste sentido é que o argumento da legitima defesa da honra nos casos no
Feminicídio no Tribunal de Júri deve ser substituído pelo argumento da cultura de
discriminação produzida uma serie de omissões estatais que fazem o agressor uma
espécie de vítima cultural.
E assim resiste o grande argumento para os Advogados e Defensores com
suas teses primárias e subsidiárias de que no júri estão para a defesa daqueles que
perpetraram a violência extrema contra a mulher, e em assim sendo, se essa
violência é resultado de muito tempo de discriminação, é legítimo ou proporcional
imputa-la somente ao sujeito que está sentado no banco dos réus?
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Ainda assim persiste a angústia de se ela deve pagar sozinha por uma
violação estrutural direitos humanos.
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E como esclarece Renata Tavares (2015, p. 209):
O argumento defensivo: ao invés de alegar a legitima defesa
da honra, contribuindo para aprofundar uma cultura de
discriminação contra a mulher, o Defensor Público, em sua
função de promover os direitos humanos, e a Defensoria
como metagarantia, servirá para, além de fazer uma defesa
ética do usuário da Defensoria, sem recorrer a recursos que
aprofundem a discriminação contra a mulher, vai colocar em
relevo a questão cultural que sustenta tal discriminação,
problematizando o papel do agressor, fruto desta cultura.
Da mesma forma, o Advogado de defesa deve, ao elaborar seu plano de
defesa com teses primárias e secundárias, analisar a Constituição Federal e os
Direitos Humanos, visando a garantia destes, que, ao aplicando teses de
desvalorização da mulher e culpando-a pelo próprio crime, estará violando com
vigor os Direitos Fundamentais.
6 CONCLUSÃO
O discurso feminista é argumento necessário para na defesa de um acusado
por Feminicídio onde há a substituição do argumento de legítima defesa da honra
que contribui na discriminação contra a mulher. Tal discurso analisaria a posição do
homem ao praticar este crime, homem este que foi criado em uma sociedade
patriarcal, machista e sexista, que cresceu ouvindo e vendo comportamentos
violentos do pai, tios, primos, irmãos e amigos, contra as mulheres.
Ressalta-se ainda, que todos esses comportamentos influenciam na criação
e desenvolvimento deste em comunidade, pois quando se fala da criação (ato de
dar existência aos seres e ao mundo), é justamente nessa fase que todo o
crescimento dele como pessoa se sobressairá. E em uma criação onde ele recebeu
todos os ensinamentos de homem patriarcal em que deve “lavar sua honra”, este
tipo de discurso de criação acaba interferindo em suas atitudes futuras.
Dessa maneira, é necessário a criação do respeito e igualdade às mulheres,
pois a disponibilidade isolada é um ato de cortesia, a sonoridade é a disponibilidade
responsável. Se compreender como parte de um todo é somatizar vitórias, numa
luta diária, dolorosa, injusta e milenar. É aprender a se conhecer em vivências que
não necessariamente viveu, nem viverá.
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Dessa forma, é inteligível que o argumento utilizado por defensores e
advogados em teses de defesa de um acusado do crime de Feminícidio não esteja
em conformidade com a Magna Carta, onde não se analisa sua criação enquanto
homem integrante de uma sociedade patriarcal machista e injusta.
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Resumo: Este trabalho tem por escopo discorrer sobre o direito à saúde versus a
reserva do possível, como um dever do estado frente à Constituição Federal.
Inicialmente far-se-á o cotejo do direito à saúde como parte fundamental do direito
à vida; abordar-se-á o princípio da reserva do possível, associado às questões
atinentes à Lei De Responsabilidade Fiscal, no que se refere à escassez de recurso
público e a necessidade de escolher o usuário para os recursos existentes. Por
último abordaremos a legislação predominante em nosso ordenamento jurídico
que dá pelo dever do Estado na prestação de atendimento à saúde de forma a
tornar efetivo o mandamento Constitucional.
Palavras-chave: Direito à Saúde.
5 Reserva do Possível. Lei De Responsabilidade
Fiscal.
Abstract: This paper aims to discuss the right to health versus the possible reserve,
as a duty of the state under the Federal Constitution. Initially, the right to health will
be compared as a fundamental part of the right to life; The principle of the reserve
of the possible will be approached, associated to the questions related to the Fiscal
Responsibility Law, regarding the scarcity of public resource and the need to choose
the user for the existing resources. Finally we will address the prevailing legislation
in our legal system that gives the duty of the State in providing health care in order
to make the Constitutional command effective.
Keywords: Right to Health. Reserve of the Possible. Fiscal Responsibility Law.
SUMÁRIO: 1 INTRODUÇÃO. 2. DIREITOS A SAÚDE. 2.1. A FALTA DE
PLANEJAMENTO E A LESÃO A DIREITOS FUNDAMENTAIS. 2.2. DA ANTINOMIA DO
PRINCIPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA EM RELAÇÃO A LEGALIDADE. 3.
RESPONSABILIDADE FISCAL. 3.1. A OBRIGATORIEDADE DA TRANSPARÊNCIA NA
GESTÃO PÚBLICA. 3.2. O DEVER DA GESTÃO FISCAL E ALOCAÇÃO PRIORITÁRIA DE
RECURSOS
PÚBLICOS.
4.
ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA
FRENTE
AO
DESENVOLVIMENTO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS. 4.1. DO INSTITUTO DA RESERVA
DO POSSÍVEL. 4.2. A RESERVA DO POSSÍVEL E A IMPLANTAÇÃO DE POLÍTICAS
PÚBLICAS NA AREA DA SAUDE. 5. CONCLUSÃO.
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1. INTRODUÇÃO
A Magna Carta amparou os anseios das camadas mais distinta da
população, propícia, especialmente, do apreço aos direitos humanos e à dignidade
da pessoa humana. Ordenada de uma forma flexível, ela uniu os valores do Estado
Liberal e do Estado Social, visando, com isso, uma sociedade pluralista, justa e
igualitária. Observa-se no artigo 196 da Constituição Federal do Brasil de 1988,
que ‘’ a saúde é um direito de todos e um dever do Estado, sendo este, assegurado
por meio de políticas sociais e econômicas com a finalidade de obter a redução do
risco de doença e de outros problemas ligados a saúde, bem como, proporcionem
o acesso universal e igualitário às ações e serviços para a promoção, proteção e
recuperação”.
Ocorre que todas as receitas e despesas do Estado estão limitadas pela
Lei de Diretrizes Orçamentárias, Lei Orçamentária Anual e pelo Plano Plurianual, de
modo que o Estado não pode realizar, por si só, investimentos para os quais não
haja recursos suficientes. O gerenciamento desprimoroso dos recursos financeiro
do sistema público brasileiro está diretamente ligado a péssima qualidade na
prestação destes. A má gestão desperdiça os poucos recursos disponíveis, sendo
quase impossível o Estado promover uma saúde basilar que a população brasileira
necessita.
Defronte a limitação de recursos do Estado e à escassez dos mesmos, este
deve respeitar o princípio da reserva do possível, levando em consideração a real
necessidade de cada cidadão brasileiro, para que assim, seja assegurado o direito
pretendido, observando, ainda, o mínimo existencial, ou seja, as mínimas e dignas
condições necessárias de sobrevivência, considerando a necessidade do cidadão e
as possibilidades do Estado.
Na atual sociedade a saúde é um tema de grande abrangência, não
somente na área relacionada as doenças e medicamentos, mas sim nas áreas
sociais, econômica e jurídica, tal abordagem não traz a precisão necessária para
a realização de mudanças significativas, mesmo com elevada rotação agentes em
cargos públicos, estes ainda não buscam com seu trabalho ofertar as mínimas
condições a população brasileira, colocando assim, em segundo plano as políticas
públicas que deveriam ser tidas como principal.
Á vista disso, o direito à saúde, está unificado de forma primordial a uma
norma constitucional de caráter costumeiro, e encontra barreiras alicerçadas na
insuficiência dos recursos e nas escolhas de prioridades do gestor público.
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Com este projeto, tem-se a finalidade de discorrer acerca do direito à
saúde, como um dever do Estado, diante da Constituição Federal do Brasil de 1988,
partindo do pressuposto que o direito à saúde é parte fundamental do direito à
vida, com a análise do princípio da reserva do possível, associado às questões
atinentes à escassez de recursos na área da saúde e a necessidade de escolher a
aplicabilidade dos recursos existente.
2. DIREITOS A SAÚDE
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O direito à saúde é uma garantia constitucional, e o Estado tem o dever
de fornecer essa garantia a população, pois este direito está intrinsecamente
ligado ao direito à vida, apesar de todo o alicerce legal dado ao direito à saúde.
Tratado pelo ordenamento jurídico brasileiro como regra constitucional, o direito
a saúde é fundamental, pois tem aplicabilidade imediata, a teor do disposto no §1º
do artigo 5º da Constituição Federal.
[...] o direito à saúde é tão fundamental, por estar mais
diretamente ligado ao direito à vida, que nem precisava de
reconhecimento explícito [...]. (COSTA JUNIOR, 2008, p. 703)
Todo o cidadão brasileiro
tem direito a uma à saúde digna e está
5
taxativamente conjecturado no texto constitucional, sendo certo, ainda, que a
Carta Magna ordena ser dever do Estado tal prestação, consoante artigo 196 da
Constituição Federal:
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).
Estabelece ainda ser obrigação do Estado oportunizar aos cidadãos os
meios necessários para ter a garantia do acesso à saúde de forma gratuita.
Segundo Alexandre de Moraes:
[...] está, pois, o Estado está juridicamente obrigado a exercer
ações e serviços de saúde visando à construção da nova
ordem social, cujos objetivos, repita-se, são o bem-estar e a
justiça sociais, pois a Constituição lhe dirige impositivamente
essas tarefas. (2005, p. 2047)
Embora os direitos fundamentais sociais tenham aplicabilidade imediata
reconhecida na lei maior, a relevante dimensão econômica da maioria desses
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direitos faz com que se submetam a um processo de efetivação mais dificultoso
em relação aos direitos ditos negativos, marcado pela extensão no tempo e pela
gradual progressividade.
A essa característica, agrega-se que a Constituição, em regra, não
estabeleceu de maneira específica os meios e os montantes de recursos a serem
direcionados a cada um deles.
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2.1 A falta de planejamento e a lesão aos direitos fundamentais
Antes da atual vigência da atual constituição o planejamento
orçamentário da administração pública considerado eficaz se realizava na
excepcionalidade dentro da própria gestão, como uma técnica adotada por cada
administrador público, que não unia as suas tomadas de decisão ao plano
orçamentário empregado para o exercício da sua gestão.
Antes da atual vigência da atual constituição o planejamento
orçamentário da administração pública considerado eficaz se realizava na
excepcionalidade dentro da própria gestão, como uma técnica adotada por cada
administrador público, que não unia as suas tomadas de decisão ao plano
orçamentário empregado para o exercício da sua gestão.
Nesse sentido, essa obrigatoriedade encontra-se na atual constituição
federal conforme estabelecidos nos artigos 21, inc., IX, XVIII e XX, no art. 30, inc.
VIII e no art. 182, caput e §1º, onde vem a aprazar as competências que refere-se
ao desenvolvimento e execução dos planos e diretrizes orçamentárias, como
também os propósitos visados, sendo relacionados ao desenvolvimento das
funções sociais vinculado a promoção do bem-estar da sociedade. (BRASIL, 2019).
Neste interim, a ferramenta de elaboração e implantação de políticas
públicas em âmbito nacional passa a ser o planejamento, que atende de forma
explicita objetivos e diretrizes do desenvolvimento social assentado em lei,
adaptando a aplicação e a sua execução às necessidades e peculiaridades de cada
região, assegurando o atendimento dos objetivos estabelecidos na constituição de
desenvolvimento e diminuição das desigualdades da população.
[...] A lei que instituir o plano plurianual estabelecerá, de forma
regionalizada, as diretrizes, objetivos e metas da
administração pública federal para despesas de capital e
outras delas decorrentes e para as relativas aos programas de
duração continuada. Além disso, servirá de paradigma para a
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elaboração de planos e programas nacionais, regionais e
setoriais, conforme previstos na constituição. (MORAES, 2014)
Pode-se observar, a existência de preocupação da parte do constituinte
em estabelecer que o Estado viesse a agir de forma a cumprir os preceitos
fundamentais estipulados na atual Constituição Federal, oferecendo ao ente
executor as principais ferramentas capazes de gerenciar o bem comum para toda
a sociedade.
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Mesmo que a teoria constitucional imponha direitos a serem usufruídos
e o dever do Estado de garantir que o cidadão brasileiro possa exercê-los, a atual
crise sócio-política generalizou pelo país engendrando dúvidas e insatisfação da
população acerca da atitude executadas pelo poder público frente as necessidades
sociais.
As frequentes notícias referentes aos escândalos envolvendo gestores
públicos, com desvios dos recursos público e a manipulação do poder público em
benefício de particulares, tornam-se cada vez mais constantes transparecendo a
crise de planejamento e gestão dos recursos públicos que vão desde os órgãos
federais até aos municipais. Segundo Rogério Gesta Leal e Ianaiê Simonelli da Silva:
5

[...] O problema da improbidade administrativa assim como a
preocupação com a questão da corrupção é histórico, no
entanto, nos tempos contemporâneos, tornou- -se um dos
fenômenos mais preocupantes não apenas para os
administradores, cuja motivação para o assunto é
fundamental, mas também para a sociedade em geral. As
democracias correm sérios riscos se não se debruçarem
adequadamente sobre o problema. Tal problema suscita um
diagnóstico que revela profunda descrença sobre a atuação
dos políticos frente à administração do Estado, fato que
coloca em risco a soberania; pode-se dizer que a sociedade
civil se vê impotente frente ao fato, diante da falta de opções,
passa a generalizar a desonestidade dos políticos e, como
decorrência, vemos a despolitização dos cidadãos. ( 2014, p.
08).
Na Lei Complementar 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), pode se
observar a obrigatoriedade de feitura do planejamento financeiro e orçamentário
para os gastos públicos voltados para a prestação de serviços públicos, e este estão
submetidos ao dever de obedecer os requisitos legais para a promoção dos
direitos e garantias constitucionais, tais como o direito à vida, a dignidade, a saúde,
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a educação, dentre outros vários direitos necessários e essenciais a subsistência do
cidadão brasileiro, sob pena de incorrer em crime de responsabilidade por
descumprimento dos preceitos elencados na atual legislação para a construção de
uma sociedade mais justa e digna, mediante a integração dos direitos
fundamentais na execução das políticas públicas.
Por fim, acolhe-se a necessidade do suprir as necessidades da sociedade
de forma individual, ou seja, o sujeito amparado de direitos fundamentais
inerentes a pessoa humana elencada pelo constituinte originário na defesa do
bem-estar da sociedade.
2.2 Da antinomia do princípio da dignidade da pessoa humana em relação a
legalidade
O constitucionalismo moderno jus filosófico é um axioma a respeito da
dignidade da pessoa humana, sendo, portanto, um consenso pouco adotado por
teóricos da civilização ocidental contemporânea. Contudo trata-se de um vocábulo
genérico que com o passar dos séculos sofreu grande transformação com base
nos diversos fundamentos possíveis, sendo o dom divino, direito natural, conquista
histórica e cultural dos povos, entre outros. O dever do Estado passou a ser
protecionista, ou seja, zelar pelo bem-estar de seus contribuintes.
A respeito do princípio da Dignidade Humana existe uma grande
variabilidade, pois concepção apadrinhada na ordem jurídica oscila conforme o
grau de eficácia atribuído aos princípios constitucionais, os instrumentos
processuais possibilitam o desenvolvimento dos direitos fundamentais. A
constituição de 1988 devolveu ao homem e sua dignidade, conforme previsão do
art. 1º, III e do preâmbulo da Constituição da República. (BRASIL, 2019).
A relação entre dignidade da pessoa humana e direitos fundamentais é
objeto de controvérsia. Há quem diga que os direitos e garantias fundamentais
encontram seu fundamento imediato na dignidade da pessoa humana. Para
outros, nem todos os direitos fundamentais encontram seu fundamento direto na
dignidade da pessoa humana. Sobre o tema, Ingo Wolfgang Sarlet esclarece.
[...] mesmo que se deva admitir que o princípio da dignidade
da pessoa humana como principal elemento fundamente e
informador dos direitos e garantias fundamentais também da
Constituição de 1988 – o que, de resto, condiz com a sua
função como princípio fundamental – também é certo que
haverá de se reconhecer um espectro amplo e diversificado
no que diz com a intensidade desta vinculação, é que embora
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se possa aceitar, ainda mais em face das peculiaridades da
Constituição Brasileira, que nem todos os direitos
fundamentais tenham fundamento direto na dignidade da
pessoa humana, sendo, além disso, correta a afirmação de
que o conteúdo em dignidade dos direitos é variável, tais
circunstâncias não retiram da dignidade da pessoa humana,
na sua condição de princípio fundamental e estruturante, a
função de conferir uma determinada (e possível) unidade de
sentido ao sistema constitucional de direitos fundamentais,
orientando – tal como bem aponta Jorge Reis Novais –
inclusive as possibilidades de abertura e atualização do
catálogo constitucional de direitos (SARLET, 2015, p. 94)
Com o advento da Constituição de 1988 ocorreu uma discussão na
sociedade, com o intuito de redemocratizar os direitos sociais. O grande marco
desta Constituição, é relevância na importante a posição de destaque dos direitos
fundamentais que estão positivados no início da Magna Carta, após o preâmbulo
e os princípios fundamentais, constituindo parâmetro hermenêutico à ordem
jurídica, pois estes direitos estavam elencados no capítulo da ordem econômico e
5
social, sendo-lhes atribuído, como
regra, o caráter meramente programático.
Segundo Paulo Bonavides:
[...] Reside na esfera programática, em virtude de não
conterem para sua concretização aquelas garantias
processualmente ministradas pelos instrumentos processuais
de proteção aos direitos de liberdade. Atravessam a seguir
uma crise de observância e execução, cujo fim parece estar
perto, desde que recentes constituições, inclusive a do Brasil,
formularam o preceito da aplicabilidade imediata dos direitos
fundamentais. (2001, p. 564)
Uma inovação de suma importância é a previsibilidade da aplicação
imediata dos direitos e garantias fundamentais (art. 5º, §1º) intensificando o status
jurídico destes dispositivos. O expositivo a respeito dos direitos fundamentais é
relacionado ao futuro da cidadania e á liberdade de todos os povos, que se
comunicarão quanto ao avanço de direitos sem abdicar de suas soberanias. Para
que isso ocorra, é mister a instauração da democracia participativa. Segundo Paulo
Bonavides:
[...] A democracia positivada enquanto direito de quarta
geração há de ser, de necessidade, uma democracia direta.
Materialmente possível graças aos avanços da tecnologia de
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comunicação, e legitimamente sustentável graças à
informação correta e às aberturas pluralistas do sistema.
Desse modo, há de ser também uma democracia isenta já das
contaminações da mídia manipuladora, já do hermetismo da
exclusão, de índole autocrática e unitarista, familiar aos
monopólios do poder. Tudo isso, obviamente, se a
informação e o pluralismo vingarem por igual como direitos
paralelos e coadjutores da democracia.( 2006, p.563).
O princípio da dignidade humana, corporificado como princípio
fundamental de acordo com as normas do direito e da justiça, é ato involuntário
do constitucionalismo contemporâneo, unindo a personalidade jurídico e
normativo às múltiplas compreensões filosóficas sistematizado no tempo, com
propósito de asseverar a respeito da existência digna, positivando o Princípio da
Dignidade Humana em vários dispositivos distribuídos na Constituição Federal.
3. RESPONSABILIDADE FISCAL
Lei Complementar 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), como ficou
conhecida a Lei Complementar Nº 101 de 04/05/2000, que organiza as normas de
finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal e dá outras
providências, veio acrescentar uma série de comandos, condicionamentos e
cautela à estrutura jurídica das licitações e contratos, ou seja, prezar pela eficiência
na gestão pública brasileira e pelo equilíbrio fiscal nas contas públicas.
A Lei Complementar 101/2000, prevê no seu art. 1º, § 1º, a
responsabilidade de se buscar transparência na gestão pública, como foco para
promover uma gestão fiscal e orçamentária responsável:
(...) A responsabilidade na gestão fiscal pressupõe a ação
planejada e transparente, em que se previnem riscos e
corrigem desvios capazes de afetar o equilíbrio das contas
públicas, mediante o compromisso de metas e resultados
entre receitas e despesas e a obediência a limites e condições
no que tange a renúncia de receita, geração de despesas com
pessoal, da seguridade social e outras, dividas consolidada e
mobiliária, operações de crédito, inclusive por antecipação de
receita, concessão de garantia e inscrição em restos a pagar.
(BRASIL, 2019).
Pontos importantes apresentam um certo avanço no desenlace da
economia e política social, aumentando a exigência dos esforços e concentração
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de todos os seguimentos envolvidos na gestão dos recursos públicos. As inovações
no que se refere ao processo de discussão e elaboração do planejamento no setor
público aprimorando os mecanismos de controle e transparência da aplicação dos
recursos, facultando aos administradores a responsabilidade pela gerencia dos
recursos fiscais. A responsabilidade pela gerencia da gestão fiscal pressupõe a ação
planejada e transparente com o intuito de prevenir riscos e descompor os desvios
capazes de ocasionar o desequilíbrio das contas públicas, mediante cumprimento
de metas, obediência a limites, condições para renúncia de receita e geração de
despesas com pessoal, dívida, dentre outros. Neste sentido, menciona Ângela
Cristina Pelicioli:
A LRF dá suporte à criação de um sistema de planejamento,
execução orçamentária e disciplina fiscal, até então
inexistente no cenário brasileiro. Tem o objetivo de controlar
o déficit público, para estabilizar a dívida em nível compatível
com o status de economia emergente. Seu aspecto inovador
reside no fato de responsabilizar o administrador público pela
gestão financeira, criando mecanismos de acompanhamento
sistemático (mensal, trimestral, anual e plurianual) do
5 (PELICIOLI, 2000, p. 109).
desempenho.
Portanto, a lei outorgou aos Tribunais de Contas a fiscalização das normas
então introduzidas; deveras, a Lei Complementar n° 101/00 traz normatização que
regula as receitas e despesas públicas com o intento de ajustar estes dois fatores,
permitindo que o asseio financeiro do Estado proporcione uma atuação mais eficaz
em benefício dos interesses sociais. Como se observa, a Lei de Responsabilidade
Fiscal esboça um sistema integrado aos três níveis de governo, sendo cada poder
com responsabilidade individuais gerida por seus titulares, ou substitutos no
exercício da administração dos vários organismos auxiliares, tanto da
administração pública direta como indireta.
A referida lei veio suscitar com que frua maior responsabilidade da parte
do Administrador Público. Com isso, espera-se um profissionalismo e
responsabilidade ao lidar com os recursos público e engendrou metas para
controle de receitas e despesas a serem cumpridas. Consequentemente há uma
inibição dos gastos desnecessários irresponsáveis, pois para efetuar uma nova
despesa o governante deverá indicar a fonte de recurso, ou de onde conseguirá a
receita necessária para fazer os gastos.
3.1. A obrigatoriedade da transparência na gestão pública
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Os pilares básicos da Lei de Responsabilidade Fiscal – Lei n. 11.101/2000, (LRF) são transparência e responsabilidade. Como todo modelo eficiente, a lei
baseia-se em um princípio simples, não gastar mais do que se arrecada.
A LRF determina as condições para que possam ocorrer transparências
nos recursos públicos aplicados, e neste âmbito a gestão dos recursos público,
sendo transparente e caracterizado pela aproximação às informações
compreensíveis para todo o cidadão brasileiro, afinal de contas os recursos
administrados pelos setores públicos são oriundos da contribuição do povo. Aliás,
o governo recolhe tributos e a sociedade começa cada vez mais a exigir respostas
aos seus anseios e as necessidades básica.
Procura-se por resultados decorrentes de uma eficiente aplicação dos
recursos, na prestação de serviços cada vez melhores, com eficiência e qualidade
para sociedade. A LRF, prevê o seguinte:.
“Art. 48. São instrumentos de transparência da gestão fiscal,
aos quais será dada ampla divulgação, inclusive em meios
eletrônicos de acesso público: os planos, orçamentos e leis de
diretrizes orçamentárias; as prestações de contas e o
respectivo parecer prévio; o Relatório Resumido da Execução
Orçamentária e o Relatório de Gestão Fiscal; e as versões
simplificadas desses documentos. Parágrafo único. A
transparência será assegurada também mediante incentivo à
participação popular e realização de audiências públicas,
durante os processos de elaboração e de discussão dos
planos, lei de diretrizes orçamentárias e orçamentos. (BRASIL,
2019).
Neste interim, a vasta propagação deve ocorrer inclusive em meios
eletrônicos, seja em site próprio ou não, consoante preceitua o art. 48 da Lei de
Responsabilidade Fiscal e os princípios norteadores da administração pública, sem
prejuízo do disposto no art. 49 da mesma lei.
Não ocorrendo à ampla divulgação, certamente deverá atuar os órgãos
responsáveis pela fiscalização, a fim de fazer cumprir o comando normativo,
adotando as medidas pertinentes.
É de suma importância a participação dos cidadãos na tomada das
decisões que resultem na boa prestação dos serviços ou que se refiram a ações
que venham prejudicar o bem-estar da sociedade. No entanto, a mencionada lei
trouxe um ônus muito importante para a transparência da gestão fiscal, ao proferir
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que os relatórios fiscais, devam ter ampla divulgação, assegurando inclusive a
participação da sociedade na discussão dos Plano Plurianual (PPA), Lei de
Diretrizes Orçamentarias (LDO) e Lei de Orçamento Anual (LOA).
A Lei Complementar estabelece no seu art. 48:
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São instrumentos de transparência da gestão fiscal, aos quais
será dada ampla divulgação, inclusive em meios eletrônicos
de acesso público: os planos, orçamentos e leis de diretrizes
orçamentárias; as prestações de contas e o respectivo parecer
prévio; o Relatório Resumido da Execução Orçamentária e o
Relatório da Gestão Fiscal; e as versões simplificadas desses
documentos. Parágrafo Único: A transparência será
assegurada também mediante incentivo à participação
popular e realização de audiências públicas, durante os
processos de elaboração e de discussão dos planos, lei de
diretrizes orçamentárias e orçamentos. (BRASIL, 2019).
Na atualidade um do mecanismo utilizado são as audiências públicas,
instituídas pela Lei de Responsabilidade Fiscal com o intuito de oferecer à
5
sociedade a oportunidade de participar
nas decisões políticas de destinação dos
recursos públicos, desenvolver o princípio da transparência e motivar o controle
social dos atos da administração.
Nesses parâmetros, a sociedade agindo de forma organizada, além de
exercer o direito de voto para eleger o administrador público, tem uma eficaz
oportunidade de participar do desenvolvimento da administração pública de
forma mais precisa.
Assim sendo, a participação da sociedade na elaboração dos projetos
orçamentários está acolhida na nova ordem jurídica, a lei 11.101/200 vai além
quando determina que até o final dos meses de maio, setembro e fevereiro, o
Poder Executivo demonstrará e avaliará o cumprimento das metas de receita,
despesa e montante da dívida pública de cada quadrimestre, em audiência pública
na comissão de orçamento da Casa Legislativa (art. 9º, § 4o da LRF).
Dispõe a Lei de Responsabilidade Fiscal que as contas apresentadas pelo
Chefe do Poder Executivo ficarão disponíveis, durante todo o exercício, no
respectivo Poder Legislativo e no órgão técnico responsável pela sua elaboração,
para consulta e apreciação pelos cidadãos e instituições da sociedade (LRF, art. 49).
Essa é a possibilidade do acompanhamento pelo povo da execução do orçamento,
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essa indicação de prestações de contas e o respectivo parecer prévio como
instrumento de transparência da gestão fiscal.
3.2 O dever da gestão fiscal e alocação prioritária de recursos públicos
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A atividade desempenhada pela administração pública para gerar o bem
comum da sociedade que é regida pelos princípios basilares, tais quais como da
legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência elencados no
artigo 37 da Constituição Federal de 1988. Nos dizeres de Fernanda Marinella.
(...)princípios são mandamentos de otimização, normas que
ordenam a melhor aplicação possível, dentro das
possibilidades jurídicas e reais existentes, portanto, a sua
incidência depende de ponderações a serem realizadas no
momento de sua aplicação. Existindo para o caso concreto
mais de um princípio aplicável, esses não se excluem. (2016).
Enfatiza-se que os princípios que predem os atos dos gestores públicos
em suas tomadas de decisões, não dispõem da abrangência antemão serão
fixadas, onde o administrador público, seleciona um critério de enaltecimento e
ponderação dos interesses conforme se apresente necessário caso a caso, fazendo
uso para tanto do critério de discricionariedade que lhe é concedido.
A Carta Política garantiu aos estados autonomia e independência, além
da possibilidade de gestão das receitas públicas para assegurar o bom
desempenho de suas funções. Verifica-se que o controle das finanças se encontra
fragilidade, referente ao assunto do planejamento orçamentário, recorrentes falhas
na busca por uma possível previsibilidade, deixando de inserida nas previsões
orçamentárias os casos de excepcionalidade pelos quais venham a ocorrer.
Atualmente, a Constituição estabelece em seu art. 1º:
“ Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela união
indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal,
constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como
fundamentos [...]”
Ademais, define o art. 18 da mesma Carta:
“ Art. 18. A organização político-administrativa da República
Federativa do Brasil compreende a União, os Estados, o
Distrito Federal e os Municípios, todos autônomos, nos
termos desta Constituição. [...]”
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Em decorrência disto, o próprio legislador reconheceu a necessidade de
limitar o poder discricionário do chefe do executivo na administração do
patrimônio público com a criação de diretrizes básicas para implementação de
políticas públicas de atendimento básico e assistencial da população, conferindo
ao indivíduo a capacidade de exercer os direitos elencados na Constituição Federal
assim como viver em sociedade com o mínimo de bem-estar.
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Neste contexto, revela-se o dever de boa gestão da res publica pela
administração pública, passa a adotar parâmetros de aplicabilidade dos recursos
públicos. Estes parâmetros de gastos encontram-se previstos nas leis
orçamentárias, tais como o plano plurianual, as diretrizes orçamentárias e os
orçamentos anuais.
O modelo orçamentário brasileiro é definido na Constituição Federal de
1988 do Brasil. Compõe-se de três instrumentos: o Plano Plurianual – PPA, a Lei de
Diretrizes Orçamentárias – LDO e a Lei Orçamentária Anual - LOA.
Art. 165. Leis de iniciativa do Poder Executivo estabelecerão:
I - o plano plurianual;
5

II - as diretrizes orçamentárias;
III - os orçamentos anuais.
Diante da imperiosa necessidade de ajuste entre a previsão orçamentária
e a prestação do serviço público, a administração pública deve buscar explorar
todas as fontes de suas receitas orçamentárias, sejam as derivadas, sejam as
originárias, dentro elas, a arrecadação fiscal, que demonstra sua eficácia em prover
recursos financeiros ao poder público.
Não obstante a teoria, a arrecadação fiscal, voltando-se aqui
primordialmente para a realidade atual dos municípios, se faz, historicamente,
prejudicada em virtude da politização da administração pública, assim como o fato
de a arrecadação fiscal ainda enfrentar diversos paradigmas sociais. Ante a
característica da faculdade da competência ativa tributária, os entes federativos,
muito se limitam a arrecadação de determinado imposto, onde concentra seus
esforços como forma de evitar o ônus político da imposição tributária, restando na
expectativa de financiamento de outras instâncias governamentais.
Este posicionamento desidioso quanto a arrecadação fiscal, na esperança
de verbas de outros entes, coopera para a crise político-governamental em escala
gigantesca, à medida que o ente deixa de promover as suas receitas originárias,
este sobrecarrega os demais entes federativos, que tem a obrigação de superar
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suas receitas para suprir as necessidades da sociedade em geral, não só à nível de
sua competência, tornando assim a “máquina pública” sobrecarregada, gerando
desigualdade socioeconômica em escala nacional, o que obsta o exercício pleno
da cidadania.
Assim, se mostra necessária a devida gestão fiscal por todos os entes
federativos, como forma alternativa de saída para os graves problemas sociais,
políticos e econômicos enfrentados pela sociedade junto a administração pública,
desafogando os demais entes em sua gestão financeira para o atendimento das
políticas públicas
4.ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FRENTE AO DESENVOLVIMENTO DAS POLÍTICAS
PÚBLICAS
Antes mesmo de tecer qualquer comentário acerca da execução das
políticas públicas municipais e o quanto estas se fazem necessárias à promoção
do bem-estar social, há que se ressaltar o papel do Estado diante o plano
constitucional frente os deveres Estatais na busca da efetivação dos direitos dos
seus habitantes.
Cabe ao Estado proteger, promover, fiscalizar e melhorar cada vez mais
as políticas públicas de desenvolvimento urbano, fazendo isso com base nas
diretrizes gerais fixadas em lei, tendo por objetivo o pleno desenvolvimento social
da cidade e a promoção do bem-estar dos seus habitantes.
No entanto, as leis e diretrizes orçamentárias, apresenta limites
financeiros, conforme instituído no texto constitucional. Ante tal vinculação entre
a prestação de serviços públicos e as necessidades da população, tem o Estado
que reconhecer a importância de um planejamento financeiro e econômico capaz
de suprir os anseios sociais.
O § 1º do inciso XI do art. 167 da Constituição Federal é um argumento
forte em relação à importância que os constituintes deram ao planejamento no
Brasil:
§ 1º Nenhum investimento cuja execução ultrapasse um
exercício financeiro poderá ser iniciado sem prévia inclusão
no plano plurianual, ou sem lei que autorize a inclusão, sob
pena de crime de responsabilidade.
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De acordo com a Constituição Federal, o exercício da função do
planejamento é um dever do Estado, tendo caráter determinante para o setor
público e indicativo para o setor privado.
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Art. 174. Como agente normativo e regulador da atividade
econômica, o Estado exercerá, na forma da lei, as funções de
fiscalização, incentivo e planejamento, sendo este
determinante para o setor público e indicativo para o setor
privado.
Esta atuação na gestão pública deve, portanto, atender ao bem social de
forma absoluta, porém, baseado em critérios discricionários de destinação de
verbas e aplicação de políticas públicas, uma vez que a Constituição Federal,
embora tenha firmado o papel do Estado na promoção dos direitos e garantias
constitucionais, não vinculou a conduta a um esforço orçamentário mínimo do
Estado à sua aplicação, vinculando-o apenas ao cumprimento estrito da lei e dos
princípios da administração pública.
Em consequência disso, vê-se, a todo instante a administração pública
sobrepor o interesse da administração pública a direitos fundamentais, sob a luz
5
do princípio da reserva do possível,
que assim como foi supramencionado,
desvirtuou- se de seu objetivo originário de gerir as atividades do Estado de forma
proporcional aos fatores socioeconômicos da administração pública e a
necessidade da prestação do serviço.
Quanto a isso, a doutrinadora Fernanda Marinela foi cuidadosa em
ressaltar a impossibilidade de sustação dos direitos e garantias fundamentais sob
o argumento da reserva do possível, conforme se denota do trecho abaixo
transcrito:
(...) Entretanto, o Poder Público não pode se eximir de suas
obrigações com fundamento no princípio da reserva do
possível; e mais, o mínimo existencial, condição de
sobrevivência para qualquer ser humano, tem que ser
prestado, não tendo o ente como escapar. Além disso, a sua
obrigação de aumentar a disponibilidade orçamentária para
viabilizar a ampliação de seus serviços também não pode ser
afastada. (MARINELA, 2016).
Como visto, não há que prosperar o intuito do Estado de justificar a sua
omissão na execução de políticas públicas e serviços que garantam o bem-estar
do indivíduo, em critérios meramente financeiros, ante a possibilidade atual de
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flexibilização financeira e orçamentaria ano a ano, justamente para melhor atender
o interesse público.
(...) Saliente-se, porém, o caráter de excepcionalidade que
deve envolver a demora ou a não aprovação do projeto de lei
orçamentária, pois consequentemente a Administração
Pública ficará sem orçamento para as despesas do ano
vindouro. Assim, prevê a Constituição que, ocorrendo essa
hipótese, as despesas que não puderem efetivar-se sem
prévia
autorização
legislativa
terão
que
sê-lo,
especificadamente, mediante a existência do caso concreto e
mediante leis de abertura de créditos especiais. (MORAES,
2014).
Assim, resta inviável a admissão de negativa a prestação de direitos sociais
e garantia fundamentais em razão do mal planejamento gestacional da
administração pública.
4.1 O dever da gestão fiscal e alocação prioritária de recursos públicos
O princípio da Reserva do Possível traz quanto a consumação dos direitos
sociais submetida à quantidade de recursos disponíveis, sob pena de, ao dar
enfoque a apenas um desses direitos, inviabilizar a prestação de outros.
Sobre o tema, assim se posiciona Barcellos (2002, p. 236):
[...] é importante lembrar que há um limite de possibilidades
materiais para esses direitos. Em suma: pouco adiantará, do
ponto de vista prático, a previsão normativa ou a refinada
técnica hermenêutica se absolutamente não houver dinheiro
para custear a despesa gerada por determinado direito
subjetivo.
É evidente que o poder discricionário, como qualquer outro, não é
ilimitado, sendo capaz de retirar da própria Constituição fundamentos com base
nos quais os direitos sociais nela previstos podem ser requisitados mediante
invocação do próprio preceito constitucional que o abriga, ainda que se trate de
um preceito aberto.
Neste panorama é de suma importância, a consciência de que os direitos
sociais, como todos os direitos, têm custos financeiros, e os recursos disponíveis
são insuficientes para socorrer todas as necessidades sociais. Trilhando por essa
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lógica o reconhecimento de determinados direitos, de forma individualizada, pode
compromissar a realização de outros, eleitos como políticas públicas pelos poderes
competentes, o que deve ser sopesado com cautela na balança da
proporcionalidade.
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Em contrapartida, o Tribunal Constitucional Federal utilizou no
julgamento a indagação, de que, tais direitos seriam efetivados dentro da reserva
do possível, ou seja, as vagas disponibilizadas eram equivalentes a capacidade
financeira do Estado em arcar com os custos decorrentes desse exercício, surgindo
a partir daí a decisão conhecida como “numerus clausus”.
Como visto, não há que prosperar o intuito do Estado de justificar a sua
omissão na execução de políticas públicas e serviços que garantam o bem-estar
do indivíduo, em critérios meramente financeiros, ante a possibilidade atual de
flexibilização financeira e orçamentaria ano a ano, justamente para melhor atender
o interesse público. Podendo ser entendida como:
(...) Saliente-se, porém, o caráter de excepcionalidade que
deve envolver a demora ou a não aprovação do projeto de lei
orçamentária, pois consequentemente a Administração
5
Pública ficará
sem orçamento para as despesas do ano
vindouro. Assim, prevê a Constituição que, ocorrendo essa
hipótese, as despesas que não puderem efetivar-se sem
prévia
autorização
legislativa
terão
que
sê-lo,
especificadamente, mediante a existência do caso concreto e
mediante leis de abertura de créditos especiais. (MORAES,
2014).
Assim, resta inviável a admissão de negativa a prestação de direitos sociais
e garantia fundamentais em razão do mal planejamento gestacional
da administração pública.
(...) De acordo com a noção de reserva do possível, a
efetividade dos direitos sociais a prestações materiais estaria
sob a reserva das capacidades financeiras do Estado, uma vez
que seriam direitos fundamentais dependentes de prestações
financiadas
pelos
cofres
públicos.
(SARLET;
FIGUEIREDO,2008).
Em decorrência disso, o princípio da reserva do possível passou a ser
aplicado em diversos países com objetivo de limitar exigências em prol dos direitos
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fundamentais, levando em consideração a conformidade financeira do Estado, sua
possível adequação e a necessidade do pedido, com critério proporcional.
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O principio da reserva do possível deve encaminhar o administrador
público na busca para tornar sua ação a mais eficiente possível. Observados os
limites materiais e as imposições jurídicas, deve o administrador ponderar dentre
as diversas alternativas possíveis aquela que promove o melhor custo-benefício.
Nesse ‘balanço entre bônus e ônus’, entram não apenas os recursos
financeiros em si, mas toda a gama de interesses coletivos e individuais afetados
pela ação administrativa.
A insegurança trazida pela implantação de uma teoria tão alheia à
realidade brasileira, a sua aplicabilidade desvinculou-se da necessidade e
adequação e passou a girar em torno do financeiramente possível, obstando, por
muitas vezes, direitos e garantias fundamentais ao exercício cidadania em seus
variados elementos constitutivos, em seu conceito moderno, e ferindo direitos
fundamentais como a dignidade da pessoa humana e à vida.
(...) É longa a tradição da análise integrada da economia e da
política social. Constituiu o eixo analítico das grandes
vertentes da moderna sociologia histórica e dos estudos do
desenvolvimento econômico, de Marx a Weber, a Durkheim e
a Polanyi. No campo da teoria econômica, ela pode ser
identificada nos postulados do pensamento neoclássico, que
relaciona a política social a seus efeitos redistributivos e de
inversão em capital humano. Seguramente, sua formulação
mais sofisticada encontra-se no pensamento keynesiano, que
captou com precisão o círculo virtuoso com que o econômico
e o social se inscrevem na dinâmica de crescimento
econômico e desenvolvimento social, visível no capitalismo
regulado do pós-guerra. Por distintas que sejam, correntes
intelectuais como as mencionadas, além de remeter à questão
da equidade, não perderam de vista a relação entre as
modernas instituições da política social e o processo de
desenvolvimento e modernização capitalistas. (HOCHMAN,
2007).
Nos ditames do ordenamento jurídico brasileiro, assim como as normas,
os princípios inerentes à administração pública devem ser seguidos e respeitados
na busca pelo bem comum da sociedade. Ocorre que a reserva do possível passou
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a ser usada como ferramenta para camuflar a inercia e omissão estatal na
promoção dos direitos básicos e fundamentais, esquivando-se assim do seu papel
de garantidor da promoção dos direitos e necessidades da sociedade.
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Nesse contexto, o Estado passou a basear suas atividades em um padrão
de normalidade, nos quais se observa a compatibilidade entre a prestação da
atividade e as condições financeiras, estruturais e tecnológicas. Deste modo, aquilo
que se encontra fora do padrão de normalidade estaria fora da responsabilidade
do Estado.
Além do mais, há que se ressaltar que a administração pública deve
sempre agir de modo a contemplar a sua finalidade pública e o bem de todos, sob
pena de incorrer na prática de arbitrariedade e abuso de poder.
4.2. A reserva do possível e a implantação de políticas públicas na area da saude
A Constituição Federal de 1988 foi meticuloso no momento de consiti
sobre as funções e deveres da administração pública na busca pelo bem comum
para a sociedade. Para tanto, no seu artigo 37, introduzido pela Emenda
Constitucional nº19/98, contemplou o princípio da eficiência, que versa sobre a
execução dos serviços públicos com
racionalidade.
5
O princípio da eficiência vincula a administração pública a prestação de
serviços capazes de atender as necessidades da população. Porém, tal missão
muitas vezes se mostra difícil.
(...) A dificuldade está em transpor para a atividade
administrativa uma noção típica da atividade econômica, que
leva em conta a relação input/output (insumo/produto), o
que, no mais das vezes, não é possível aferir na prestação do
serviço público, onde nem sempre há um output (produto)
identificável, nem existe input no sentido econômico. (SILVA,
2005).
Na atual sociedade, compete, em regra, aos poderes Executivo e
Legislativo a implementação de políticas públicas sociais, que tem por objetivo
atingir o bem comum social, seja por meio de planejamento público ou através
das leis orçamentárias.
A execução deste, porém, é de competência privativa do poder executivo,
que o faz a partir do critério de discricionariedade que é garantido a administração
pública, o que lhe confere o poder de gestão dos recursos públicos na
execução das políticas públicas sociais.
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O princípio da discricionariedade prouve certo poder de primazia de
determinados direitos em relação a outros, não podendo a administração pública
negar a efetivação dos direitos fundamentais e sociais ou mesmo à própria
Constituição Federal.
Segundo Celso Antônio, a discricionariedade não se trata de
um “poder” atribuído em abstrato, mas um modo de
disciplina jurídica concreta da atividade administrativa. Para
este autor, a discricionariedade pode ser definida como “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.” (BANDEIRA DE
MELLO. 2015, 32 ed., p. 436).
Assim sendo, é incontestavel o uso do princípio da reserva do possível
para tentar legalizar a atividade omissa do Estado na execução das políticas
públicas de atendimento básico e assistencial da sociedade, na busca pelo
interesse público primário que é o bem comum social.
Neste resguardo, encontramos uma verdadeira vertice entre o princípio
da reserva do possível e a própria Constituição Federal de 1988, vez que esta traz
em seu artigo 3º, inciso IV, a promoção do bem de todos como um dos objetivos
fundamentais da República Federativa do Brasil.
Nesta ocasião, se a própria constituição corrobora para prioridade do
Estado em promover o bem estar do indivíduo, independentemente de qualquer
tipo de critério que venha a impedi-lo de exercer seus direitos, resta
inconstitucional a afirmação de que a reserva do possível é fundamento para a
restrição de direitos e garantias sociais necessárias ao pleno exercício dos direitos
fundamentais elencados pelo constituinte originário como forma de assegurar a
segurança jurídica e social do indivíduo frente a sua relação de hipossuficiência
para com a inércia da administração pública.
Quanto a isso, a doutrinadora Fernanda Marinela foi cuidadosa em
ressaltar a impossibilidade de sustação dos direitos e garantias fundamentais sob
o argumento da reserva do possível, conforme se denota do trecho abaixo
transcrito:
(...)Entretanto, o Poder Público não pode se eximir de suas
obrigações com fundamento no princípio da reserva do
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possível; e mais, o mínimo existencial, condição de
sobrevivência para qualquer ser humano, tem que ser
prestado, não tendo o ente como escapar. Além disso, a sua
obrigação de aumentar a disponibilidade orçamentária para
viabilizar a ampliação de seus serviços também não pode ser
afastada. (Marinela, 2016).
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Como visto, não há que prosperar o intuito do Estado de justificar a sua
omissão na execução de políticas públicas e serviços que garantam o bem-estar
do indivíduo, em critérios meramente financeiros, ante a possibilidade atual de
flexibilização financeira e orçamentaria ano a ano, justamente para melhor atender
o interesse público.
(...) Saliente-se, porém, o caráter de excepcionalidade que
deve envolver a demora ou a não aprovação do projeto de lei
orçamentária, pois consequentemente a Administração
Pública ficará sem orçamento para as despesas do ano
vindouro. Assim, prevê a Constituição que, ocorrendo essa
hipótese, as despesas que não puderem efetivar-se sem
prévia
autorização
legislativa
terão
que
sê-lo,
5
especificadamente, mediante a existência do caso concreto e
mediante leis de abertura de créditos especiais. (MORAES,
2014).
Assim, resta inviável a admissão de negativa a prestação de direitos sociais
e garantia fundamentais em razão do mal planejamento gestacional da
administração pública.
5 CONCLUSÃO
Estamos vivenciando uma fase de desequilíbrio das contas públicas, onde
as receitas dos entes federativos se mostram insuficientes para o exercício pleno
da atividade administrativa de prestação de serviços e execução de políticas
públicas capazes de gerar o bem comum à sociedade.
Neste contexto social, histórico e político da problemática administrativa
pública, surge os planos de gestão orçamentária no sentido de garantir a melhor
aplicação dos recursos públicos no desempenho da administração dos municípios
em razão dos mandamentos constitucionais de promoção dos direitos e garantias
fundamentais.
Para enfrentamento desta problemática se demonstra extremamente
necessário o desenvolvimento de um melhor planejamento dos recursos
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financeiros, dentro do contexto de previsibilidade das necessidades básicas e
assistenciais da sociedade, diante da responsabilidade da concretização da
dignidade da pessoa humana e dos direitos individuais e coletivos de primeira,
segunda e terceira geração.
A promoção de tais direitos e garantias dependem basicamente do poder
orçamentário dos entes públicos para a criação e execução de políticas públicas
voltadas a disponibilizar os meios necessários para que os indivíduos venham a
exercer os direitos sociais e fundamentais previstos na Constituição Federal, de
maneira prioritária, devendo prevalecer sobre os interesses meramente financeiros
da administração pública.
Para tanto, deve a administração pública recorrer a um planejamento
sustentável de foram a prever, nas suas legislações orçamentárias, fazendo-o de
forma a atender os princípios inerentes a administração pública quanto atividade,
assim como respeitar os limites legais delimitados pela legislação afim, como a Lei
de Responsabilidade Fiscal.
O direito a exercer plenamente os seus direitos é amparado pelo conceito
moderno de cidadania e deve ser atendido pelos entes da administração pública,
no exercício do seu dever constitucionalmente fixado, de promover o bem comum
da sociedade.
Em sendo assim, por tudo que já foi supra exposto, manifesta-se a
realidade política e administrativa do poder público no sentido de organizar os
serviços públicos as receitas orçamentárias. O investimento em novas técnicas de
planejamento orçamentário é o caminho mais realista de alcance do equilíbrio das
contas públicas e os gastos com a promoção dos direitos fundamentais e sociais.
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RESUMO: Este artigo visa discutir a possibilidade de restrição de direitos
fundamentais pela aplicação das medidas executivas atípicas do artigo 139, IV, do
Código de Processo Civil.
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ABSTRACT: This article aims to discuss the possibility of restricting fundamental
rights by applying the atypical executive measures of article 139, IV, of the Civil
Procedure Code.
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Sumário: 1. Introdução. 2. Poder geral de efetivação e medidas executivas atípicas.
3. Medidas executivas atípicas em espécie. 4. Requisitos para a aplicação das
medidas executivas atípicas. 5. A restrição a direitos fundamentais mediante as
medidas executivas atípicas. 6. Conclusão.

1 Introdução.
O Código de Processo Civil de 2015 trouxe uma forte preocupação com a
efetividade da tutela jurisdicional, tendo em mira que o objetivo primordial do
processo é servir como um instrumento para a realização do direito material.
Com esse enfoque, no artigo 139, inciso IV, dotou o magistrado de certas
medidas para tornar efetivas suas ordens, denominadas pela doutrina de “medidas
executivas atípicas”, que objetivam compelir o obrigado a cumprir os comandos
judiciais.
Não tardou para aparecerem criativas decisões que, com fundamento no
dispositivo legal mencionado, determinaram a apreensão de passaporte, a
suspensão de carteira de habilitação, o bloqueio de cartão de crédito etc., para
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forçar o devedor a adimplir as ordens judiciais, principalmente, as expedidas em
cumprimento de sentença e no processo de execução de título extrajudicial.
Todavia, é de suma importância a definição de limites para a aplicação dessas
medidas, a fim de que sejam evitadas arbitrariedades, sobretudo diante do risco de
atingimento de direitos fundamentais.
2 Poder geral de efetivação e medidas executivas atípicas.
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O artigo 139 do atual Código de Processo Civil trata dos poderes de
gerenciamento do juiz sobre o processo, bem mais amplos do que os previstos no
artigo 125 do vetusto Códex, o que fica evidente pela mera comparação entre a
quantidade de incisos dos dois dispositivos: dez no atual contra quatro no anterior.
Dentre esses poderes, está o de ordenar algumas medidas para o
cumprimento das decisões judiciais, contido no inciso IV do artigo 139, que ora se
transcreve:
Art. 139. O juiz dirigirá o processo conforme as disposições
deste Código, incumbindo-lhe:
(…)

5

IV – determinar todas as medidas indutivas, coercitivas,
mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar
o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que
tenham por objeto prestação pecuniária[1].
Esse inciso denota a preocupação do Código de 2015 com a efetividade dos
provimentos judiciais, pois estampa o poder geral do magistrado de efetivação de
suas decisões, constituindo uma verdadeira cláusula aberta de medidas executivas
atípicas para a obtenção desse desiderato. Aliás, o foco na efetividade é tão grande,
que houve repetição dessa cláusula nos artigos 297, caput, aplicável às tutelas
provisórias, e 536, caput, para o cumprimento de sentença condenatória em
obrigação de fazer e não fazer.
Segundo Alexandre Freitas Câmara[2], o inciso IV do artigo 139 do Diploma
Processual Civil vigente corresponde, em grande parte, ao § 5º do artigo 461 do
Código de 1973, que trazia um rol exemplificativo de meios atípicos para compelir
o devedor a adimplir a condenação em obrigações de fazer, não fazer e de entregar
coisa. Porém, acrescentou uma grande novidade, que é a possibilidade de emprego
de tais medidas, também, nas decisões que imponham obrigações pecuniárias.
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Importante frisar que o dispositivo em apreço aplica-se a qualquer tipo de
processo e em qualquer fase processual, pois se encontra inserto na Parte Geral do
Código. Assim, o juiz poderá determinar uma dessas medidas para que seja
obedecida uma ordem emanada de uma decisão em tutela provisória de urgência
ou em cumprimento de sentença condenatória em obrigação de pagar quantia ou,
ainda, em uma execução de título extrajudicial.
Nessa esteira, Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel
Mitidiero[3] pontuam que os poderes de imperium conferidos pelo inciso IV do
artigo 139 do Código de Processo Civil visam dotar o juiz de mecanismos para o
cumprimento tanto das ordens instrumentais, ou seja, aquelas dadas ao longo do
processo, no curso da instrução, quanto das ordens finais, que buscam a efetivação
da tutela jurisdicional concedida na sentença.
Nesse sentido é o Enunciado 48 da ENFAM (Escola Nacional de Formação e
Aperfeiçoamento de Magistrados):
O art. 139, IV, do CPC/2015 traduz um poder geral de
efetivação, permitindo a aplicação de medidas atípicas para
garantir o cumprimento de qualquer ordem judicial, inclusive
no âmbito do cumprimento de sentença e no processo de
execução baseado em títulos extrajudiciais[4].
Em suma, à luz do Código de Processo Civil de 2015, o magistrado poderá
utilizar-se de uma das medidas do artigo 139, inciso IV, para compelir o obrigado a
cumprir qualquer ordem judicial, inclusive, a que exprima uma obrigação de pagar
quantia.
3 Medidas executivas atípicas em espécie.
No artigo 139, inciso IV, do Código de Processo Civil, o legislador elencou
quatro espécies de medidas executivas atípicas, também chamadas de
medidas coercitivas atípicas, quais sejam: indutivas, coercitivas, mandamentais e
sub-rogatórias. Contudo, parte da doutrina entende que houve uma atecnia,
alegando inexistir diferença entre algumas dessas medidas.
Para Edilton Meireles[5], as medidas sub-rogatórias são as que buscam obter
resultado idêntico ou equivalente àquele que deveria ser produzido pelo sujeito
obrigado, dispensando qualquer atuação deste, como a busca e apreensão e a
imissão na posse. As coercitivas são as que visam constranger o devedor a satisfazer
a obrigação, caso da cominação de multa por inadimplemento (astreintes) ou da
prisão civil do devedor de alimentos. Já as mandamentais caracterizam-se pela
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advertência da configuração de crime de desobediência, se descumprida a ordem.
Por sua vez, as indutivas são as que trazem uma promessa de vantagem ou prêmio
para a hipótese de adimplemento da obrigação, a exemplo da redução dos
honorários advocatícios na execução por título extrajudicial, caso o executado
pague o débito em três dias (artigo 827, § 1º, do Código de Processo Civil).
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Sob outro viés, Fredie Didier Jr., Leonardo Carneiro da Cunha, Paula Sarno
Braga e Rafael Alexandria de Oliveira[6] entendem que as medidas coercitivas,
mandamentais e indutivas são a mesma coisa, pois todas são instrumentos de
execução indireta dos comandos judiciais, ao passo que as sub-rogatórias são
meios de execução direta.
Marinoni, Arenhart e Mitidiero[7] também vislumbram a falta de rigor técnico
do dispositivo legal em questão, observando que as medidas coercitivas não
passam de uma espécie das indutivas, pois estas podem ser de pressão positiva,
quando há o oferecimento de vantagem para o cumprimento da ordem judicial, ou
coercitivas, quando há ameaça de um mal se não for cumprido o comando.
Assinalam, ainda, que o efeito mandamental é próprio das decisões judiciais, sejam
as indutivas ou as sub-rogatórias.
5
4 Requisitos para a aplicação das
medidas executivas atípicas.

Se é certo que o Código de Processo Civil de 2015 alargou os poderes
conferidos ao juiz para tornar efetivas suas decisões, mediante os meios coercitivos
atípicos, não se pode olvidar que devam existir balizas a fim de evitar
arbitrariedades.
Em primeiro lugar, tem se tornado cada vez mais forte na doutrina e na
jurisprudência a ideia de que as medidas atípicas, principalmente no cumprimento
de sentença e na execução de título extrajudicial, devem ser a última ratio, ou seja,
aplicáveis, somente, excepcionalmente e subsidiariamente, quando os instrumentos
típicos de sub-rogação não se revelarem eficazes. Nessa linha é o enunciado
número 12 do Fórum Permanente de Processualistas Civis:
A aplicação das medidas atípicas sub-rogatórias e coercitivas
é cabível em qualquer obrigação no cumprimento de
sentença ou execução de título executivo extrajudicial. Essas
medidas, contudo, serão aplicadas de forma subsidiária às
medidas tipificadas, com observação do contraditório, ainda
que diferido, e por meio de decisão à luz do art. 489, § 1º, I e
II[8].
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Marcus Vinicius Rios Gonçalves pondera que não faz sentido o juiz se valer
dos meios executivos atípicos, “quando ficar evidenciado que o executado não
oculta ou sonega bens, mas apenas não os possui”[9], razão pela qual devem ser
empregados subsidiariamente.
Em termos mais simples, as medidas atípicas não são aplicáveis quando o
obrigado não pode cumprir a ordem judicial, mas, apenas, quando constatado
que não quer cumpri-la, a exemplo do executado que não paga o débito, tampouco
indica bens à penhora e as tentativas de localização de seus bens são infrutíferas,
mas leva um padrão de vida luxuoso e incompatível com a ausência de patrimônio.
Nessa mesma linha, há precedente do Superior Tribunal de Justiça, no qual
restou claro o entendimento de que, ainda que tenha sido exauridos os esforços à
satisfação do crédito, as técnicas executivas atípicas só terão lugar se forem
detectados sinais de ocultação patrimonial[10].
Além da subsidiariedade e da excepcionalidade, essas técnicas executivas
atípicas devem atender ao requisito da razoabilidade e da proporcionalidade, esta
vista em seu tríplice viés: necessidade, adequação e proporcionalidade em sentido
estrito.
Fernando da Fonseca Gajardoni e Júlio Camargo de Azevedo[11], assinalam
que seria desproporcional, por exemplo, aplicar uma medida coercitiva atípica
contra um devedor superendividado ou privado de seu patrimônio, pois isso só
agravaria sua situação e seria, evidentemente, inútil.
Aqui, urge recordar que, no tocante ao rito da execução de título extrajudicial
e do cumprimento de sentença, o princípio da máxima efetividade não anda só,
devendo ser conciliado com o da menor onerosidade, extraído do artigo 805, caput,
do Código de Processo Civil[12], segundo o qual, quando houver mais de um meio
de execução, típico ou atípico, deve-se optar pelo que seja menos oneroso ao
devedor, para que não se incorra em desproporcionalidade.
Outro requisito para o emprego das medidas atípicas é a fundamentação da
decisão, mas esse é um requisito constitucional comum a todo ato decisório do
magistrado, consoante o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal.
E não é qualquer fundamentação, mas uma que explicite a razão da aplicação
da medida tendo em vista as circunstâncias do caso concreto, não bastando a mera
indicação do dispositivo legal, na linha do previsto no artigo 489, § 1º, inciso I, do
novo Código.
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Outrossim, não se pode olvidar da necessidade do contraditório, seja ele
prévio ou diferido.
Com efeito, de acordo com o artigo 9º, caput, do Código de Processo Civil,
não poderá ser proferida decisão contra a parte sem que ela seja ouvida antes, salvo
nas hipóteses assinaladas no parágrafo único[13]. Assim, não haveria impedimento
para a concessão de uma medida executiva atípica no bojo de uma tutela provisória
de urgência, com a postergação do contraditório.
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Interessante apontar que há posicionamento doutrinário sobre a
admissibilidade de determinação das técnicas executivas atípicas de ofício, até
porque não há vedação legal, além do fato de que elas foram arroladas em capítulo
que aborda os poderes-deveres do juiz na condução do processo[14]. Esse é o
entendimento consolidado no enunciado nº 396 do Fórum Permanente de
Processualistas Civis, que dispõe que “as medidas do inciso IV do art. 139 podem
ser determinadas de ofício, observado o art. 8º.”[15]
Por fim, o último requisito para o deferimento de um meio executivo atípico
é o respeito aos direitos e às garantias assegurados na Constituição Federal, o que
será melhor abordado a seguir.
5

5 A restrição a direitos fundamentais mediante as medidas executivas atípicas.
No afã de solucionar a crise de efetividade das decisões judiciais, pipocaram
diversas e criativas decisões judiciais determinando, com respaldo no artigo 139,
inciso IV, do Diploma Processual Civil, a apreensão de passaporte, a suspensão de
Carteira Nacional de Habilitação, a proibição de participação em concurso público
e licitação, o bloqueio de cartão de crédito, o impedimento à obtenção de
empréstimos etc.
Mas, afinal, é possível a restrição de um direito fundamental pela aplicação
de uma técnica coercitiva atípica?
Gajardoni e Azevedo, com perspicácia, notam que:
(…) há diversas medidas no ordenamento jurídico que
tipicamente se equiparam ou apresentam maior intensidade
em termos de restrição de direitos fundamentais do que as
medidas executivas atípicas. Basta pensar nas hipóteses de
despejo forçado, busca e apreensão, remoção de pessoas e
coisas, ou mesmo nas medidas protetivas para proteção do
patrimônio de grupos vulneráveis (mulheres, idosos, crianças
e adolescentes etc.). Há, ainda, inúmeras medidas
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administrativas coercitivas, adotadas em razão do interesse
público, decorrentes de relações fiscais, aduaneiras,
urbanísticas ou de trânsito, as quais, embora representem
restrições a direitos fundamentais, não carregam a pecha da
inconstitucionalidade.[16]
Quanto à medida de apreensão de passaporte, Daniel Roberto
Hertel[17] considera que não há violação do “núcleo essencial do direito
fundamental à liberdade porque o devedor poderá, mesmo sem aquele documento,
transitar normalmente pelo território nacional” e, “ademais, existem países no
Mercosul que autorizam a entrada de brasileiros mesmo que não estejam munidos
de passaporte”.
Por outro lado, Paulo Antônio Papini[18] defende que as medidas atípicas
em comento não podem se sobrepor à Constituição da República e que a apreensão
de passaporte e suspensão da habilitação para dirigir violam o direito constitucional
de ir e vir.
Jorge Amaury Maia Nunes e Guilherme Pupe da Nóbrega sustentam que
deve ser declarada a inconstitucionalidade do artigo 139, inciso IV, do Código de
Processo Civil, sem redução de texto, para excluir a possibilidade de adoção das
medidas de apreensão de passaporte, suspensão da CNH e proibição de
participação em concursos públicos e licitações, “sob pena de vulneração aos
artigos 1º, IV, 5º, XV e LIV, 37, I, 173, § 3º, III, e 175, todos da Constituição”[19]. Aliás,
cumpre mencionar que tramita no Supremo Tribunal Federal a Ação Direta de
Inconstitucionalidade nº 5.941/DF[20], justamente com tal desiderato.
E qual é o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema?
A Corte vem consolidando o entendimento de que a restrição parcial a um
direito fundamental do devedor mediante um meio executivo atípico é possível,
mas deve ser analisada casuisticamente e implementada de forma razoável, por ser
uma excepcionalidade, que foge à regra da legalidade[21].
Assim, não se deve, aprioristicamente, fechar a porta para o emprego de uma
técnica executiva atípica que acarrete a restrição a um direito fundamental,
incumbindo ao magistrado aferir se a medida revela-se proporcional no caso sub
judice.
Em um dado caso concreto, a retenção de passaporte pode ser considerada
desproporcional, por violar o direito fundamental à liberdade de locomoção do
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artigo 5º, inciso XV, da Constituição Federal, uma vez que impediria o devedor de
sair livremente do País.
Em outro, pode ser vista como medida legítima, sobretudo quando a origem
da dívida também envolve outro direito fundamental, como o débito alimentar ou
oriundo de um dano ambiental[22].
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Outrossim, a técnica coercitiva atípica de suspensão da Carteira Nacional de
Habilitação, em regra, não atinge desproporcionalmente o direito de ir e vir, tendo
em vista existirem alternativas à locomoção (por ônibus, táxi, bicicleta etc.).
Agora, essa medida não seria razoável se o devedor for, por exemplo, um
motorista de aplicativo, à medida que o impediria de exercer livremente seu ofício,
que é direito fundamental inserto no artigo 5º, inciso XIII, da Constituição Federal,
e de prover o seu sustento e de sua família.
6 Conclusão.
Um dos grandes focos do Código de Processo Civil de 2015 foi a efetividade
dos provimentos jurisdicionais.
5
Afinal, um direito reconhecido
nos autos, mas não concretizado na vida real
não passa de uma folha de papel (ou de uma tela de computador).

As medidas executivas atípicas do artigo 139, inciso IV, do novo Código
vieram nesse contexto, pois são mecanismos para estimular o obrigado a cumprir
as ordens judiciais, inclusive, as que imponham prestação pecuniária.
Não demoraram a aparecer as primeiras decisões que, utilizando esse
dispositivo legal, determinaram a apreensão de passaporte, a suspensão de CNH, o
bloqueio de cartão de crédito etc. do devedor para compeli-lo a satisfazer os
comandos judiciais.
Ocorre que esse poder geral de efetivação do juiz não pode ser irrestrito, sob
pena de se abrir espaço para arbitrariedades.
Como o Código não estabeleceu, expressamente, os limites para esse poder,
coube à doutrina e à jurisprudência condicioná-lo à presença de certos requisitos,
que podem ser sintetizados em: subsidiariedade, excepcionalidade, razoabilidade,
proporcionalidade, fundamentação da decisão, contraditório prévio ou diferido e
respeito aos direitos e às garantias fundamentais.
Por fim, no tocante ao sensível tema da restrição de direitos fundamentais
pela aplicação das medidas executivas atípicas, vem crescendo no Superior Tribunal
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de Justiça o entendimento de que não se deve fechar, a priori, as portas a tal
possibilidade, devendo ser feita uma análise casuística, pautada pela
proporcionalidade e razoabilidade, mormente se o que estiver em jogo for a
proteção de outro direito fundamental.
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Resumo: O presente artigo tem como objeto demonstrar a contrariedade entre o
edital do concurso da Polícia Rodoviária Federal e as normas e políticas públicas de
inclusão aos deficientes físicos, em desarmonia aos ditames constitucionais e legais
aplicáveis.
Palavras-chave: Concursos Públicos; Atividade Policial; Deficientes físicos.
Abstract: The purpose of this article is to demonstrate the contradiction between
the Federal Road Police competition and the inclusion norms and public policies for
the disabled, in disagreement with applicable constitucional and legal dictates.
Keywords: Public tender; Police Activity; Federal Road Police; Physically
Handicapped.
Sumário: Introdução; 1 – Da equiparação dos deficientes físicos aos demais
candidatos sem deficiência; 2 – Da política de inclusão e princípios vigentes no
ordenamento – Da proteção ao deficiente físico; 3 – Do momento para aferição da
compatibilidade da deficiência ao cargo pretendido; Considerações Finais.
Referências bibliográficas.

Introdução
Os deficientes físicos, através de políticas afirmativas, obtiveram, após longo
processo evolutivo legal, garantia de reserva de vagas em concursos públicos, nos
termos da Constituição Federal em seu artigo 37,VIII, bem como pela legislação
infraconstitucional, destacando-se a Lei 8.112, o Decreto nº 9.508/2018, e
principalmente o Estatuto da Pessoa Com Deficiência, Lei 13.146/15.
Entretanto, convém ressaltar que as leis, como ordens imaginadas que são,
precisam sempre ser lembradas aos seus aplicadores, sob pena de serem
esquecidas e descumpridas, em cenário de verdadeira insegurança jurídica.
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Nessa toada, importante aferirmos se estaria a Administração cumprindo
com a legislação no concurso destinado ao cargo de Policial Rodoviário Federal ou
apenas simulando o seu cumprimento, explico:
No ano de 2018 foi lançado edital para o concurso da PRF, com previsão de
500 vagas, distribuídas entre os Estados brasileiros, garantindo-se em cada Estado,
nos termos do item 5.1 o atendimento ao percentual exclusivo para candidatos
portadores de deficiência.
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Para concorrer às vagas reservadas deveria o candidato informar tal escopo
no ato da inscrição, bem como apresentar imagem do CPF e um parecer emitido
nos últimos 12 meses antes da publicação do edital por equipe multiprofissional e
interdisciplinar formada por três profissionais, entre eles um médico, em que
deveria ser apontado os impedimentos nas funções e nas estruturas do corpo, os
fatores socioambientais, psicológicos e pessoais, a limitação no desempenho de
atividades e a restrição de participação.
Encaminhados os documentos exigidos, competia a banca concursal
conceder ou não ao candidato o direito de concorrer nas vagas reservadas.
Ocorre que, ao aprofundarmos
nos preceitos editalícios começamos a
5
perceber verdadeiros disfarces aos direitos dos deficientes físicos. Estavam eles
fadados à exclusão do certame, vejamos:
1. Da equiparação dos deficientes físicos aos demais candidatos sem
deficiência
Forçoso salientar que, em prática discriminatória e sem observar o princípio
da igualdade material, o edital simplesmente igualou as pessoas com deficiência às
pessoas sem deficiência.
Conforme item 5.3.2.1 “as condições clínicas, sinais ou sintomas que
incapacitam o candidato, com deficiência ou não, no concurso público, bem como
para a posse no cargo, constam do subitem 2.2 do Anexo IV deste edital”. (grifo do
autor)
E, nos termos do item 5.4 “Não haverá adaptação do exame de capacidade
física, da avaliação de saúde, da avaliação psicológica e do curso de formação
profissional às condições do candidato com deficiência ou não”. (grifo do autor)
Ante o exposto, percebemos que o Anexo IV listava todos os fatores
incapacitantes ao exercício do cargo, apontando todas as doenças, condições
clínicas, sinais ou sintomas que eliminam o candidato do concurso público, sem
qualquer diferenciação de critério quanto aos portadores ou não de deficiência.
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Dessa forma, um candidato portador de visão monocular, que nos termos da
súmula 377 do STJ é considerado deficiente físico, que tenha sido aprovado a
concorrer nas vagas reservadas e que tenha obtido êxito na prova objetiva, prova
subjetiva e teste físico, fatalmente estaria eliminado do certame, pois conforme
item 2.2, inciso III alínea “a” do Anexo IV, é condição incapacitante a todos
candidatos, inclusive aos deficientes: “acuidade visual a seis metros (avaliação de
cada olho separadamente): acuidade visual com a melhor correção óptica: na qual
serão aceitas as acuidades visuais de até 20/20 (1,0) em um olho e até 20/30 (0,66)
no outro olho OU de até 20/40 (0,5) em ambos os olhos”.
Dessa forma, inexoravelmente, todos os portadores de visão monocular,
submetidos e aprovados nas provas objetiva, subjetiva e exame físico,
estariam eliminados no exame de avaliação de saúde exatamente pelo fator que os
habilitaram a concorrer às vagas destinadas aos deficientes físicos, em clara violação
ao preceito da razoabilidade.
Ao se incluir no certame vagas destinadas aos candidatos com
deficiência, obviamente não se pode exigir-lhes condições pares às pessoas sem
deficiência física, sob pena de violarmos, dentre outros, o princípio da igualdade
material. Nessa toada, eliminar o candidato do certame público em razão de sua
limitação física está na contramão do percurso perquirido pela legislação nacional
e internacional, violando o preceito maior da dignidade da pessoa humana, além
de ser contraditório e ilegal.
A Administração Pública admitiu a participação do candidato deficiente,
porém, preparou verdadeira armadilha quando da avaliação de saúde,
inviabilizando assim sua participação, desprestigiando as normas protetivas das
minorias e a política inclusiva estabelecida ao mercado de trabalho e ingresso em
cargos públicos.
Outro detalhe merece ser destacado. A avaliação física e o exame de saúde
possuíam o mesmo escopo de aferir se os candidatos gozavam ou não de condições
de suportar os exercícios a que seriam submetidos no curso de formação
profissional e para desempenhar as tarefas típicas da categoria
funcional. Entretanto, em clara contradição, durante o concurso, diversos
deficientes exitosos na avaliação física, submetidos ao teste sem qualquer
adaptação ou privilégio, restaram excluídos do certame.
Nos termos do item 11.1.2: “O exame de capacidade física, de caráter
unicamente eliminatório, com pontuação mínima e máxima, realizados em ordem

pré-estabelecida, por candidatos habilitados por atestado médico específico, será
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realizado pela banca examinadora e visa avaliar a capacidade do candidato para
suportar, física e organicamente, as exigências da prática de atividades físicas a que
será submetido durante o Curso de Formação Profissional e para desempenhar as
tarefas típicas da categoria funcional”.
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A avaliação de saúde encontra-se disciplinada no item 12 do edital cumulado
com o anexo IV, tendo por objetivo, nos termos do item 12.3 “aferir se o candidato,
com deficiência ou não, goza de boa saúde física e psíquica para suportar os
exercícios a que será submetido durante o curso de formação profissional e para
desempenhar as tarefas típicas da categoria funcional, sendo motivo de exclusão
do certame o candidato que não conseguir executar plenamente as atividades
exigidas na rotina do curso de formação”.
Qual seria a razão de permitir ao deficiente físico concorrer ao cargo policial,
concedendo-lhe expectativas de ingressar na instituição, exigindo avaliação
multidisciplinar, para aprova-lo nas provas objetiva, subjetiva e avaliação física, para
depois, em verdadeira armadilha o declarar incompatível ao cargo pretendido?
2. Da política de inclusão e princípios vigentes no ordenamento – Da
proteção ao deficiente físico
5

O ordenamento nacional, ao criar normas inclusivas e protetivas às minorias
tem como norte o princípio da dignidade da pessoa humana, da igualdade material
e a prevalência dos direitos humanos, e assim o fez com relação aos deficientes
físicos, ao estabelecer na Lei 8.112/90 reserva de vagas em concursos públicos.
A Administração, com suporte no texto legal, deve caminhar ao lado de
tal escopo inclusivo, em obediência aos ditames afirmativos e políticas de inserção
no serviço público, sem criar barreiras, sob pena de contrariar preceitos
fundamentais.
A vigente Constituição da República, ao proclamar e assegurar a reserva
de
vagas
em
concursos
públicos para
os
portadores de
deficiência, consagrou cláusula
de
proteção viabilizadora de
ações
afirmativas em favor de tais pessoas, o que veio a ser concretizado com a edição
de atos legislativos, como as Leis nº 7.853/89 e nº 8.112/90 (art. 5º, § 2º), e com
a celebração da Convenção Internacional das Nações Unidas sobre os Direitos
das Pessoas com Deficiência (2007), já formalmente incorporada, com
força, hierarquia e eficácia constitucionais (CF, art. 5º, § 3º), ao
plano do ordenamento positivo interno do Estado brasileiro[1].
A Administração Pública atua por presunção, pois elimina o candidato
deficiente apenas pelo fato de ser deficiente, presumindo que este não seria
379

www.conteudojuridico.com.br

apto ao exercício funcional, o que pode destoar da realidade fática, consistindo em
verdadeira discriminação.
Às pessoas com deficiência são garantidos todos os direitos e liberdades
fundamentais, dentre eles o de concorrer a cargos públicos, não podendo
haver limitações desarrazoadas ao seu direito constitucional, bem como exigências
desproporcionais e violadoras à razoabilidade.
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Nos termos do artigo 34, §3º do Estatuto das Pessoas Com Deficiência:

“É vedada restrição ao trabalho da pessoa com deficiência e
qualquer discriminação em razão de sua condição, inclusive nas
etapas de recrutamento, seleção, contratação, admissão,
exames admissional e periódico, permanência no emprego,
ascensão profissional e reabilitação profissional, bem como
exigência de aptidão plena”, prevendo ainda o §5º “É garantida
aos trabalhadores com deficiência acessibilidade em cursos de
formação e de capacitação”.
Complementa o artigo 38 do diploma supracitado que:

“A entidade contratada para a realização de processo seletivo
público ou privado para cargo, função ou emprego está
obrigada à observância do disposto nesta Lei e em outras
normas de acessibilidade vigentes”.
O critério utilizado pela Administração Pública para avaliação dos deficientes
físicos, no edital para o concurso da PRF, encontra-se manchado pela ilegalidade,
destoando do razoável a exclusão do certame em razão da causa que lhe imprimiu
tal condição, por supostamente não possuir aptidão para a função a ser exercida.
A Administração, ao assim agir, retira do candidato deficiente, aprovado
na avaliação física, a oportunidade de provar sua aptidão. E isso se deve apenas
pelo fato de ser deficiente e não se enquadrar no Anexo IV, que descreve as
contrariedades físicas padronizadas.
Exige-se
do
candidato
deficiente
arquétipo
injustificável
de
adequação, caminhando para verdadeira discriminação, violando a dignidade da
pessoa humana.
3. Do momento para aferição da compatibilidade da deficiência ao cargo
pretendido
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A avaliação de saúde encontra-se disciplinada no item 12 do edital cumulado
com o anexo IV, tendo por objetivo, nos termos do item 12.3 “aferir se o candidato,
com deficiência ou não, goza de boa saúde física e psíquica para suportar os
exercícios a que será submetido durante o curso de formação profissional e para
desempenhar as tarefas típicas da categoria funcional, sendo motivo de exclusão
do certame o candidato que não conseguir executar plenamente as atividades
exigidas na rotina do curso de formação”.
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Obviamente o candidato deficiente possui alguma restrição, pois caso não
tivesse não poderia assim ser considerado, entretanto, a avaliação de saúde não é
o momento nem o meio adequado para atestar a capacidade de exercer a função
pretendida.
Aqui, importante mencionar que não se quer afirmar que o candidato
deficiente não possa ser eliminado no exame de saúde. Apenas que não pode ser
eliminado pelo fator que o habilitou a concorrer em tal condição. Explico:
O portador de visão monocular não pode ser excluído do certame pelo item
2.2, inciso III alínea “a” do Anexo IV, pois exatamente por não possuir tal acuidade
visual é considerado deficiente. Entretanto, portador de fator não alusivo a sua
5
deficiência que contrarie o edital,
temos então uma justa possibilidade de
eliminação.
A avaliação de saúde dos deficientes físicos deve analisar outros fatores que
não a deficiência, pois tal fato já foi objeto de preexistente parecer multidisciplinar,
como requisito a concorrer nas vagas exclusivas.
Dessa forma, o melhor caminho é aquele que vem sendo adotado pelos
Tribunais Pátrios, que determinam a aferição da aptidão física no Estágio
Probatório, por meio de equipe multidisciplinar, tratando-se a eliminação durante
o concurso, na etapa de avaliação de saúde, de ato ilegal e violador dos
princípios do ordenamento, vejamos:
CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA.
CONCURSO PÚBLICO. CARGO DE AGENTE DA POLÍCIA
FEDERAL. EXAME DE SAÚDE. ELIMINAÇÃO DO CERTAME NA
FASE DE EXAMES MÉDICOS SOB O FUNDAMENTO DE
INCOMPATIBILIDADE DA DEFICIÊNCIA COM O EXERCÍCIO DAS
FUNÇÕES DO CARGO PRETENDIDO. COMPROVAÇÃO DA
DEFICIÊNCIA E APTIDÃO DO CANDIDATO PARA O EXERCÍCIO
DAS FUNÇÕES. PERICIA JUDICIAL E APROVAÇÃO NO CURSO
DE FORMAÇÃO. DEMONSTRAÇÃO. COMPATIBILIDADE.
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SENTENÇA REFORMADA SOMENTE NA PARTE REFERENTE A
HONORÁRIOS. (...) 4. A jurisprudência deste Tribunal é no
sentido de que não se afigura razoável que, na fase de
exame médico se constate ou não a aptidão do candidato
para o exercício das atribuições do cargo, sendo o
momento adequado para tanto o Curso de Formação e,
posteriormente, o estágio probatório. (...) 6. "A eliminação
de um candidato por ser portador de uma doença ou em
face de uma limitação física que não o impedede exercer as
atividades
inerentes
ao
cargo
representa
ato
discriminatório que viola os princípios da isonomia, da
razoabilidade e, ainda, da dignidade da pessoa humana.
Precedentes." (AC 0006782-52.2014.4.01.3400 / DF, Rel.
DESEMBARGADOR FEDERAL NÉVITON GUEDES, QUINTA
TURMA, e-DJF1 de 18/04/2017), razão pela qual não pode
ser invocada a previsão editalícia de exclusão de candidato tão
somente pelo fato de ter "ausência parcial ou total, congênita
ou traumática de qualquer segmento das extremidades". A
tutela buscada e deferida encontra-se em sintonia com o
exercício de direito previsto na Constituição Federal (art.
37, inc. VIII) e com a Política Nacional para a Integração da
Pessoa com Deficiência, que compreende um conjunto de
orientações normativas que objetivam assegurar o pleno
exercício dos direitos individuais e sociais das pessoas
deficientes. (...) 9. Apelação do CEBRASPE e remessa oficial
conhecidas e, nomérito, não providas. (TRF-1 - AC:
00402670920154013400 0040267-09.2015.4.01.3400, Relator:
DESEMBARGADOR FEDERAL KASSIO NUNES MARQUES, Data
de Julgamento: 21/08/2017, SEXTA TURMA, Data de
Publicação: 01/09/2017 e-DJF1).
ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL. CONCURSO PÚBLICO.
POLÍCIA FEDERAL. PORTADOR DE VISÃO MONOCULAR.
POSSIBILIDADE DE DISPUTAR VAGA DESTINADA A PORTADOR
DE DEFICIÊNCIA FÍSICA. EXAME MÉDICO PRÉ-ADMISSIONAL.
REPROVAÇÃO. AVALIAÇÃO DA COMPATIBILIDADE ENTRE AS
ATRIBUIÇÕES DO CARGO E A DEFICIÊNCIA APRESENTADA A
SER
REALIZADA
DURANTE
ESTÁGIO
PROBATÓRIO.
POSSIBILIDADE. APELAÇÃO PROVIDA. 1. O impetrante,
portador de visão monocular, tem o direito de participar do
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concurso público para provimento de cargo de Policial
Rodoviário Federal, concorrendo às vagas destinadas a
deficiente físico, conforme entendimento consolidado na
Súmula n. 377 do STJ e registrado na Súmula n. 45 da AGU.
Ressalvado o ponto de vista do relator. 2. A jurisprudência
pátria tem entendido que se afigura ilegal o ato da
autoridade administrativa que exclui o candidato aprovado
em concurso público, em vaga destinada aos portadores de
deficiência física, em razão de supostas limitações físicas,
detectadas por ocasião da avaliação médica, tendo em vista
que, em casos que tais, o exame da compatibilidade no
desempenho das atribuições do cargo e a deficiência
apresentada
deverá
ser
realizado
por
equipe
multiprofissional, durante o estágio probatório. 3. Apelo
provido. 4. Segurança concedida para reconhecer ao apelante
o direito de participar das demais fases do certame. (TRF-1 AMS:
00734460220134013400007344602.2013.4.01.3400,
Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL DANIEL PAES RIBEIRO,
Data de Julgamento: 22/05/2017, SEXTA TURMA, Data de
5
Publicação: 30/05/2017 e-DJF1)
ADMINISTRATIVO.
CONCURSO
PÚBLICO.
EMPRESA
BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS. CARGO DE AGENTE
DOS CORREIOS, ATENDENTE COMERCIAL. APROVAÇÃO EM
VAGA RESERVADA PARA DEFICIENTE FÍSICO. EXAME MÉDICO
PRÉ-ADMISSIONAL.
REPROVAÇÃO.
AVALIAÇÃO
DA
COMPATIBILIDADE ENTRE AS ATRIBUIÇÕES DO CARGO E A
DEFICIÊNCIA APRESENTADA A SER REALIZADA DURANTE
ESTÁGIO PROBATÓRIO. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. A jurisprudência pátria tem entendido que se afigura ilegal o
ato da autoridade administrativa que exclui o candidato
aprovado em concurso público, em vaga destinada aos
portadores de deficiência física, em razão de supostas
limitações físicas, detectadas por ocasião da avaliação médica,
tendo em vista que, em casos que tais, o exame da
compatibilidade no desempenho das atribuições do cargo e a
deficiência apresentada deverá ser realizado por equipe
multiprofissional, durante o estágio probatório. 2. Sentença
mantida. 3. Remessa oficial desprovida. (REO n. 001297355.2011.4.01.4100/RO – Relator Desembargador Federal Daniel
Paes Ribeiro – e-DJF1 de 16.06.2015, p. 1646).
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Nesse sentido a Corte Cidadã fixou a seguinte tese (Edição nº 100): “De
acordo com as disposições do Decreto nº 3.298/1999, a avaliação da
compatibilidade entre as atribuições do cargo e a deficiência do candidato deve ser
feita por equipe multiprofissional durante o estágio probatório e não no decorrer
do concurso público”.
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO.
AGENTE PENITENCIÁRIO FEDERAL. CANDIDATO PORTADOR
DE DEFICIÊNCIA FÍSICA. DESCLASSIFICAÇÃO DECORRENTE DE
DECLARAÇÃO DE INAPTIDÃO EM PERÍCIA MÉDICA. LEI
7.853/1989 E DECRETO 3.298/1999. OBRIGATORIEDADE DO
PODER PÚBLICO DE ASSEGURAR ÀS PESSOAS PORTADORAS
DE DEFICIÊNCIA O PLENO EXERCÍCIO DE SEUS DIREITOS.
EXAME DE COMPATIBILIDADE QUE DEVE OCORRER DURANTE
O ESTÁGIO PROBATÓRIO POR EQUIPE MULTIPROFISSIONAL.
1. Preliminarmente, constata-se que não se configura a ofensa
aos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil/2015, uma
vez que o Tribunal de origem julgou integralmente a lide e
solucionou a controvérsia, tal como lhe foi apresentada. 2. Nos
termos da jurisprudência do STJ, em julgamento de
processos análogos que procederam ao exame do disposto
na Lei 7.853/1989 e no Decreto 3.298/1999, deve-se
observar a obrigatoriedade do Poder Público de assegurar
às pessoas portadoras de deficiência o pleno exercício de
seus direitos. Inclui-se a adoção de ações que propiciem sua
inserção no serviço público, assegurando-se ao candidato
aprovado em vaga destinada aos portadores de deficiência
física que o exame da compatibilidade ocorra no
desempenho das atribuições do cargo, durante o estágio
probatório, e seja realizada por equipe multiprofissional. A
proteção legal conferida a essa categoria de vulneráveis não é
apenas retórica, o que faz com que, sobretudo na hipótese dos
autos em que a vaga destina-se a apoio administrativo, a
exclusão prévia do candidato mostre-se descabida. 3.
Dessume-se que o acórdão recorrido não está em sintonia com
o atual entendimento do STJ, razão pela qual, no mérito,
merece prosperar a irresignação. 4. Recurso Especial provido.
(REsp 1777802/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN,
SEGUNDA TURMA, julgado em 21/03/2019, DJe 22/04/2019).
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Apesar da revogação do decreto supracitado, as normas vigentes preceituam
tal escopo, mantendo-se a jurisprudência nesse sentido, conforme precedente
acima, proferido em abril de 2019, estando tal matéria pacificada
jurisprudencialmente.
Imperioso mencionarmos também o artigo 9º do Decreto nº 9.508/2018,
que trata da acessibilidade e inclusão do deficiente nos cargos públicos:
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“Os órgãos da administração pública federal direta e indireta,
as empresas públicas e as sociedades de economia
mista deverão providenciar a acessibilidade no local de
trabalho e a adaptação razoável, quando requerida, para o
efetivo exercício laboral da pessoa com deficiência”.
Em consulta a jurisprudência do Tribunal Regional da 1ª Região notamos que
a egrégia Corte de Justiça encontra-se pacificada no sentido do aqui exposto.
ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL. CONCURSO PÚBLICO.
POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL. PORTADOR DE VISÃO
MONOCULAR.
POSSIBILIDADE
DE
DISPUTAR
VAGA
DESTINADA5 A PORTADOR DE DEFICIÊNCIA FÍSICA. EXAME
MÉDICO PRÉ-ADMISSIONAL. REPROVAÇÃO. AVALIAÇÃO DA
COMPATIBILIDADE ENTRE AS ATRIBUIÇÕES DO CARGO E A
DEFICIÊNCIA APRESENTADA A SER REALIZADA DURANTE
ESTÁGIO PROBATÓRIO. POSSIBILIDADE. ENTREGA DE EXAMES
CLÍNICOS. FALTA DE APRESENTAÇÃO DE ALGUNS EXAMES.
CANDIDATO EXCLUÍDO DO PROCESSO SELETIVO. PRINCÍPIO
DA RAZOABILIDADE. NOMEAÇÃO E POSSE ANTES DO
TRANSITO EM JULGADO. POSSIBILIDADE. APELAÇÃO E
REMESSA OFICIAL, DESPROVIDAS. 1. O autor, portador de visão
monocular, tem o direito de participar do concurso público
para provimento de cargo de Policial Rodoviário Federal,
concorrendo às vagas destinadas a deficiente físico, conforme
entendimento consolidado na Súmula n. 377 do STJ e
registrado na Súmula n. 45 da AGU. Ressalvado o ponto de vista
do relator. 2. A jurisprudência pátria tem entendido que se
afigura ilegal o ato da autoridade administrativa que exclui
o candidato aprovado em concurso público, em vaga
destinada aos portadores de deficiência física, em razão de
supostas limitações físicas, detectadas por ocasião da
avaliação médica, tendo em vista que, em casos que tais, o
exame da compatibilidade no desempenho das atribuições
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do cargo e a deficiência apresentada deverá ser realizado
por equipe multiprofissional, durante o estágio
probatório. 3. Age com excesso de rigor a banca examinadora
que exclui o candidato do processo seletivo, sob o argumento
de que não foram entregues alguns exames clínicos,
especialmente ante a falta de conferência da respectiva
documentação, a qual, segundo disposição do edital, somente
ocorreria em momento posterior e seria levada a efeito pela
junta médica. 4. No que se refere à posse, em diversas
oportunidades, este colegiado tem manifestado entendimento
de que é possível "a nomeação e posse antes do trânsito em
julgado nos casos em que o acórdão do Tribunal seja unânime
e o candidato tenha logrado sucesso em todas as demais fases
do certame." (AC n. 0010630-75.2009.4.01.3900/PA, Relator
Desembargador Federal Kassio Nunes Marques, e-DJF de
16.09.2016; AC n. 0056518-73.2013.4.01.3400/DF, Relator
Desembargador Federal Jirair Aram Meguerian, e-DJF1 de
08.04.2016). 5. Apelação e remessa oficial, desprovidas.
Interessante aduzirmos ainda que existem instrumentos que amenizam
as limitações causadas pela deficiência dos candidatos. Podemos exemplificar:
O candidato portador de encurtamento em um dos membros inferiores,
poderá utilizar palmilha para compensação da diferença entre os membros,
possibilitando que desempenhe com otimização adequada as funções postas pela
Administração Pública.
A utilização de tecnologia assistiva encontra previsão legal no artigo 3º, III
do Estatuto da Pessoa com Deficiência, sendo assim considerados “produtos,

equipamentos, dispositivos, recursos, metodologias, estratégias, práticas e serviços
que objetivem promover a funcionalidade, relacionada à atividade e à participação
da pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida, visando à sua autonomia,
independência, qualidade de vida e inclusão social”;
A palmilha atua de modo assistencial à deficiência do candidato
promovendo funcionalidade adequada à sua mobilidade e desempenho de
atividades funcionais e físicas, dentre elas a atividade de Policial Rodoviário Federal.

Por tal razão devem também ser sopesadas pela Administração as
tecnologias assistivas, voltadas a otimização funcional de funções e movimentos,
como forma de inclusão social e laboral.
386

www.conteudojuridico.com.br

Conclusão
Necessário que sejam revistos os critérios adotados pela União para seleção
de deficientes físicos para o cargo de Policial Rodoviário Federal, de forma a
permiti-los provar sua plena capacidade ao exercício do cargo, sem impor barreiras
durante o certame, sob pena de lhes conceder expectativa de direito simulada, em
flagrante conduta discriminatória.
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Os critérios de avaliação da compatibilidade da deficiência ao cargo policial
devem seguir padrões objetivos e plausíveis, sob pena de inviabilizar a
concorrência, perfazendo verdadeira política de exclusão social.
O deficiente físico merece ser integrado na sociedade em amplo espectro,
pois a deficiência nunca será um obstáculo a proposta de vida por ele perquirida.
Sendo assim, ao deficiente que tem como sonho ingressar nos quadros da Polícia
Rodoviária Federal não se deve impor obstáculos indevidos, pelo contrário, deve
haver incentivos, no ritmo objetivado pela inclusiva legislação vigente.
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RESUMO: As medidas protetivas são ferramentas jurídicas que objetivam impedir
que um indivíduo esteja em situação de risco. Em realidade estas medidas no
contexto que o artigo aqui se propõe, e na perspectiva da violência doméstica
objetivam protegerem as mulheres de potenciais ações do agressor. Tais sanções
são muito comuns quando da aplicação da Lei Maria da Penha(Lei 11.340/2006)
que emitem um aviso ao agressor que o mesmo não pode se aproximar da vítima.
Em muitos casos estas sanções se aplicam também a prole. O problema está no fato
de que mesmo com a emissão de tais medidas, diariamente muitas mulheres vem
sendo agredidas e mortas no Brasil. Sob estes fatos apresenta-se neste artigo
argumentativas que reforçam ainda mais a ineficácia das medidas protetivas no
caso de violência doméstica e violência contra a mulher. Estas medidas protetivas
podem ser solicitadas em qualquer
5 delegacia, contudo, antes a vítima deve registrar
um boletim de ocorrência, e solicitar a autoridade policial a medida protetiva. O que
ocorre na maioria dos casos é que mesmo com a medida protetiva o agressor
continua a re-incidir, em muitos casos até matando a vítima posteriormente. Com
todos estes argumentos, verifica-se que é necessário a revisão da Lei, aplicando
penas ainda mais duras nos casos de violência doméstica. Além disso é preciso a
implantação de campanhas de conscientização sobre a violência doméstica entre a
população, principalmente entre os jovens e adolescentes.
Palavras-chave: Medidas Protetivas. Risco. Agressor. Ineficácia.
ABSTRACT: Protective measures are legal tools that aim to prevent an individual
from being at risk. In fact these measures in the context that the article proposes
here, and from the perspective of domestic violence aim to protect women from
potential actions of the aggressor. Such sanctions are very common when applying
the Maria da Penha Law (Law 11.340 / 2006) that issue a warning to the aggressor
that he cannot approach the victim. In many cases these penalties also apply to
offspring. The problem is that even with such measures, many women are being
beaten and killed daily in Brazil. Under these facts, this article presents arguments
that further reinforce the ineffectiveness of protective measures in the case of
domestic violence and violence against women. These protective measures can be
requested at any police station, however, the victim must first file a police report
and ask the police authority for the protective measure. What happens in most cases
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is that even with the protective measure the perpetrator continues to re-focus, in
many cases even killing the victim later. With all these arguments, it is verified that
the Law is revised, applying even harsher penalties in cases of domestic violence. In
addition, it is necessary to implement awareness campaigns on domestic violence
among the population, especially among young people and adolescents.
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Keywords: Protective Measures. Risk. Aggressor. Ineffectiveness.
SUMÁRIO: 1. Introdução. 2. Referencial Teórico. 2.1. O papel da mulher na
sociedade patriarcal. 2.2. A violência desde os primórdios da civilização. 2.3. As
alterações da Lei Maria da Penha e suas nuances: aspectos introdutórios. 2.4.
Violência Doméstica e Violência contra a mulher. 2.5. Principais Legislações que
Protegem a Mulher. 2.6. As medidas protetivas. 2.7. Inovações trazidas pela
legislação. 2.8. A Ineficácia das Medidas Protetivas em casos de violência doméstica
e violência contra a mulher: possíveis soluções. 3. Conclusão. 4. Referências.
1.

INTRODUÇÃO

O artigo aqui apresentado discorre sobre a ineficácia das medidas protetivas
no caso de violência contra a mulher e violência doméstica. Primeiramente traça-se
um processo histórico evolutivo sobre a mulher no tempo e no espaço, onde
apresenta-se o papel da mulher na sociedade patriarcal, com olhares da mulher em
cada época, com destaque para a sociedade grega, romana, hebreus, babilônicos,
egípcios, idade média, e idade contemporânea.
Entre gregos, romanos, hebreus a mulher não apresentava muitos direitos,
estava submetida a afazeres domésticos, educação dos filhos, e atividades
consideradas de menor valor para a época, ainda que hajam entre os hebreus
(Bíblia) relatos de mulheres que tiveram cargos de altos escalões.
Já entre os babilônicos a mulher apresentava funções um pouco mais
diferenciadas, e sofisticadas para a época. O Homem Babilônico diferente do
homem grego, romano tinha uma postura voltada mais ao heterosexualismo, e
considerava a mulher além de simples ferramenta de procriação, como uma
conselheira, uma companheira que cuidava dos afazeres domésticos, das
propriedades, dos escravos, da educação dos filhos.
Diferentemente da mulher egípcia. A mulher egípcia detinha muitos direitos.
Dentre eles o de ser possuidora de bens. Além de possuir cargos de alto escalão.
Assim pode-se concluir que ainda que tivessem funções domésticas, de criação dos
filhos, no Egito, as mulheres detinham muitos direitos, que na civilização ocidental
somente vieram ocorrer séculos depois.
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Na Idade Média a mulher não apresentava ainda funções de destaque.
Somente após as idéias iluministas, e das revoluções feministas, direitos sociais,
entre outros movimentos que a mulher foi de fato adquirir direitos, inclusive de não
ser agredida pelo próprio marido.
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A violência sempre existiu. Inclusive como uma ferramenta de auto
afirmação. Um exemplo era o poder que o homem romano detinha sob sua família,
podendo até mesmo vendê-la como escravo. Atualmente é comum ver em países
orientais, como Irã, Iraque, Arábia Saudita mulheres sendo submetidas a cenas de
violência pelos próprios maridos.
Enfim, esta era uma realidade bastante comum no Brasil, podendo-se afirmar
até a década de 90. Era um assunto velado, mas ocorriam muitas agressões, além
de mortes. Muitas mulheres mesmo agredidas, quando chegavam na delegacia para
denunciar o cônjuge ou companheiro era desencorajada pela autoridade policial.
As coisas começaram a mudar a partir da instalação de delegacias de
proteção a mulher e de legislações que protegem as mulheres. Com destaque
inigualável a “Lei Maria da Penha”.
Foi a partir da Lei Maria da
5 Penha que as mulheres começaram a ter de fato
direitos contra agressões de cônjuges e companheiros, além da proteção dada a
família contra a violência doméstica (geralmente contra os filhos, enteados, etc).
Contudo mesmo após a Lei Maria da Penha nota-se um grande número de
mulheres sendo agredidas, espancadas e até mortas pelos seus cônjuges,
companheiros, namorados, entre outros.
O Atlas da Violência (2019) demonstrou que entre (2007-2017) houve
aumento no número de mortes de mulheres em todo Brasil. Evidenciando que
desde a Edição da Lei Maria da Penha ainda existe uma cultura machista na
sociedade que encoraja o homem a proceder dessa maneira.
É neste sentido que se apresenta dados, argumentos, números que
comprovam que mesmo após a Lei Nº 13.827, de 13 de maio de 2019 (BRASIL,
2019), que traz modificações na Lei Maria da Penha (Lei nº 11.340, de 7 de agosto
de 2006) (BRASIL, 2006) principalmente no contexto das medidas protetivas de
urgência, ainda é alto o número de homicídios e de casos de violência contra a
mulher no Brasil, havendo necessidade de novas soluções para o problema,
apresentadas no final deste artigo.
2. REFERENCIAL TEÓRICO
2.1 O papel da mulher na sociedade patriarcal
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Não existe de fato uma origem nas relações humanas. Não existe um livro
específico que aborde como se deram as primeiras famílias, as primeiras relações
etc. Existem correntes como a criacionista, a que eu defendo de que Deus criou o
homem e a mulher, e a partir daí desenvolveram-se as famílias na terra. Uma
segunda corrente afirma que o homem evolui de um primata, parecido com o
macaco, e partir de estar ereto começou a acasalar-se e formar clãs.
A literatura tem apresentado alguns olhares da mulher em cada época, com
destaque para a sociedade grega, romana, hebreus, babilônicos, egípcios, idade
média, e idade contemporânea.
A mulher na sociedade grega não tinha muitos direitos. Era vista na grande
maioria das vezes como um objeto de procriação. É sabido que os Gregos (do sexo
masculino) não apresentavam muitas restrições sexuais, muitos sendo até mesmo
bi-sexuais, homosexuais, ainda que fossem casados. O lugar da mulher era em casa
prestando satisfação ao seu casamento, ao seu marido, ao cuidar da prole. Segundo
Cecília Caballero,
1. O lugar da mulher: a casa como intransponível, o casamento
como dignidade. Partindo do pressuposto que a história que
se conhece é a história da vida pública e esta sempre foi
indiferente à presença da mulher, é preciso procurá-la no seu
confinamento privado.[...] Na Grécia Antiga, este espaço
resumia-se a casa, a oikia, que na antiguidade clássica
distinguia-se da polis. A casa, conceito amplo que reúne a
mulher, os filhos, a terra e os escravos, era o lugar onde o
homem desenvolvia todas as atividades visando unicamente
a sua conservação. Para isto, o patriarca estabelecia, neste
local. [...] Era o local de relações desiguais e de sujeição para
com os seus, relações das quais nem mesmo ele estava liberto
a necessidade de sobrevivência submetia até mesmo o chefe
ao seu jugo. Enquanto a oikia era o lugar sujeição, a polis era
o espaço dos cidadãos, dos iguais. A participação na cidade
exigia autonomia de ação e interação com outros homens
igualmente livres com amplas condições para governar. (2010,
p. 126)
Percebe-se claramente que a posição da mulher entre os gregos era de
submissão total. A mesma estava responsabilizada por afazeres domésticos,
educação dos filhos, gerencia da propriedade, dos escravos, e outras questões
consideradas como para indivíduos de segunda classe (CABALLERO,2015).
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A sociedade grega privilegiava o pensamento, o saber, a filosofia, as artes, e
estas funções estavam sob o domínio dos homens, que eram considerados seres
superiores, cidadãos livres, que tinham poder de filosofar, de criar respostas aos
problemas humanos, enquanto a fêmea, a mulher, era apenas um ser ou objeto,
utilizado para a reprodução, para a procriação.
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Abordando agora a mulher entre os hebreus, arremete-se a bíblia sagrada.
A bíblia sagrada apresenta inúmeros momentos onde as mulheres estão presentes.
Sendo que um dos pontos principais, a que dava destaque as mulheres entre os
Hebreus era a possibilidade da mesma ter filhos. Tanto é que um dos primeiros
casais relatados pela Bíblia, Abraão tinha como um de seus entraves/desafios a não
possibilidade de ter filhos, e somente após uma promessa divina, os mesmos já
idosos, tiveram um filho chamado Isaque (GONÇALVES, 2015).
Ainda assim, a bíblia apresenta relatos de mulheres que tiveram destaque
entre os Hebreus, sendo profetizas, juízas, ente outras funções importantes. Não há
muitos relatos sobre a convivência marital entre os hebreus. O que se sabe era que
por influência da religião a mulher não era um ser no mesmo patamar do homem.
Tinha funções domésticas, e de educação dos filhos, nos plantios, na criação de
ovelhas, entre outras. As decisões
mais importantes eram tomadas pela figura
5
masculina, e a mulher estava enquanto casada sob o jugo do homem, e quando
solteira sob o jugo do pai.
Segundo Gonçalves (2015, p. 1),
No início da Civilização Hebraica as mulheres dos Patriarcas
eram as Matriarcas, mulheres ouvidas, respeitadas e
admiradas. Havia mulheres profetisas e juízas. As mulheres
estavam presentes no Monte Sinai no momento em que Deus
falou a Moisés e tornou o povo de Israel o povo eleito. Eram
activas nas celebrações religiosas e sociais, dos atos políticos.
Atuavam no plano económico. Tinham voz, tanto no campo
privado como no público. A palavra hebraica para mulher
('ishshah) significa “ser macia, delicada” e é um contraste com
a palavra homem ('ish) que significa, pela variante da raiz, “ser
forte”. Para os hebreus o homem era a cabeça da mulher, mas
só porque esta foi criada em segundo lugar, não significando
de facto uma inferioridade da mulher. Na bíblia encontra-se
expresso que a mulher, como o homem foram feitos a é
“imagem e semelhança de Deus”. Com o passar do tempo e
por força das influências estrangeiras foram excluídas da
actividade pública e passaram a ficar limitadas ao lar.
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Passaram a ser definidas no aspecto biológico, como mães
procriadoras sendo dependentes, primeiro do pai e depois do
marido. Sob o ponto de vista psicológico passou a considerarse que eram incapazes de dedicar-se a temas tidos sérios ou
importantes, exclusivos dos homens. A inferioridade da
mulher passa a ser apresentada como resultado do pecado
original e alguns rabinos chegavam ao extremo de considerar
“que a mulher não possuía alma e que era preferível queimar
a Lei do que ensiná-la a uma mulher”.
Assim pode-se notar o quão preconceituoso, e quão inferior era o papel da
mulher entre os hebreus. Ainda que segundo as ordens divinas a mulher e o homem
compunham uma só carne, mas na realidade, sabe-se que entre os povos primitivos,
praticamente todos tinham a mulher como um cidadão de segunda classe.
Entre os Babilônicos o papel da mulher se colocava um pouquinho mais
avançado com relação a Direitos. O Homem Babilônico diferente do homem grego
tinha uma postura voltada mais ao heterosexualismo, e considerava a mulher além
de simples ferramenta de procriação mas como uma conselheira, uma companheira
que cuidava dos afazeres domésticos, das propriedades, dos escravos, da educação
dos filhos. Segundo Santos (2008, p. 47),
Para além destas mulheres célebres, a situação da mulher
mesopotâmica comum era determinada, como dissemos,
pelo enquadramento das leis vigentes, e pela própria
concepção de matrimónio. A finalidade do casamento estava
muito ligada à manutenção da casa, do marido, e ao aumento
do número de mão-de-obra através dos filhos. O matrimónio
mesopotâmico fundamentava-se no princípio da monogamia
e do patriarcado. Segundo circunstâncias determinadas, o
homem podia manter uma concubina ou uma escrava,
embora nenhuma destas mulheres desfrutasse de uma
posição comparável à da mulher legítima. A situação jurídica
e social da mulher, sobretudo das mulheres sumérias e da
época peleobabilónica, era muito mais livre do que a das
mulheres assírias. Por seu lado, genericamente, a mulher
babilónica podia fechar contratos e apresentar-se diante dos
tribunais, como parte ou como testemunha. Estava autorizada
a ocupar certos cargos da administração – escriba ou membro
do colégio jurídico. Encontrava-se legalmente protegida
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contra a violência ou contra a difamação, mantendo-se
contudo o carácter patriarcal do matrimónio mesopotâmico.
O marido podia entregar a sua mulher a um credor como
fiança ou para pagar as dívidas com o seu trabalho. Todavia,
a mulher não podia fazer o mesmo com o marido. Este não
era responsável pelas suas dívidas antes do matrimónio. A
mulher podia livrar-se das dívidas do marido apenas mediante
a sua ilibação por escrito, por parte do marido. O divórcio era
também mais difícil para a esposa, como no caso de uma
mulher com filhos menores de idade que não poderia contrair
novo matrimónio sem a devida aprovação jurídica.
Assim, percebe-se que entre os Babilônicos a mulher admitia certos tipos de
regalias e luxos que não era admita aos hebreus e aos gregos, mas a posição inferior
ao homem ainda era mantida. Entre os babilônicos a mulher apresentava proteção
contra a violência e a difamação, o que ao ver deste estudo era um avanço bastante
significativo.
A mulher na sociedade romana apresentava ainda muita submissão.
Segundo Mongelos et al. (2011, 52),
A mulher na sociedade romana possui mais considerações e
valor que se comparada à mulher nas sociedades helênicas.
Como funções domésticas era a mulher responsável por
cuidar da casa e dos escravos (governando-os). Ao contrário,
por exemplo, das atenienses, era permitido à mulher casada
romana sair de casa, desde que vestida adequadamente,
freqüentar teatros, feiras e tribunais e sendo respeitada. O
casamento era uma cerimônia solene, onde estava
representada a passagem da tutela do pai sobre a filha para o
marido. Com o desenvolver da cidade romana, a mulher
passou a adquiri mais direitos. Um grande avanço em termos
direito de sucessão se da em torno das mesmas poderem
tomar parte da herança paterna, estando constado em
documentos históricos que em torno do século III a.C, já havia
mulheres que gozavam das fortunas herdadas. Muita destas
transformações sociais que culminou com certa liberdade
para as mulheres é conseqüência do expansionismo romano,
datados entre os séculos V a III a.C, se deve as freqüentes
guerras, que tinham por resultado a ausência dos homens por
longos períodos.
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Parecido com as demais funções das sociedades gregas e hebréias a
sociedade romana apresentava a figura feminina como responsável das atividades
domésticas, com funções específicas em cuidar da casa e dos escravos (dando-lhe
atribuições).
Distinta da mulher ateniense a mulher casada romana podia sair de casa,
contudo que estivesse vestida de forma adequada, além de poder frequentar
teatros, feiras e tribunais e sendo respeitada pela sociedade romana. Com o tempo
a mulher romana adquiriu ainda mais direitos, principalmente voltadas aos direitos
de sucessão, podendo tomar parte na herança paterna. Estas transformações
trouxeram novos direitos as mulheres romanas. Acredita-se que tais direitos
estejam intimamente ligados ao expansionismo romano ocorrido entre os séculos
V a III a.C (MONGELOS et al., 2011).
Passando para a Mulher na sociedade egípcia verifica-se uma alteração
bastante grande. A mulher egípcia detinha muitos direitos. Dentre eles o de ser
possuidora de bens. Além de possuir cargos de alto escalão. Unanimidade nas
outras civilizações antes apresentadas.
Segundo Michel (2014, p. 3),
Na sociedade egípcia as mulheres tinham a função de gerar,
cuidar e curar, podendo ter posse de terras e possuir bens
próprios. No antigo Egito a esposa era quem cuidava de todos
ao seu redor, incluindo filhos e servos. Segundo documentos
da III e V Dinastia, as mulheres podiam administrar a herança
dos filhos caso fossem menores, sendo que em alguns
documentos são mostrados que tanto os filhos, quanto às
filhas, recebia de forma igual à divisão da herança. Há vários
registros de mulheres fazendo serviços domésticos, como a
tecelagem e a preparação de cerveja e pães para a
distribuição em todo o Estado. Na ausência dos maridos elas
tomavam conta das tarefas deles Durante o Reino Médio, as
mulheres podiam atuar na justiça como testemunhas e
defensoras e em pé de igualdade no trabalho de corveia
(Sistema de trabalho compulsório no Egito Antigo).As
mulheres também tinham praticamente os mesmos direitos
dos homens, o que não ocorria em outras civilizações da
mesma época. Chegando a postos que só foram alcançados
por mulheres somente na sociedade atual. Havia muitos
postos de trabalho e de destaque para as mulheres egípcias.
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As mulheres eram bem tratadas no Antigo Egito. Elas podiam
receber uma remuneração e ter propriedades. A lei egípcia
reconhecia seus direitos e elas podiam ir aos tribunais
reclamá-los, se sentissem que estavam sendo tratadas de
forma injusta. Era esperado que os maridos permitissem as
suas esposas irem aonde quisessem e fazer o que desejassem.
As mulheres nas famílias mais pobres tinham de trabalhar em
casa, nos campos, ou ajudando no ofício de seus maridos. A
função de uma sacerdotisa era considerada uma honra e não
um trabalho. Uma mulher poderia se tornar faraó mais isso
era extremamente raro.
Assim pode-se concluir que ainda que tivessem funções domésticas, de
criação dos filhos, no Egito, as mulheres detinham muitos direitos, que na civilização
ocidental somente vieram ocorrer séculos depois.
Pode-se perceber portanto que nas civilizações antigas, praticamente todas,
a mulher tinha um lugar coadjuvante, quase que sem direito algum. Exceto os
egípcios os romanos, hebreus, 5gregos tinham na mulher uma reprodutora, uma
cuidadora da casa e da propriedade, da educação dos filhos, entre ações
consideradas na época de segunda importância.
Verifica-se portanto que as mulheres sofreram muito para começar a ter
direitos, e que de fato só surgiram após a revolução francesa, e no século XX. E com
relação a violência apresenta-se a seguir alguns posicionamentos da doutrina que
abordam a violência sofrida contra a mulher.
2.2 A violência desde os primórdios da civilização
O conceito de violência é algo bastante amplo, havendo até mesmo vários
tipos de classificações, como física, moral, simbólica, racial, e etc. Mas
especificamente contra as mulheres não é novidade a violência, principalmente
partindo muitas vezes daqueles que a deveriam proteger, como esposos, pais,
irmãos, tios, etc.
Com base no entendimento de que o homem evoluiu existem relatos de
estudiosos que apontam que a revolução neolítica (4000 A.C.), onde houve a
domesticação de animais e o domínio da agricultura. A partir daí a mulher teve um
papel muito mais ligado as tarefas domésticas, a reprodução e criação da prole, e o
homem como protetor e provedor de caça, carne, alimentos, entre outros
(VICENTINO, 1997).
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Pode-se perceber que o matriarcado foi privilegiado. Enquanto que o
homem teria de se aventurar para buscar a subsistência, a mulher tinha funções um
tanto quanto mais privilegiadas, no abrigo, na segurança da habitação. Não que sua
função fosse um tanto quanto privilegiada, mas era ao ver daquele modelo, mais
benéfica, até mesmo pela estrutura física feminina, e as características das crianças
(OSÓRIO, 2002).
Entre os povos primitivos a mulher tinha uma função importantíssima,
principalmente voltada a cultura de plantas, e domesticação de animais, tanto para
consumo, como para facilitar a vida cotidiana daquele tempo. Não havia de fato
neste tempo uma monogamia, além de não haver um conceito de propriedade
emocional, sendo que havia relação entre uma mulher e distintos homens,
geralmente em grupos consanguíneos (OSÓRIO, 2002).
Já entre o período de 2000 a 1400 a.C. começa a surgir o conceito de que o
casamento entre familiares não é tão interessante, e os membros começam a casar
entre famílias, este movimento é chamado de família punaluana. Vicentino (1997)
ressalta que a mulher em Creta, neste mesmo período gozava de direitos bastante
peculiares, de modo que, se destacavam por posições como sacerdotisas, fiandeiras,
pugilistas, caçadoras ou toureiras.
Já em Esparta, Vicentino (1997) ressalta que as mesmas tinham a liberdade
de praticar esportes, e promover uma maternidade sadia. Na Grécia a mulher estava
sob o jugo do marido, e se fosse rica, não sairia de casa, caso pobre poderia
trabalhar nos bosques ou no mercado. Tinha uma função basicamente de
reprodução e criação dos filhos, gerência da propriedade.
Após apresentar algumas características da forma com que as distintas
sociedades tratavam as mulheres é imperativo afirmar que sempre houve violência
contra as mulheres. Não se trata de um fenômeno atual. Podendo-se até mesmo
afirmar que as mulheres em algumas civilizações eram quase objetos reprodutivos.
Achados de Leite (1994), e Vicentino (1997) apontam que o Direito Sumério,
em cerca de 2000 a.C. a mulher quando casada era comprada pelo marido, e se
acaso, promovesse alguma ação contrária ao mesmo, o mesmo poderia mata-la,
inclusive, sob afogamento, ou fogo.
No Direito Romano, Vicentino (1997) afirma que a punição as mulheres cabia
ao Estado. Leite (1994) ressalta a violência cometida contra as mulheres na Idade
Média, nas fogueiras da inquisição, cometendo atrocidades terríveis. O
entendimento das ordenações filipinas é que se o marido fosse traído poderia matar
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tanto o amante, quanto a mulher. Caso o amante possuísse uma condição melhor
do que a do marido poderia buscar a resolução do caso na justiça régia.
No século XIX a mulher deveria ter uma posição de recatada, de tímida, e o
homem de fogoso, de ansioso sexualmente, de caçador. Osório (2002) afirma que
a fidelidade conjugal era um dos requisitos para o reconhecimento dos filhos como
legítimos.
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Osório (2002) ensina que a monogamia era o padrão dominante nas
relações, além disso, o casamento só era reconhecido a partir do matrimonio, que
compunha civil e religioso.
Durante o século XIX e o Século XX praticamente inteiro, o conceito de
violenta emoção foi bastante aceito no caso de traição, principalmente quando o
marido pegava a mulher no ato. Grande parte dos tribunais admitia-se ser
permitido que o homem matasse sua esposa/companheira (ELUF, 2003).
Segundo o Código Penal de 1940 houve a eliminação da licitude relativa à
“perturbação dos sentidos e da inteligência”, fazendo com que ficasse sem punição
assassinos passionais, considerando como “homicídio privilegiado”, de modo que
o criminoso teria uma pena menor
5 do que o homicídio simples (6 anos), não ficando
mais impune (ELUF, 2003).
A justificativa está na violenta emoção, contudo, atualmente a jurisprudência
não mais tem se posicionado nesse sentido. Havendo casos muito esparsos de
homens que chegaram a matar sua companheira, e que tiveram o convencimento
do tribunal do júri. Mas normalmente, o judiciário entende que o “homem médio”
contemporâneo, já tem discernimento, e não há necessidade mais na sociedade
moderna de cumprir com sua honra.
Durante muitos anos, no Brasil, foi bastante comum a violência doméstica e
contra a mulher. Havendo relatos de muitas mulheres que eram desde agredidas
fisicamente, verbalmente, e etc. Contudo a partir de campanhas de mobilização,
além de ação do legislador a realidade começou a mudar, mas ainda na atualidade
muitas mulheres são vítimas de violência e feminicídio, nesta perspectiva apresentase a seguir alguns comentários da doutrina sobre a Lei considerada mais importante
no contexto das medidas protetivas e da violência contra a mulher, Lei Maria da
Penha.
2.3 As alterações da Lei Maria da penha e suas nuances: aspectos introdutórios
A Lei nº 13.827/2019 trouxe alterações a Lei Maria da Penha. Segundo o
Capítulo III no artigo 10 da Lei Maria da Penha (Lei 11.340/2006) quando pelo
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atendimento da autoridade policial verifique-se iminência ou da prática de violência
doméstica e familiar contra a mulher, a autoridade policial que tomar conhecimento
do fato adotará, de imediato, as providências legais cabíveis, dentre elas a medida
protetiva. Também o artigo 12-C da mesma Lei, mais especificamente no parágrafo
2º o legislador apresenta punição ao agressor, sendo que, se houver risco à
integridade física da ofendida ou à efetividade da medida protetiva de urgência,
não será concedida liberdade provisória ao preso. Esta mudança foi realizada pela
Lei nº 13.827, de 2019 apresentada no parágrafo anterior (BRASIL, 2019).
A Lei 13.827/19 é considerada recente, e entrou em vigor meses atrás,
trazendo em seu escopo a alteração da Lei nº 11.340, de 7 de agosto de 2006 (Lei
Maria da Penha). Mais especificamente buscou alterar quanto as autorizações das
medidas protetivas de urgência, sendo admitido tanto pela autoridade judicial,
como pela autoridade policial, em situações onde haja violência doméstica e
familiar, ou até mesmo aos dependentes. Além disso, a alteração autorizou o
registro da medida protetiva de urgência em banco de dados mantido pelo
Conselho Nacional de Justiça (BRASIL, 2019).
As principais mudanças se deram nos artigos 12-C e 38-A. Isso é uma clara
percepção da ineficácia das medidas protetivas no cenário nacional. Tais medidas
não tem surtido o efeito desejado, fazendo com que haja um endurecimento por
parte do legislador frente as pressões sociais. Criando assim novas alternativas
legais que possam punir mais severamente os agressores (BRASIL, 2019).
Em realidade a violência contra mulher vem aumentando assustadoramente
nos últimos anos. Em 2018 09 mulheres foram vítimas de violência por minuto no
Brasil. De cada dez estupros cometidos em 2018, 8 foram praticados em casa. A taxa
de mortes de mulheres por armas de fogo aumentaram mais de 30% entre os anos
de 2006 a 2016 (AGÊNCIA PATRÍCIA GALVÃO, 2019).
Segundo o Datafolha, em 2018, 1,6 milhão de mulheres foram espancadas
ou sofreram tentativa de estrangulamento no Brasil. Outro número espantoso foi o
de assédio, atingindo cerca de 22 milhões (37,1%) de brasileiras. Entre os casos de
violência, 42% ocorreram no ambiente doméstico. E destas, cerca de 52% após
sofrer uma violência procuraram ajuda, ou denunciaram o agressor.
Fundamentado nessas pesquisas percebe-se inicialmente que as medidas
apresentadas pelo legislador até o momento não coibiram a prática criminosa
havendo necessidade de um estudo mais aprofundado da questão, e verificação se
de fato as medidas protetivas estão atingindo ao fim a que se propõe. E se, não está
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na hora de endurecer a Lei com relação aos crimes de violência contra a mulher, e
violência doméstica, no sentido de buscar coibir ao máximo tais práticas.
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Nesse sentido apresenta-se alguns conceitos sobre a eficácia das medidas
protetivas contra a mulher, abordagens sobre a violência contra mulher e a violência
doméstica, legislações que tratam sobre estes tipos de violência e suas respectivas
penas, posicionamentos da doutrina sobre violência contra a mulher, medidas
protetivas, e demais ferramentas de contenção a agressão familiar, e soluções a
problemática com base em inovações legislativas a respeito da Lei Maria da Penha
e as medidas protetivas de modo a fazer uma análise sobre a eficácia dessas
medidas e propor soluções cabíveis.
2.4 Violência Doméstica e Violência contra a mulher
Infelizmente a violência doméstica é um fenômeno que sempre existiu, e
atualmente em alguns países de origem árabe, ainda é uma realidade. No Brasil
sempre foi bastante comum, mas antes era um assunto velado. Todavia após os
anos 50 e 60 juntamente com as revoluções feministas tomou corpo, e é fonte de
inúmeros debates, inclusive no campo Legal/Jurídico.
Segundo Guimarães e Pedrosa,
5
A violência doméstica contra a mulher é um fenômeno
múltiplo e complexo que tem destacado importantes
discussões teórico-filosóficas e questionamentos éticopolíticos.(...) A violência doméstica contra a mulher tem sido
um problema cada vez mais em pauta nas discussões e
preocupações da sociedade brasileira. Apesar de sabermos
que tal violência não é um fenômeno exclusivamente
contemporâneo, o que se percebe é que a visibilidade política
e social desta problemática tem um caráter recente, dado que
apenas nos últimos 50 anos é que tem se destacado a
gravidade e seriedade das situações de violências sofridas
pelas mulheres em suas relações de afeto. As trajetórias
históricas dos movimentos feministas e de mulheres
demonstram uma diversidade de pautas discutidas e de lutas
empreendidas por elas, sobretudo, a partir do século XVIII. No
século XX, a partir da década de 60, essas mobilizações
enfocaram, principalmente, as denúncias das violências
cometidas contra mulheres no âmbito doméstico(2015, p.
256-257).
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Até há pouco tempo, era um problema cultural. Era comum que homens
agredissem suas esposas. Trata-se de um tema velado. “Entre homem e mulher não
se mete a colher”(SAFFIOTI,1999). Contudo a violência contra a mulher, e violência
doméstica foi tomando proporções tão grandes que houve a necessidade do
posicionamento do Legislador.
Uma das mais importantes Leis criadas com objetivo de parametrizar a
violência contra mulher e violência doméstica foi a Lei Maria da Penha. A lei cria
mecanismos no sentido de coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher.
A lei foi embasada nos termos do § 8º do art. 226 da Constituição Federal, que
afirma que a família, sendo considerado como base da sociedade, tem especial
proteção do Estado, sendo que este mesmo Estado deverá assegurar a assistência
à família, na pessoa de todos os seus componentes, criando mecanismos para coibir
a violência no âmbito de suas relações.
Ainda Guimarães e Pedrosa advogam,
Diversos estudos têm demonstrado o quanto, de fato, os
valores culturais machistas e patriarcais (ainda) estruturantes
em nossa sociedade estão associados grave recorrência das
violências cometidas contra as mulheres e às sérias
desigualdades de poder e de direitos (ainda) enfrentados por
elas em nossa sociedade. Por essa dimensão de gênero,
perpassa ainda um panorama de incremento ou intensificação
da violência, de um modo geral, em nossa realidade. Tais
constatações exigem compreensões teórico filosóficas acerca
do fenômeno da violência contra a mulher que resgatem
também um olhar ético-político frente a essa problemática
(2015, p. 257).
Atualmente tanto a Constituição Federal (lei maior de nosso país), como
também as leis específicas, como é o caso da Lei Maria da Penha, buscam balizar a
questão e propor penas àqueles que ainda insistirem em agirem violentamente
contra a mulher, e contra a prole.
A violência tem aumentado nos últimos anos de modo que os números
nacionais de violência tem demonstrado que as medidas aplicadas não tem surtido
o efeito desejado. Segundo o Anuário Brasileiro de Segurança Pública (2014), no
Brasil se registra 01 estupro a cada 11 minutos, isso em números oficiais, fora o que
ocorre e não é registrado, de modo que especialistas no assunto afirmam que há
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um aumento de mais de 50%. Dados chegam a apresentar o número de meio
milhão de estupros por ano (FORUM BRASILEIRO DE SEGURANÇA PÙBLICA, 2015).
Segundo Guimarães e Pedrosa,
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A percepção da violência está associada com uma
identificação do excesso da ação, ou seja, ela é sentida
quando se ultrapassa limites, estabelecidos pelo social,
cultural, histórico e/ou subjetivo. Seu fundamento é
manifestar-se como excesso na afirmação do “um, todo
poderoso” que nega a alteridade. O outro é negado como
semelhante e como diferente, por uma inadequação ou não
aceitação de seu desejo. É nesse sentido que ela é a
objetificação do outro, negando-lhe subjetividade e
desejo(2015, p. 259).
De acordo com o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, no Brasil são
registrados uma média de 135 estupros por dia (2017), e 12 assassinatos. Tais
números foram 4,3% superiores a dados de 2016 (FÓRUM BRASILEIRO DE
SEGURANÇA PÚBLICA, 2017).
5

Existem 536 casos de violência por hora no Brasil. Esta mesma proporção se
enquadra na quantidade de mulheres que dizem ter sido vítima de algum tipo de
violência sexual. Já no caso do espancamento, 1,6 milhão afirmaram já haver alguma
ocorrência. Todos esses dados indicam sem sombra de dúvidas que alguma medida
deve ser tomada. Além disso, nota-se que as ferramentas apresentadas pelo
legislador não vem surtindo o efeito desejado. Com relação à violência doméstica:
76,4% das mulheres conheciam o autor da violência, a maior parte aconteceu
dentro da própria residência (FRANCO, 2019).
Dados do Instituto Maria da Penha (2015) sobre a violência doméstica e o
feminicídio, apontam que na pesquisa Relógios da Violência verificou-se que a cada
7.2 segundos uma mulher é vítima de violência na cidade de São Paulo.
O Mapa da Violência (2015) registrou em 2013 o número alarmante de 13
mulheres mortas todos os dias vítimas de feminicídio, isto é, assassinato em função
de seu gênero, de ser mulher. Dentre estas, um terço foram mortas pelo próprio
parceiro ou ex-parceiro. Mais uma vez os números demonstram que as ferramentas
apresentadas pelo legislador não estão surtindo o efeito desejado visto que o
mesmo estudo demonstrou que, houve um aumento de 21% com relação aos anos
2000 a 2010. Demonstrando-se a partir destas percepções que a violência contra a
mulher vem aumentando em nosso país.
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Na região Norte do país, onde o Estado de Rondônia está inserido, foi
realizado um estudo em Roraima que evidenciou que metade das acusações de
violência doméstica prescrevem antes de alguém ser acusado. Outro número
alarmante é de que no Estado não foi conduzida nenhuma investigação nos 8.400
boletins de ocorrência acumulados sobre violência contra a mulher e violência
doméstica (HUMAN RIGHTS WATCH, 2017).
O Instituto Locomotiva em um estudo na área evidenciou que quase 96% da
população acha que é preciso ensinar os homens a respeitar as mulheres, e não as
mulheres a terem medo. Além disso cerca de 54% dos entrevistados conhecem uma
mulher que já foi agredida pelo parceiro. Este estudo mostrou que a violência não
está confinada a classe sociais mais baixas. Além disso, dos entrevistados 85%
acreditam que mulheres que denunciam seus parceiros correm mais riscos de sofrer
assassinato.
A Lei Maria da Penha também objetivou a eliminação de todas as formas de
discriminação contra as mulheres buscando prevenir, punir e erradicar a violência
contra a mulher. Uma das inovações foram as medidas protetivas.
Trata-se de mecanismos criados por lei com objetivo de coibir e prevenir a
violência doméstica e familiar. Tais mecanismos asseguram que todas as mulheres
independentemente de qualquer característica, (raça, cor, etnia, orientação sexual,
renda, cultura, nível educacional, idade e religião, entre outros) esteja protegida
pelo Estado e goze das suas garantias fundamentais (inerentes à pessoa humana).
Estas mulheres também devem ter oportunidades e facilidades para viver num
ambiente sem violência, preservando sua saúde física e mental, além de possibilitar
seu aperfeiçoamento moral, intelectual e social.
O que ocorre é que os números de violência contra a mulher e violência
doméstica tem demonstrado o contrário. No Brasil as mulheres tem a cada dia sido
vítimas de violência, seja dentro de casa ou fora dela.
No campo jurídico os crimes mais comuns cometidos no contexto da
violência contra a mulher e violência doméstica é a agressão, física e verbal, e os
próprios feminicídios. Geralmente enquadra-se estas agressões como lesões
corporais.
O Crime de Lesão Corporal está descrito no artigo 129 do Código Penal e é
descrito como o fato de ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem.
Apresenta pena de detenção, de 3 (três) meses a 1 (um) ano. Quanto ao feminício
seria o crime executado em virtude da vítima ser mulher. Com pena de 12 a 30 anos
de reclusão.
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Uma importante definição no contexto de violência contra a mulher e
violência doméstica é dado por Maria Berenice Dias (2007) que afirma que o
conceito legal de violência recebeu ultimamente algumas críticas da doutrina. Uma
delas está associada a Lei Maria da Penha (Lei nº 11.340/2006), pois se esta fora
interpretada literalmente, entende-se como qualquer crime contra a mulher seria
violência doméstica e familiar, por causar o mínimo de sofrimento psicológico.
Neste contexto é importante ressaltar que o Código Penal Brasileiro (Lei nº
2.848/40), no artigo 61, II, letra f, traz uma agravante, limitando o campo de
abrangência, restringindo a violência contra a mulher na Lei específica. No
entendimento deste artigo somente seria a violência praticada contra a mulher em
razão do convívio familiar ou afetivo é que aumenta a pena (agravante),
Art. 61 - São circunstâncias que sempre agravam a pena,
quando não constituem ou qualificam o crime: (Redação dada
pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
[...] II - ter o agente cometido o crime: (Redação dada pela Lei
nº 7.209, de 11.7.1984)
[...] f) com abuso de autoridade ou prevalecendo-se de
5
relações domésticas,
de coabitação ou de hospitalidade, ou
com violência contra a mulher na forma da lei específica;
(Redação dada pela Lei nº 11.340, de 2006).
Com o entendimento que o Direito Penal atua com base nos princípios da
taxatividade e legalidade, e também com base no que preceitua a Lei Maria da
Penha (Lei nº 11.340/06) a violência doméstica e familiar contra a mulher seria a
violência física, psicológica, sexual, patrimonial e moral.
Entende-se portanto que segundo preceitua o artigo 61, II, f do Código Penal
Brasileiro o réu estará sujeito a Lei Maria da Penha (Lei nº 11.340/06) pois é a que
trata sobre estas questões. A lei será melhor tratada nos subcapítulos a seguir.
2.5 Principais Legislações que Protegem a Mulher
Pode-se afirmar que foi somente nos últimos trinta anos que os legisladores
começaram a desenvolver legislações que protegessem de fato, ou dessem iguais
condições as mulheres. Exemplo disso são as mudanças que ocorreram em jornadas
de trabalho, trabalho de grávidas, aposentadorias, leis de proteção a mulher com
relação a violência doméstica, e por fim ao feminicídio.
Tais avanços foram obtidos sem dúvidas em virtude de lutas, principalmente
dos movimentos feministas. Segundo o STF (2019, p. 9),
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O longo itinerário histórico percorrido pelo movimento
feminista, seja em nosso País, seja no âmbito da comunidade
internacional, revela trajetória impregnada de notáveis
avanços, cuja significação teve o elevado propósito de
repudiar práticas sociais que injustamente subjugavam a
mulher, suprimindo-lhe direitos e impedindo lhe o pleno
exercício dos múltiplos papéis que a moderna sociedade,
hoje, lhe atribui, por legítimo direito de conquista. O
movimento feminista – que fez instaurar um processo de
inegável transformação de nossas instituições sociais –
buscou, na perspectiva concreta de seus grandes objetivos,
estabelecer um novo paradigma cultural, caracterizado pelo
reconhecimento e pela afirmação, em favor das mulheres, da
posse de direitos básicos fundados na essencial igualdade
entre os gêneros.
É importante levar em conta que o texto constitucional trouxe importantes
considerações no que diz respeito a mulher, visto que confere alguns dispositivos,
um tratamento diferenciado, podendo até mesmo ser considerado protetivo, isso
porque historicamente temos conhecimento que a mulher sempre esteve
subjulgado ao homem e em um desfavorecimento em outros campos, como o
mercado de trabalho onde o legislador constituinte,no art. 7º, XX, competiu ao
legislador em elaborar mecanismos jurídicos de incentivos específicos para a
proteção do mercado de trabalho da mulher.
Outro favorecimento é com relação a constituição assegurar à mulher
segundo preceitua o artigo 201, § 7°, I e II, uma aposentadoria com menor tempo
de contribuição e menos idade, quando comparado ao homem.
Cite-se também as licenças maternidades e paternidades e suas diferenças.
Segundo o art. 10, § 1°, do ADCT, disciplina de forma provisória a licençapaternidade prevista no art. 7°, XIX, da CF, fixando-lhe a duração em 5 dias,
enquanto que a licença à gestante, nos termos do art. 7°, XVIII, não inferior a 120
dias.
São alguns dos temas que demonstram haver uma distinção entre homens e
mulheres, havendo a chamada igualdade substantiva de proteção jurídica da
mulher, no contexto de atos de violência baseada em gênero exigindo atuação
positiva do legislador, superando qualquer concepção meramente formal de
igualdade, de modo a eliminar os obstáculos, sejam eles físicos, econômicos, sociais
ou culturais, que impedem a sua concretização.
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Sem dúvidas nos últimos anos as legislações que protegem as mulheres
sofreram avanços, principalmente na área do nos últimos anos, principalmente com
relação a criminalização do assédio sexual e a tipificação do feminicídio como
homicídio qualificado.
Sem dúvidas Lei Maria da Penha (11.340/06) é a principal legislação do Brasil
de proteção às mulheres vítimas de violência doméstica, é um dos principais objetos
de pesquisa deste artigo.
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Além disso, cite-se a Lei da Importunação Sexual (13.718/2018) que entrou
em vigor definindo como crime a realização de ato libidinoso na presença de
alguém e sem seu consentimento, como toques inapropriados ou beijos
“roubados”. Fato muito comum em coletivos, e espaços confinados.
2.6 As Medidas Protetivas
Segundo o que preceitua a Lei nº. 11.340, popularmente chamada como Lei
Maria da Penha, em vigor a partir de 2006, trouxe significativas mudanças quanto a
violência contra a mulher.
Anterior a Lei nº 13.827/2019 a Lei Maria da Penha trazia as medidas
5
protetivas como uma das mais eficazes formas de coibir a violência e proteger a
vítima, através de medidas protetivas. Até 2018, comente ao Juiz cabia a execução
desse mecanismo em até 48 horas após o recebimento do pedido da vítima ou do
Ministério Público (CNJ, 2015).
A partir do novo entendimento as chamadas Medidas Protetivas poderão ser
autorizadas pela autoridade judicial ou policial, para aquelas vítimas que estejam
em situação de violência doméstica e familiar, ou a seus dependentes, e para
determinar o registro da medida protetiva de urgência em banco de dados mantido
pelo Conselho Nacional de Justiça (FOREAUX, 2019).
Segundo o que preceitua o Capítulo III que trata do atendimento a
autoridade policial da Lei 11.340,
CAPÍTULO III
DO ATENDIMENTO PELA AUTORIDADE POLICIAL
Art. 10. Na hipótese da iminência ou da prática de violência
doméstica e familiar contra a mulher, a autoridade policial que
tomar conhecimento da ocorrência adotará, de imediato, as
providências legais cabíveis.
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Parágrafo único. Aplica-se o disposto no caput deste artigo
ao descumprimento de medida protetiva de urgência
deferida.
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Trata-se de uma das medidas tomadas pelo legislador de buscar impedir a
prática da violência doméstica e contra a mulher, ficando a critério da autoridade
policial ao tomar conhecimento do fato de tomar as medidas cabíveis.
A partir de 13 de maio de 2019 através da Lei 13.827/19 houveram
modificações as medidas protetivas de urgência. Com modificações nos artigos 12C e 38-A, apresentados a seguir:
LEI Nº 13.827, DE 13 DE MAIO DE 2019
Altera a Lei nº 11.340, de 7 de agosto de 2006 (Lei Maria da
Penha), para autorizar, nas hipóteses que especifica, a
aplicação de medida protetiva de urgência, pela autoridade
judicial ou policial, à mulher em situação de violência
doméstica e familiar, ou a seus dependentes, e para
determinar o registro da medida protetiva de urgência em
banco de dados mantido pelo Conselho Nacional de Justiça.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso
Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º Esta Lei altera a Lei nº 11.340, de 7 de agosto de 2006
(Lei Maria da Penha), para autorizar, nas hipóteses que
especifica, a aplicação de medida protetiva de urgência, pela
autoridade judicial ou policial, à mulher em situação de
violência doméstica e familiar, ou a seus dependentes, e para
determinar o registro da medida protetiva de urgência em
banco de dados mantido pelo Conselho Nacional de Justiça.
(...)
Art. 12-C. Verificada a existência de risco atual ou iminente à
vida ou à integridade física da mulher em situação de
violência doméstica e familiar, ou de seus dependentes, o
agressor será imediatamente afastado do lar, domicílio ou
local de convivência com a ofendida:
I - pela autoridade judicial;
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II - pelo delegado de polícia, quando o Município não for sede
de comarca; ou
III - pelo policial, quando o Município não for sede de comarca
e não houver delegado disponível no momento da denúncia.
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§ 1º Nas hipóteses dos incisos II e III do caput deste artigo, o
juiz será comunicado no prazo máximo de 24 (vinte e quatro)
horas e decidirá, em igual prazo, sobre a manutenção ou a
revogação da medida aplicada, devendo dar ciência ao
Ministério Público concomitantemente.
§ 2º Nos casos de risco à integridade física da ofendida ou à
efetividade da medida protetiva de urgência, não será
concedida liberdade provisória ao preso.”
Art. 38-A. O juiz competente providenciará o registro da
medida protetiva de urgência.
Parágrafo único. As medidas protetivas de urgência serão
registradas em banco de dados mantido e regulamentado
5
pelo Conselho Nacional de Justiça, garantido o acesso do
Ministério Público, da Defensoria Pública e dos órgãos de
segurança pública e de assistência social, com vistas à
fiscalização e à efetividade das medidas protetivas.
Os artigos trouxeram inovações a questões. Para melhor explanar estas,
apresente-se o fato que houve inclusão do artigo 12 C necessita que seja verificada
que há existência de risco atual ou iminente à vida ou à integridade física da mulher
que sofre violência doméstica e familiar, ou até mesmo da prole. A autoridade
judiciária emitirá um ato que afastará imediatamente o acusado do lar. Podendo ser
a autoridade judicial, delegado de polícia, policial.
Segundo Foreaux (2019, p.1-2),
A Lei n. 13.827, de 13 de maio de 2019, prevê em seu artigo
1º que a alteração da Lei Maria da Penha visa autorizar a
concessão de medida protetiva de urgência pela autoridade
policial, sendo acrescido na Lei n. 11.340/06 o art. 12-C, II e III,
que o delegado de polícia e policial são legitimados para
concederem as medidas protetivas. Nota-se, portanto, que o
legislador referiu-se à autoridade policial como gênero, dos
quais são espécies os policiais civis e militares. O art. 12-C da
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Lei Maria da Penha traz requisitos para que a autoridade
policial conceda medidas protetivas de urgências,
consistentes em risco atual ou iminente à vida ou à
integridade física da mulher em situação de violência
doméstica e familiar, ou de seus dependentes. Em se tratando
de delegado de polícia, para que possa conceder a medida
protetiva, o município em que atua não pode ser sede de
comarca. Caso se trate de outro policial (civil ou militar), é
necessário que além do município não ser sede de comarca,
não haja delegado disponível no momento da denúncia, por
qualquer motivo (férias, licença, dificuldades de contatar o
delegado plantonista etc). Destaco que a autoridade policial
legitimada a conceder a medida protetiva de urgência pode
ser o Escrivão, o Agente de Polícia e do Soldado ao Coronel
da Polícia Militar. Trata-se o que podemos chamar de
legitimidade condicionada.
Além disso, há segundo a lei a necessidade de comunicação do Juiz
competente no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, onde o mesmo decidirá,
em igual prazo, sobre a manutenção ou a revogação da medida aplicada. Além
disso, o ministério público deverá ser notificado o mais breve possível.
Lembrando que caso verifique que existe perigo a integridade física da
ofendida, ou até mesmo sobre a efetividade da medida protetiva de urgência, não
será concedida liberdade provisória ao preso.
Segundo Foreaux (2019, p. 2) existem alguns requisitos que devem ser
cumpridos para a concessão de medida protetiva por policiais:
Assim, tem-se os seguintes pressupostos para a concessão da
medida protetiva pelos policiais:
a)Risco atual ou iminente à vida ou à integridade física;
b)Vítima mulher ou seus dependentes;
c)Situação de violência doméstica e familiar;
d)Legitimidade condicionada da autoridade policial.
Presentes os pressupostos mencionados a autoridade policial
deverá determinar o afastamento imediato do agressor do lar,
domicílio ou local de convivência com a ofendida.Trata-se de
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um poder-dever. A autoridade policial não tem
discricionariedade. Sempre que presentes os pressupostos
deverá determinar o afastamento do agressor do lar,
domicílio ou local de convivência com a ofendida.
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É bastante oportuno deixar claro que segundo o artigo 12 C da resta claro o
entendimento que “Verificada a existência de risco atual ou iminente à vida ou à
integridade física da mulher em situação de violência doméstica e familiar, ou de
seus dependentes, o agressor será imediatamente afastado do lar, domicílio ou
local de convivência com a ofendida” (FOREAUX, 2018).
Percebe-se portanto que a medida protetiva de urgência a que as
autoridades policiais possuem aplicação é o afastamento imediato do agressor do
lar, domicílio ou local de convivência com a vítima ofendida. Outras medidas, como
proibição de manter contato com a vítima, possibilidade de se aproximar da vítima
é de responsabilidade e exclusividade do Magistrado (FOREAUX, 2018).
Já as mudanças trazidas pelo artigo 38-A trouxeram entendimentos que o
juiz competente providenciará o registro da medida protetiva de urgência. Estas
medidas serão registradas num banco de dados que será mantido e regulamentado
5
pelo CNJ - Conselho Nacional de
Justiça. Terá acesso o Ministério Público a estes
dados, como também da Defensoria Pública e dos órgãos de segurança pública,
além da assistência social. Este banco de dados estes órgãos institucionais poderão
verificara efetividade das medidas protetivas.
Estas medidas são formas de coibir a violência e proteger a vítima contra
potenciais atos futuros de violência. Normalmente são aplicadas após denúncia de
agressão feita pela vítima à Delegacia de Polícia. Com o novo entendimento tanto
o policial, quanto o delegado de polícia, quanto o juiz poderão determinar a
execução desse mecanismo. Havendo também necessidade de comunicação do Juiz
em 24 horas e concomitantemente o Ministério Público.
Trata-se de uma ferramenta que o legislador instituiu com objetivo de coibir
e prevenir a violência doméstica e familiar. Assegura a todas as mulheres
independente de classe, raça, etnia, orientação sexual, renda, cultura, nível
educacional, idade e religião, assegurar direitos fundamentais inerentes à pessoa
humana, além disso que a mesma tenha oportunidades e facilidades para viver em
um ambiente de paz, preservando assim sua saúde física e mental e seu
aperfeiçoamento moral, intelectual e social (CNJ, 2019).
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Acredita-se que tais medidas já são respostas para a ineficácia das medidas
protetivas frente aos números grandiosos de casos de violência contra a mulher, e
violência doméstica.
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2.7 Inovações trazidas pela legislação
Foi publicada no Diário Oficial da União do dia 14 de maio de 2019 a Lei
13.827, de 2019, que trouxe grandes inovações quanto a possibilidade de emissão
de medidas protetivas de urgência para mulheres ou até mesmo para seus
dependentes, nos casos de violência doméstica ou familiar.
É importantíssimo ressaltar que o texto altera diretamente a Lei Maria da
Penha (Lei 11.340, de 2006), e é advinda de um Projeto de Lei da Câmara (PLC)
94/2018, aprovado no Senado no mês anterior. A principal alteração talvez esteja
no fato que policiais podem aplicar imediatamente para garantir a integridade da
vítima de violência doméstica ou familiar.
Em verdade a Lei nº 13.827, de 13 de maio de 2019 veio para alterar a Lei nº
11.340, de 7 de agosto de 2006 (Lei Maria da Penha). Em resumo trouxe a
possibilidade de autorizar em casos, circunstancias específica a chamada medida
protetiva de urgência, tanto pela autoridade judicial, ou até mesmo a autoridade
policial, para a vítima que estiver em situação de violência doméstica e familiar,
como também para a prole, para os dependentes. Além disso é preciso registrar a
medida protetiva de urgência no banco de dados mantido pelo Conselho Nacional
de Justiça.
O artigo 1º da lei em estudo já traz a alteração da Lei Maria da Penha (11.340,
de 7 de agosto de 2006). Além disso, autoriza a denominada medida protetiva de
urgência.
Segundo Cardoso,
Esse é um dos mecanismos criados pela lei para coibir e
prevenir a violência doméstica e familiar, assegurando que
toda mulher, independentemente de classe, raça, etnia,
orientação sexual, renda, cultura, nível educacional, idade e
religião, goze dos direitos fundamentais inerentes à pessoa
humana e tenha oportunidades e facilidades para viver sem
violência, com a preservação de sua saúde física e mental e
seu aperfeiçoamento moral, intelectual e social. Pela lei, a
violência doméstica e familiar contra a mulher é configurada
como qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe
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cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e
dano moral ou patrimonial. Diante de um quadro como esse,
as medidas protetivas podem ser concedidas de imediato,
independentemente de audiência das partes e da
manifestação do Ministério Público, ainda que o Ministério
Público deva ser prontamente comunicado (2017, p. 2).
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Deste modo a Lei nº 13.827, de 13 de maio de 2019, aumentou a
possibilidade de emissão da medida protetiva de urgência. Podendo ser feita tanto
pela autoridade judicial ou policial, à mulher/vítima que esteja em situação de
violência doméstica e familiar, ou a seus dependentes, e para determinar o registro
da medida protetiva de urgência em banco de dados mantido pelo Conselho
Nacional de Justiça.
A segunda mudança trazida a Lei Maria da Penha (Lei nº 11.340, de 7 de
agosto de 2006), foi um novo entendimento do Capítulo III do Título III, onde foi
acrescido o artigo 12-C que traz algumas modificações.
Primeiramente deverá ser verificada a existência de risco atual ou iminente.
Como também a vida ou até mesmo a integridade física da vítima/mulher deve
5
estar em risco, já sendo sabido
que a mesma está em situação de violência
doméstica e familiar, e até mesmo a prole.
A primeira ação modificatória diz respeito ao fato do agressor precisar ser
afastado do domicílio imediatamente, ou seja, deve sair da convivência da vítima
agredida. Além disso a medida protetiva de urgência poderá ser emitido a partir
dessa nova mudança trazida pela Lei 13.827/19 por:
I - pela autoridade judicial;
II - pelo delegado de polícia, quando o Município não for sede de comarca;
ou
III - pelo policial, quando o Município não for sede de comarca e não houver
delegado disponível no momento da denúncia.
Os § 1º e 2ºafirmam ainda que quando a mesma for emitida pelo delegado
de polícia, ou por policial há a necessidade de comunicação do juiz será num prazo
máximo de 24 (vinte e quatro) horas, sendo que o mesmo (juiz) irá decidir nas
mesmas 24 horas, se manterá a medida protetiva de urgência ou se revogará a
mesma, devendo dar ciência ao Ministério Público sobre a decisão. Já o § 2º ensina
que a liberdade provisória não será concedida ao preso caso haja de fato risco à
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integridade física da ofendida, ou até mesmo que não haja efetividade na medida
protetiva de urgência.
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Outra mudança trazida pela Lei 13.827/19 foi o artigo 38-A que, agora vigora
o entendimento que,
Art. 38-A. O juiz competente providenciará o registro da
medida protetiva de urgência. Parágrafo único. As medidas
protetivas de urgência serão registradas em banco de dados
mantido e regulamentado pelo Conselho Nacional de Justiça,
garantido o acesso do Ministério Público, da Defensoria
Pública e dos órgãos de segurança pública e de assistência
social, com vistas à fiscalização e à efetividade das medidas
protetivas.
Esta mudança visou desenvolver um cadastro nacional, gerenciado pelo
Conselho Nacional de Justiça (CNJ), com acesso para o Ministério Público, e a
Defensoria Pública, além de demais órgãos de assistência social. Esta ação busca
fiscalizar e tornar eficaz estas medidas protetivas.
2.8 A Ineficácia das Medidas Protetivas em casos de violência doméstica e
violência contra a mulher: possíveis soluções
Ainda que tenha sido comemorada por muitos a Lei 13.827/19, ao ver deste
estudo não houve muita evolução. Isso porque o Atlas da Violência recém lançado
em 2019, afirma que “A presente edição do Atlas da Violência indica que houve um
crescimento dos homicídios femininos no Brasil em 2017, com cerca de
13assassinatos por dia. Ao todo, 4.936 mulheres foram mortas, o maior número
registrado desde 2007.”
Quando são estudados dados de 2007 a 2017 percebeu-se que houve um
crescimento expressivo de 30,7% no número de homicídios de mulheres no país.
Além disso, em 2017 houve um aumento de 6,3% segundo o próprio Atlas da
Violência (2019).
Estes números refletem que mesmo após a edição da Lei Maria da Penha e
de outras mudanças legislativas, aprimoramentos ainda é altíssimo o número de
mortes femininas em nosso país. A taxa nacional de homicídios passou de 3,9 para
4,7 mulheres entre os anos de 2007 a 2017. Além disso, houve aumento de 20,7%
na taxa nacional de homicídios de mulheres, quando a mesma passou de 3,9 para
4,7 mulheres assassinadas por grupo de100 mil mulheres (ATLAS DA VIOLÊNCIA,
2019).
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Houve crescimento no período estudado em 17 unidades da federação da
violência contra a mulher com destaque ao homicídio. Além disso o Estado do Rio
Grande do Norte apresentou os maiores índices de crescimento com variação de
214,4% entre 2007 e 2017, seguido por Ceará (176,9%) e Sergipe (107,0%) (ATLAS
DA VIOLÊNCIA, 2019).

Boletim Conteúdo Jurídico n. 931 de 09/11/2019 (ano XI) ISSN - 1984-0454

Estes números demonstram claramente que a ação do legislador não coibiu
a violência contra a mulher. E podemos conjecturar que as medidas protetivas,
inclusive aquelas emitidas durante a vigência da Lei Maria da Penha (antes das
modificações, do artigo 12-C e artigo 38), não impediram os agressores de
desenvolverem seus atos bárbaros.
Rondônia figura como o oitavo Estado da Federação que apresenta taxas de
homicídio de mulheres no período pesquisado conforme o Gráfico a seguir:
Gráfico 01. Taxa de homicídios por 100 mil mulheres nas UFs (2017)

5
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Fonte: Fonte: IBGE/Diretoria de Pesquisas. Coordenação de População e
Indicadores Sociais. Gerência de Estudos e Análises da Dinâmica Demográfica e
MS/SVS/CGIAE - Sistema de Informações sobre Mortalidade – SIM. O número de
homicídios de mulheres na UF de residência foi obtido pela soma das seguintes
CIDs 10: X85-Y09 e Y35-Y36, ou seja: óbitos causados por agressão mais intervenção
legal. (Elaboração Diest/Ipea e FBSP).
Estes dados e gráficos demonstram a ineficácia das medidas protetivas frente
a violência doméstica e violência contra a mulher. As soluções não são simples,
como também não pairam somente no campo do direito, é preciso que a sociedade
tome partido contra a violência doméstica e contra a mulher.
A primeira solução plausível após essa grande quantidade de argumentos é
que o arcabouço jurídico brasileiro é bem robusto, contudo mal aplicado, com
muitas benesses, como bom comportamento, primariedade, entre outros requisitos
que favorecem a sensação de impunidade. Além disso não há de fato condições do
Estado enquanto entidade protetora do cidadão, de colocar um oficial, um agente
24 horas com a vítima, havendo portanto a necessidade de se criar leis que sejam
mais rígidas com indivíduos que praticam violência contra a mulher e violência
doméstica.
A pena deve ser aplicada integralmente, além disso, após ser penalizado o
mesmo deve contribuir com a sociedade para evitar que outros casos similares
ocorram. Auxiliando a construção de centros de amparo a mulher, hospitais que
prestem assessoria a mulheres que sofreram violência, inclusive crianças também,
além de passar por um tratamento psicológico, e ter somente sua liberdade
vinculada ao laudo psicológico que o mesmo está capaz de retornar a sociedade.
A segunda solução para o problema é a educação da população. Neste
quesito aborda-se educação de uma forma geral. Nas escolas, igrejas, centros
comunitários, mídia, e todo meio de comunicação, com campanhas de alerta a
violência contra a mulher e violência doméstica. Incentivando a população a
denunciar, além de apresentar ao provável infrator as consequências do ato,
inclusive apresentando os anos de enclausuramento.
É preciso que o indivíduo tenha consciência de seus atos, inclusive, seja
desencorajado de praticá-los. A medida que uma nova geração que passou por
inúmeras campanhas, e tem a real consciência do problema, certamente os
números cairão significativamente, e inúmeras vidas serão poupadas.
Um outro ponto que pode ser uma solução para o problema seria a aplicação
de multas e indisponibilidade de bens do infrator. Havendo até mesmo a
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possibilidade de transferência de todos os seus bens para a vítima, quando
comprovadamente a violência contra a mulher e violência doméstica. E caso
houvesse feminicídio, os bens do assassino passariam para a família da vítima, e
caso não houvesse família ao Estado, no sentido de priorizar projetos de proteção
a mulher e proteção a família, criança e adolescente.
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Estas três medidas ainda que possam parecer um tanto quanto duras a
alguns são medidas que possivelmente diminuiriam e coibiriam a prática delituosa.
O indivíduo ao perceber que se matar sua cônjuge, ou sua companheira, ou se
cometer atos de violência contra seus filhos, enteados, sua família, ficará de fato
preso, e indisponibilizado de seus recursos, pensará duas vezes antes de cometer
qualquer ato neste sentido.
É sabido que o Estado ainda que tente, não possui um quadro de recursos
humanos que possa fiscalizar (os infratores 24 horas por dia) e dar a todas as vítimas
de violência proteção integral, além da própria medida protetiva. Neste sentido é
preciso que haja uma coação ao indivíduo, e um encorajamento a não prática
criminosa, tanto em função da perca da liberdade como da indisponibilidade de
bens.
3. CONCLUSÃO

5

Desde os primórdios até a idade pós moderna temos evidenciado uma
evolução de Direitos das mulheres. Foi muito comum entre os gregos, romanos e
hebreus as mulheres serem submetidas a atividades consideradas inferiores, dentre
elas cite-se a educação da prole, e cuidado com escravos, pastoreio de animais,
preparação de alimentos, e atividades correlatas.
Viu-se alguma modificação com as mulheres egípcias e entre as babilônicas.
Estas tinham mais direitos do que as anteriormente mencionadas. Em verdade na
Idade Média não se viu qualquer mudança de paradigma, frente ao decorrer da
história, de domínio e influência romana.
Percebeu-se algum tipo de evolução de direitos somente após as idéias
francesas durante o movimento iluminista, e após as revoluções feministas do final
do século XIX e começo do século XX.
Em realidade até a década de 90, era muito comum em nosso país, haver o
conhecimento de agressão entre o cônjuge e o companheiro com a sua cônjuge e
companheira. Trata-se de um assunto velado. De conhecimento de todos mas
velado. A mulher ainda apresentava papeis inferiores na sociedade. Inclusive na
sociedade Brasileira.
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As realidades somente começaram a mudar a partir da Constituição Federal
de 1988, que igualou os homens e mulheres em direitos e obrigações. Trazendo as
mulheres a possibilidade de denunciar os agressores nos casos de violência contra
a mulher e violência doméstica.
A principal legislação que protegeu as mulheres de fato foi a Lei Maria da
Penha (Lei nº 11.340, de 7 de agosto de 2006). Todavia, como foi apresentado
acima, o Atlas da Violência publicado em 2019, evidenciou que entre os anos de
2007 a 2017 houve aumento tanto nos atos de violência como nos homicídios
contra mulheres.
Isso evidencia que mesmo diante da vontade do legislador em coibir a
violência, tais ações não tem surtido o efeito desejado, havendo em verdade a
mudança de abordagem com estes indivíduos que insistem em burlar as leis.
A proposta deste artigo paira em três hipotéses: na primeira o
endurecimento das leis e das penas aos indivíduos que praticam crimes desta
modalidade; a segunda políticas de educação que abordem a população em geral
(escolas, igrejas, entidades, ONGS, etc); e a terceira a indisponibilidade de bens e
transferência de valores dos agressores as vítimas, inclusive em casos de homicídio,
os valores pertencentes (bens, e todo tipo de item que possa se transformar em
capital) sejam transferidos a família da vítima.
É obvio que o Estado não possui condições de vigiar um provável infrator 24
horas por dia, garantindo a segurança da vítima. Contudo estas medidas que foram
implementadas a partir da Lei Nº 13.827, de 13 de Maio de 2019 são válidas,
contudo não atingiram a eficácia desejada conforme pode-se evidenciar no Atlas
da Violência publicado em 2019.
Por fim, acredita-se que somente a partir da mobilização e da adoção das
medidas acima descritas que esta realidade poderá mudar, e muitas vidas poderão
ser poupadas.
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A EDUCAÇÃO INTERDISCIPLINAR EM PATRIMÔNIO CULTURAL E NATURAL
NA FORMAÇÃO BÁSICA: OBSERVAÇÕES E POSSIBILIDADES PEDAGÓGICAS
PARA AS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM – MG
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RESUMO: O presente trabalho relata sinteticamente a importância das atividades
interdisciplinares entre as disciplinas de Ciências, Geografia e História no âmbito dos
Ensinos Fundamental descrevendo brevemente a importância da realização de visitas
pedagógicas para a educação básica no sentido de proverem o conhecimento e o
reconhecimento da realidade pedagógica e social dos educandos. As disciplinas
supracitadas associadas à História podem mediante planejamento propiciar um
contato inicial de discentes com das realidades externas à sala de aula, através de
atividades de observação em campo para percepção do patrimônio cultural e natural.
Ampliando os conteúdos antes restritos à regência, leva os educandos à prática
pedagógica e ao contato efetivo com seu futuro campo de ação: a sociedade em que
vive, bem como possibilita a troca de experiências com os professores regentes da
escola com a realidade patrimonial, muitas vezes negligenciada nos currículos
tradicionais. No que tange ao enriquecimento do planejamento de aula e a efetivação
do processo de ensino e aprendizagem, a visita técnica é um diferencial cognitivo de
extrema relevância. Para tanto, o presente trabalho apresenta breves reflexões
acadêmicas sobre os patrimônios ambiental e histórico da cidade de Contagem – MG
apresentando-os por áreas regionais, e correlacionando-os às respectivas escolas
municipais e estaduais no sentido de incentivar o conhecimento e a apropriação dos
diferentes patrimônios componentes da paisagem cultural local, e, portanto,
importantes receptáculos da memória e da identidade desta importante urbe mineira
Segunda maior cidade da Grande BH abriga principalmente indústrias, destacando a
1 ** Docente de História da Rede Municipal de Educação de Contagem lotada na EM Vasco Pinto da Fonseca,
com ampla formação e experiência na área de Inclusão Social. E-mail:
2 *** Graduada em História (Licenciatura/Plena) e em Geografia (Licenciatura/Curta) pelo Centro
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em sua paisagem cultural a CEASA e o CINCO – Centro Industrial de Contagem. O
artigo apresenta os principais patrimônios existentes, sua legislação de referência em
cinco áreas geográficas definidas como áreas culturais do município em questão:
Nacional/Ressaca, Eldorado/Riacho, Ferrugem/Industrial, Petrolândia/Registro e
Retiro/Tupã.
PALAVRAS-CHAVE: EDUCAÇÃO PATRIMONIAL; ENSINO DE HISTÓRIA,
PATRIMÔNIO CULTURAL; PATRIMÔNIO NATURAL, PAISAGEM CULTURAL.
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ABSTRACT: The present paper summarizes the importance of interdisciplinary
activities between the disciplines of Science, Geography and History in the scope of
Elementary Education, briefly describing the importance of conducting pedagogical
visits to basic education in order to provide knowledge and recognition of the
pedagogical reality and of the students. The aforementioned disciplines associated with
History may, through planning, provide an initial contact of students with realities
external to the classroom, through observation activities in the field for the perception
of cultural and natural heritage. Extending the contents previously restricted to the
regency, it leads the students to pedagogical practice and to effective contact with their
future field of action: the society in which they live, as well as the exchange of
experiences with the regent teachers of the school with the patrimonial reality, many
neglected in traditional curricula. Regarding the enrichment of lesson planning and the
effectiveness of the teaching and learning process, the technical visit is a cognitive
differential of extreme relevance. In order to do so, the present work presents brief
academic reflections on the environmental
and historical heritage of the city of
5
Contagem - MG presenting them by regional areas, and correlating them to the
respective municipal and state schools in the sense of encouraging the knowledge and
appropriation of the different which are components of the local cultural landscape and,
therefore, important receptacles of the memory and identity of this important mining
city. Second largest city of the Great BH is mainly home to industries, highlighting
CEASA and CINCO - Centro Industrial de Contagem in its cultural landscape. The
article presents the main existing patrimony, its reference legislation in five geographic
areas defined as cultural areas of the municipality in question: National / Hangover,
Eldorado / Riacho, Ferrugem / Industrial, Petrolândia / Registro and Retreat / Tupã.
KEY WORDS: Patrimonial Education; Teaching History, Cultural Heritage; Natural
Heritage, Cultural Landscape.

1

INTRODUÇÃO

A rede de escolas municipais dispersas pelo território do município de
Contagem – MG é formada oficialmente por 86 unidades municipais de ensino
fundamental (Figura 01) sendo 15 em formato de anexos, 36 unidades municipais
de educação infantil e 17 creches comunitárias. A municipalidade é a segunda
maior urbe da Grande BH em população totalizando 379.444 habitantes (dados do
IBGE, 2010) e projeções de 659.070 para 2018. A Secretaria Municipal de
Educação localizada à Rua Lino de Moro, nº 100 - Bairro dos Inconfidentes, região
do distrito de Parque Industrial (Zona Urbana), embora goze de total autonomia
administrativa e legal, está subordinada juridicamente e administrativamente à
Secretaria de Estado de Educação – 42ª Superintendência Regional de Ensino
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(Grande Belo Horizonte – Área Metropolitana B). A atual responsável é a Srª. Sueli
Maria Baliza Dias, sendo sua secretária Dagmá Brandão Silva. Alex de Freitas foi
eleito em 2016, como o 27º prefeito de Contagem, para governar a cidade entre
2017 e 2020. O município dispõe ainda de 37 escolas estaduais e 167 escolas
particulares. As escolas espalhadas pelas diferentes regiões da cidade são
atendidas por linhas de ônibus escolares e linhas regulares de transporte público.
As instituições escolares foram criadas por decretos municipais, e devidamente
credenciadas dentro das prerrogativas legais nos níveis federal e estadual, sendo
em sua maioria, frutos de luta popular e conquista da comunidade. No âmbito da
educação patrimonial, a municipalidade desenvolve amplo programa de políticas
públicas, com ênfase nas identidades culturais. Resta avançar no quesito
patrimônio ecológico das comunidades urbanas. Para Andrade (2015, p. 10-11), a
educação patrimonial:
Constitui-se de todos os processos educativos formais e não formais que
tem como foco o patrimônio cultural, a fim de colaborar para seu
reconhecimento, valorização e preservação (IPHAN). Em Contagem, um
exemplo de educação patrimonial é a criação da Turma do Contagito:
Arturinho, Chami, Contagito, Faluca e Zé Gonçalo. A “Turma do
Contagito”3 foi criada por estudantes de Contagem, por meio de concurso
de desenho, realizado em 2005, com objetivo de escolher uma mascote
para a cidade. Os personagens simbolizam alguns elementos do
patrimônio histórico de Contagem. O Contagito é uma referência as
origens do arraial; Faluca é uma jabuticaba, árvore símbolo da cidade;
Chami representa as chaminés da indústria; Zé Gonçalo faz referência ao
santo padroeiro da Matriz e ao período agropastoril de Contagem e
Arturinho representa a Comunidade dos Arturos4 e as manifestações de
Matriz Africana. *

Figura 01 – Fotos da EM Vasco Pinto da Fonseca

3 Programa de Educação Patrimonial: Por dentro da História”. Premiado em 2008 – Prêmio Rodrigo
de Melo Franco (ANDRADE, 2015, p. 11).
4 Os Arturos, em Contagem, receberam o primeiro registro de patrimônio cultural imaterial de uma
comunidade tradicional dentro da categoria de lugares. A comunidade é responsável pela
manutenção de diversos bens culturais, ritos e tradições herdadas pelos primeiros membros de sua
formação.fonte: http://www.iepha.mg.gov.br/index.php/programas-e-acoes/patrimonio-culturalprotegido/bens-registrados/details/2/2/bens-registrados-comunidade-dos-arturos
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Fonte: https://radioparaiba29.files.wordpress.com/2012/06/escola1.jpg

A rede municipal atende aproximadamente 52.758 alunos oriundos dos mais
variados Bairros da Cidade e adjacências conforme divisão em oito áreas
regionais: Eldorado, Industrial, Nacional, Petrolândia, Ressaca, Riacho, Sede e
Vargem das Flores (Quadro I), em três turnos consecutivos sendo 9.468 matrículas
na Educação Infantil, e 40.253 matrículas e 3.037 matrículas na Educação de
Jovens e Adultos – EJA (supletivo de ensino fundamental). Tradicionalmente, o 1 O
5 o 2o turno de 13h00 as 17h30 e o 3o turno das
turno funciona de 07h00 as 11h30,
18h30 às 22h00. As escolas não ofertam o ensino médio, pelo fato de este ser uma
obrigatoriedade legal da rede estadual de educação. Destaca-se ainda a oferta
regular de vagas e/ou matrículas na educação profissionalizante, através da
FUNEC – Fundação de Ensino de Contagem.
Quadro I – Matriculas nas Escolas Municipais por áreas administrativas regionais
Unidade
s

Quantidade de estruturas disponíveis

Quantidade de matriculas

Regionai Escolas Espaç Escolas Centros de Crech
s
Municip o
Estadu Educação es
Municipai ais
Anexo ais
Infantil
Conveni
s
s
adas

Educaçã
o Infantil

Ensino
Funda
mental

Educaç
ão de
jovens e
adultos

Total

Nacional

05

01

03

03

02

1.017

3.611

415

5.043

Ressaca

06

00

07

04

04

1.126

3.785

374

5.285

Petrolân
dia

09

00

01

05

01

1.064

4.508

262

5.834
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Vargem
das
Flores

08

02

05

07

04

1.380

6.156

475

8.011

Riacho

s/d

s/d

06

s/d

s/d

s/d

s/d

s/d

s/d

Eldorado 13

01

06

07

04

1.505

6.664

426

8.595

Industrial 15

02

07

04

04

1.600

7.572

514

9.686

Sede

14

02

03

07

02

1.776

7.957

571

10.304

Contage 70
m

08

38

37

21

9.468

40.253

3.037

52.758

http://www.contagem.mg.gov.br/estudacontagem/wp-content/uploads/2017/05/Matr%C3%ADculada-rede-municipal-20171.pdf

As escolas dispõem de boa infraestrutura no que se refere aos projetos
arquitetônicos, incluindo perspectivas de inclusão e acessibilidade e encontram-se
bem localizadas ao lado de pontos estratégicos nas regionais e de fácil acesso.
Possuem relevantes bibliotecas com acervo significativo (Figura 02) direcionados
às demandas didático-pedagógicas do 1o ano (06 anos de idade), 2o ano (07 anos
de idade), 3o ano (08 anos de idade), 4o ano (09 anos de idade), 5o ano (10 anos
de idade), 6o ano (11 anos de idade), 7o ano (12 anos de idade), 8o ano (13 anos
de idade) e 9o ano (14 anos de idade). Também apresentam patrimônios próprios
indispensáveis ao pleno funcionamento administrativo, técnico e operacional das
atividades educativas. A cidade dispõe de uma única unidade escolar municipal, a
Escola Municipal Antônio Carlos Lemos, que atende exclusivamente alunos de
inclusão social de diferentes partes da municipalidade, com importante trabalho de
referência estadual em educação inclusiva.
Figura 02 - Biblioteca escolar da EM Vasco Pinto da Fonseca
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Fonte:
http://static.wixstatic.com/media/ab0096_f838c06b36f94774a9d1036b10ee271f.jpg_srz_395_262_
85_22_0.50_1.20_0.00_jpg_srz

2 A HISTORICIDADE ESPACIAL DE SÃO GONÇALO DA CONTAGEM DAS
ABÓBORAS
Na época do Brasil Colônia, a Coroa Portuguesa controlava os territórios ocupados
através de postos tributários avançados chamados de “registro”. Tais postos
fiscalizavam e registravam todo5o movimento de cargas, mercadorias, pessoas e
tropas. Os mascates, mercadores de escravos, tropeiros e viajantes obrigados a
parar, enquanto as mercadorias eram registradas, aproveitavam as paisagens
bucólicas com matas, nascentes e pastagens para aliviar os animais de carga,
descansar e negociar. Como as viagens eram extensas, tais postos serviam
também como referência para abrigo, alimentação, entretenimento, pernoite e
socialização. Com o tempo, em torno de alguns deles, surgiam cultivares
alimentícios e criação de gado para sobrevivência dos passantes. Uma estrutura
urbana começava a se consolidar em meio às plantações e roças. Contagem
encontrava-se estrategicamente localizada entre Capela Nova do Betim, Curral del
Rey, Sabará, Santa Luzia, Santa Quitéria e Venda Nova, nos caminhos entre os
sertões e os núcleos mineradores.
No início do século XVII, um terreno do Sítio do Capitão João de Sousa Souto Maior,
nas terras conhecidas como sesmaria das Abóboras, foi instalado um posto de
fiscalização. Em 1715, Dom Brás Baltasar cita-o no termo da junta: "quanto ao
gado, se levantarão registros como o que está posto nas Abóboras". Em torno
desse posto, surgiu um pequeno povoado, onde a população ergueu uma capela
dedicada a São Gonçalo do Amarante para abrigar o Santo de Orago (Figura 03)
e logo surgia o arraial de São Gonçalo de Contagem das Abóboras, uma
homenagem ao santo protetor dos viajantes e uma referência à contabilidade das
cabeças de gado, de escravos e mercadorias para serem taxadas.
Figura 03 - Igreja Matriz de São Gonçalo.
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Fonte: http://www.contagem.mg.gov.br/?es=historia_contagem&artigo=930053

Em 1854, o arraial foi elevado à categoria de paróquia, separando-se da matriz de
Nossa Senhora da Boa Viagem do Curral Del-Rei. Em 30 de agosto de 1911, foi
emancipado com o nome reduzido para Contagem, formado pelos distritos de
Campanhã, Sede, Vargem da Pantana e Vera Cruz. A partir da década de 1930,
Contagem ocuparia um papel central no desenvolvimento capitalista urbanoindustrial mineiro. Durante o IV Congresso Comercial, Industrial e Agrícola,
realizado em Belo Horizonte em 19355, propuseram concentrar as atividades
industriais mineiras em uma área centralmente específica. Essa proposta liberal
objetivava superar o atraso socioeconômico mineiro e representava uma aposta
no caminho da industrialização e da modernização do estado.
Como resultado dessa nova orientação política, em 1941, o governador Israel
Pinheiro da Silva inaugurou o sistema de distritos industriais gradualmente
construído em Minas Gerais ao longo das décadas seguintes. A criação do Parque
Industrial de Contagem, mais tarde denominado Cidade Industrial Coronel
Juventino Dias, em Ferrugem, nas proximidades da capital, foi a primeira e principal
medida resultante dessa nova política. A Cidade Industrial como foi chamada pela
população, foi instituída pelos decretos-lei 770 de 20 de março de 1941 e 778 de
19 de junho de 1941, sendo implantada em 1946. Posteriormente foi elevada à
condição de distrito da cidade. A instalação da Itaú, no ramo do cimento (Figura
04), e da Magnesita, no ramo de refratários, funcionou como alavanca para imprimir
confiança e credibilidade ao projeto e, ao final dos anos 1950, a Cidade Industrial
Estadual havia se transformado no maior núcleo industrial de Minas Gerais, e
também num dos maiores pontos de poluição e impacto ambiental do estado.
Figura 04 - Teleféricos que transportavam matéria prima para a Itaú no trecho São José da
Lapa/Cidade Industrial

5 Governador Benedito Valadares Ribeiro (1892-1973) da Aliança Liberal – AL , Interventor Federal nomeado
pelo Presidente Getúlio Vargas, para o período entre 15 de dezembro de 1933 e 04 de novembro de 1945
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Fonte: http://www.contagem.mg.gov.br/?es=historia_contagem&artigo=930053

Em 1970, também por iniciativa do setor público, foi constituído o segundo grande
projeto de expansão industrial em Minas, com foco em Contagem. Por força da lei
nº 911, de 16 de abril, foi implantado o Centro Industrial Municipal de Contagem,
mais conhecido pela sigla “CINCO”. O projeto previa a instalação de 100 novas
fábricas e a geração de 20 mil novos empregos, com recursos do então BNDE
(40%) e da própria Prefeitura de
5 Contagem (60%). Com o passar dos anos, em
torno dessa base industrial, se ampliou uma vasta rede de equipamentos e serviços
públicos. Destaca-se criação do entreposto da CEASA - Centrais de
Abastecimento de Minas Gerais S/A, ainda em 1974, e o surgimento da Cidade
Jardim Eldorado, atualmente o maior centro comercial da cidade. O entreposto do
CEASA é o mais diversificado do Brasil e ocupa o segundo lugar nacional em
vendas de hortifrutigranjeiros. A tradição urbana-industrial de Contagem, deixou
suas marcas na formação da paisagem urbana, na cultura, e no caráter identidário
do povo. A cidade de Contagem desponta no cenário brasileiro pela greve
metalúrgica de 1968 na poluída Cidade Industrial (Figura 05), um dos símbolos
nacionais da resistência ao regime militar.
Figura 05 – paisagem poluída da Cidade Industrial
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Fonte: http://www.contagem.mg.gov.br/?es=historia_contagem&artigo=930053

MATERIAIS E MÉTODOS
O planejamento para observação da prática docente interdisciplinar em
Biologia, Geografia e História requer atividades prévias de reconhecimento das
turmas, pela especificidade cultural das mesmas. Neste sentido a consulta a um
relatório sintético dos grupos, disponível a partir do SPOE – Serviço de Supervisão
Pedagógica e Orientação Educacional é um mecanismo necessário. Tal
documento foi elaborado a partir de reuniões pedagógicas, relatórios dos
professores que trabalham nas turmas do Ensino Fundamental II (6º ao 9º ano)
geralmente encontra-se nos arquivos da direção ou secretaria escolar. Na
municipalidade, são várias as turmas compostas por 40.253 alunos, entre sexo
feminino e masculino, com faixa etária entre onze e quatorze anos e apresentam
todas as características e demandas da pré-adolescência cursando legalmente os
quatro anos da 2º segunda etapa do Ensino Fundamental. Esta fase do ensino
regular demanda por metodologias diferenciadas, dada à quantidade de disciplinas
e docentes, emergindo desafios que precisam ser conhecidos e equacionados.
Essas turmas são bastante heterogêneas, agitadas e com pouca
socialização entre os grupos etários. Na maioria das unidades escolares, contém
alguns alunos retidos que apresentam dificuldade de aprendizagem e risco social.
Para atender a demanda específica deste público geralmente faz-se necessário
incluí-los no projeto de “Intervenção” objetivando ampliar processos de aquisição
da leitura e escrita. No geral, as turmas apresentam interesse e boa participação
nos conteúdos e temas desenvolvidos; porém necessitam de intervenções na
socialização entre diferentes grupos etários levando-os a reconhecer e saber
expressar seus valores, sentimentos e ideias no enfoque de interação a fim de
reconhecer e respeitar as formas de expressão e valores dos outros. As avaliações
são contínuas, dinâmicas e formativas. Observa-se que as ações formativas ainda
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priorizam os conteúdos de língua portuguesa e matemática quando reforçam o
contexto de aprendizagem no sentido de se preencher lacunas deixadas na etapa
I (1º ao 5º ano). Assim as Intenções Educativas para os anos letivos (Proposta
Geral de Trabalho Anual - Ensino Fundamental II) são ainda limitadas nos demais
conteúdos como História, Geografia e Ciências, muito embora transformações
estejam sendo gestadas.
3 RESULTADOS E DISCUSSÕES
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O planejamento diário de aula é um elemento de suma importância no
processo de ensino e aprendizagem, e deve ser estruturado para atender de forma
eficiente aos objetivos maiores da educação básica: formar cidadãos críticos e
conscientes. Assim após o período de observação da situação das políticas
públicas em educação da cidade, procedeu-se a análise histórico-cultural da
mesma com vistas a identificar suas identidades patrimoniais e as políticas de
preservação das mesmas. A ideia é reforçar a importância de uma regência com
ações pedagógicas direcionadas ao entendimento do patrimônio cultural e natural
como componentes da realidade social vivenciada. A ideia desta regência referese ao pouco conhecimento patrimonial da cidade de Contagem por parte dos
alunos, objetivando: conhecer monumentos ecológicos e culturais citadinos;
inventariar aspectos do patrimônio ambiental e suas conexões; repensar o
patrimônio enquanto entidade predominante na identidade da cidade e, portanto,
dos citadinos que dela se apropriam;
5
Os conteúdos previstos no Ensino Fundamental voltam se para a História Geral
e a História de Minas Gerais, sendo que os conteúdos inerentes à contextualização
histórico-geográfica de Contagem inexistem. A Geografia Urbana não é abordada
com tanta ênfase e questões da Biologia como Ecologia Urbana também não são
prioridades curriculares. Nessa lacuna, o planejamento interdisciplinar sugere três
aulas em diferentes turmas, observando-se a realidade da escola e de seu entorno,
verificando-se, em alguns casos, a necessidade de redução para duas aulas em
turmas, que demandam mais ênfase nos conteúdos prioritários, como matemática
e português. Não há aconselhamento técnico-operacional, nem administrativo
pedagógico para reduzir as abordagens interdisciplinares em carga horárias
menores que duas aulas, sendo que as mesmas podem ser concebidas da
seguinte ordem: 1ª aula: Aplicar slides apresentando aspectos históricos da cidade
de Contagem; trazer fotos e informações sobre as regionais e dividir a turma em
grupos; 2ª aula: discussão com a turma sobre o patrimônio; socialização dos
resultados em painéis a serem expostos nos pátios da escola.
Muitos brasileiros desconhecem quais as atribuições de cada setor das políticas
públicas, como ela surgiu e interfere na vida em sociedade. Um dos setores
negligenciados é o de ecologia, patrimônio e cultura. Saber claramente o quais
funções e deveres de cada setor das políticas públicas é relevante no processo de
escolha consciente dos futuros líderes da nação. Partindo da necessidade de
formar uma geração de eleitores mais conscientes, esse projeto der regência tem
como objetivo estimular o interesse dos alunos em relação à política patrimonial
municipal e suas implicações na vida em sociedade. Aproveitando o contexto de
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eleições municipais no país no ano de 2016, o projeto de regência visa, por
exemplo, identificar os diferentes cargos políticos municipais e a perceber a
importância de uma avaliação criteriosa de programas de governo quanto à
preservação da memória coletiva e do patrimônio cultural e natural. Nesse
exercício, os estudantes serão orientados sobre como identificar os valores
embutidos nas propostas dos candidatos, confrontando-as com os seus valores,
expectativas e reais necessidades da comunidade.
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2.2.1. Justificativa
A escolha do respectivo tema, primeiramente, se deve ao fato de ainda a
educação regular limitar-se a fragmentação de conteúdos e abordagens,
extirpando metodologias que formem um estudante seguro para com seu papel de
protagonista na sociedade vigente. Os temas que constam oficialmente na
proposta curricular do 6º aos 9º anos, ainda se limitam à hegemonia
matemática/português, com poucos avanços em metodologias e propostas
interdisciplinares. As disciplinas do currículo comum se adequam às premissas da
História Moderna e da História Contemporânea, quando se percebe as tendências
neoliberais e mercadológica que fomentam uma educação conteudista e tecnicista
voltada à formação de mão de obra, sobretudo, alienada e acomodada. Neste
contexto, professores não se sentem à vontade para trabalhar com temáticas
interdisciplinares relacionadas a promover o diálogo e articulação entre as
disciplinas do currículo tradicional. Neste contexto, nem todos os cursos de
licenciatura do UNICESUMAR ofertam como optativa ou obrigatória, disciplinas na
área de metodologias inovadoras, empreendedoras, diferenciadas e
interdisciplinares, sendo necessária uma readequação neste sentido (Quadro II).
Quadro II – Licenciaturas ofertadas na modalidade EAD pelo UNICESUMAR (2019)
Curso(s) EAD
Artes Visuais
Ciências Biológicas

Educação Física
Filosofia

Módulo(s)

11º

Prática de ensino: diálogos interdisciplinares

6º

Prática de ensino: metodologias inovadoras para o
ensino

XXXXX
10º

Disciplina(s)

Ainda não disponível
•

Prática de ensino: metodologias inovadoras para o
ensino

•

Prática de ensino: desenho universal para
aprendizagem

12º
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Geografia

XXXXX

Ainda não disponível

História

XXXXX

Ainda não disponível

Letras/Inglês

XXXXX

Ainda não disponível

Letras/Português

XXXXX

Ainda não disponível

Matemática

XXXXX

Ainda não disponível

Sociologia

10º

•
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Prática de ensino: metodologias inovadoras para o
ensino

Fonte: https://www.unicesumar.edu.br/ead/cursos-graduacao/

A área do patrimônio cultural e do patrimônio natural articula-se à diferentes
áreas do conhecimento histórico-cultural como arquivística, educação patrimonial,
museografia, museologia, paleografia, sendo esta temática emergencial aos
cursos de artes visuais, ciências biológicas, ciências da religião, filosofia, geografia,
história, pedagogia, sociologia, 5bem como letras, matemática e educação física.
Percebe-se no âmbito da educação básica, que muitos professores empreendem
ações pedagógicas nesta área por pura identidade pessoal. Ao se conservar com
alunos percebe-se que eles não sabem nada e nem se interessam pelas questões
patrimoniais. Esta proposta interdisciplinar de um projeto de regência surge, na
maioria das vezes, a partir da observação pessoal de docentes sobre a ausência
das discussões patrimoniais no âmbito das políticas públicas que envolvem o
ambiente escolar, e que permeiam a sociedade brasileira no cenário atual. O fato
da escola pública, estadual ou municipal envolver a priorização de português e
matemática em detrimento de várias disciplinas importante faz surgir a
necessidade de integrar a questão do patrimônio cultural e natural no processo de
ensino-aprendizagem, tornando a formação mais sustentável, interdisciplinar,
inclusiva, humana, empreendedora, emancipadora, crítica e contextualizada. Outra
inquietação sobre a temática é a da própria situação em que se encontra a
instituição escolar atualmente com limitações no que se refere aos conteúdos de
ciências, geografia e história. Assim, um projeto de regência tem por objetivo
resgatar a história de Contagem, a noção do seu tempo/espaço, sua utilidade e
frisar melhorias na comunidade local no que se refere à salvaguarda de seu
patrimônio cultural e ecológico. E também conscientizar o aluno de sua
contribuição para com o espaço escolar enquanto patrimônio, criando um paralelo
com as questões das políticas públicas que regem o país, de maneira a estimular
a crítica e o debate, preparando o aluno para agir, interpretar e ponderar sobre a
realidade enfrentada, melhorando dessa maneira, a formação deles. Ao integrar
escola, estudantes, professores e a comunidade escolar têm por objetivo promover
uma sociedade mais justa, igualitária e consciente. A intenção disso tudo não é
433

www.conteudojuridico.com.br

outra senão a de formar cidadãos propriamente ditos. Os recursos didáticopedagógico utilizados para uma docência integrada interdisciplinar utilizam
basicamente slides; fotografias; textos. As turmas do 6º ao 9º ano podem divididas
em grupos de acordo com as áreas regionais da Cidade (Figura 06/Quadro III). Os
alunos podem avaliados nos seguintes aspectos: criatividade; envolvimento;
participação; comprometimento; capricho.
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Figura 06 – Administrações regionais da Cidade de Contagem (2016)

Fonte: Prefeitura Municipal (2017)
Quadro III - divisão regional na cidade de Contagem para fins pedagógicos
Distrito
Parque
Industrial

Regional

Unidades de planejamento/bairros

CEASA

Boa Vista, CEASA e Tapera

CINCO

CINCO e Perobas

434

Sede Municipal

Eldorado

Água Branca e Eldorado

Ferrugem

Cidade Industrial

Industrial

Amazonas, Bandeirantes, Industrial e Jardim Industrial

Nacional

Bom Jesus, Estrela Dalva e Nacional

Ressaca

Colorado, Confisco, Laguna e São Joaquim

Petrolândia

Petrolândia

Registro

Bernardo Monteiro, Sede e VM-5

Retiro

Nova Contagem

Tupã

Vargem das Flores
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5

Proposta pelos autores (2019)

A necessidade de se propor a regência interdisciplinar se baseia na
apresentação parcial dos resultados de uma Pesquisa intitulada “O PARQUE
URBANO COMO PATRIMÔNIO CULTURAL E POLÍTICA PÚBLICA MUNICIPAL
NUMA CIDADE INDUSTRIAL: Considerações a partir da atual realidade do Parque
Estadual Fernão Dias, Contagem – MG” sobre o patrimônio histórico-cultural e
natural da cidade de Contagem (figura 07). A ideia é o conhecimento da política
patrimonial enquanto elemento de cidadania local e, portanto, global. Contagem
tem amplo projeto na área de patrimônio, porém com ênfase apenas nas
identidades culturais, sendo indispensável avanços na questão ecológica. A
estratégia pedagógica a ser utilizada pelos professores de Ciências, Geografia e
História em sala de aula pode ser a exposição oral dos seguintes elementos:
(1) definir o conceito de política pública. Como ela está inserida na vida social,
profissional e acadêmica;
(2) expor os princípios fundamentais de formação da questão patrimonial na
República Federativa do Brasil, apresentados na Constituição Brasileira de 1988
(artigos 215 e 216);
(3) explicar o conceito de cidadania para os gregos e as alterações do conceito no
moderno (permanências e rupturas). Atualmente quem tem direito a votar e ser
votado. Quais grupos são excluídos de participarem do processo eleitoral.
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(4) relatar que o governo brasileiro se dar por meio da divisão do estado em três
poderes: executivo, legislativo e judiciário. Identificar as funções e atribuições de
cada uma desses poderes no que se refere ao patrimônio cultural e natural.
(5)
esclarecer as funções e atribuições dos cargos políticos abaixo: Presidente;
Senador; Deputado federal; Governador; Deputado estadual; Prefeito; Vereador.
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Figura 07 – Dois símbolos de Contagem, um cultural (a chaminé) e outro ambiental (a
jabuticabeira) com destaque para o Lema em latim: Per Populum Omnis Potestas A Deo que
significa "Todo Poder vem de Deus pelo Povo."

Fonte: Prefeitura Municipal de Contagem (2015)

Para a segunda parte sugere-se combinar com os alunos a confecção de um mural
a ser realizado por cada sala, com coordenação articulada de todos os professores.
Com fechamento exitoso dos trabalhos propõe-se a visita às paisagens e lugares
de referência dos patrimônios locais, caso haja recursos, meios e instrumentos
para isso. Para o entendimento dessa dinâmica pedagógica, apresenta-se a seguir
uma breve análise sobre o Patrimônio natural ou cultural com descrição de
endereço de localização (Bairro/Regional) e a respectiva legislação de referência
(Quadro IV).
A região da CEASA formada pela junção das regionais Nacional/Ressaca tem
várias elementos culturais e ecológicos como o Parque Ari Geraldo de Lima, uma
importante Área de Lazer no bairro São Mateus, regional Nacional preservado com
o advento da Lei complementar municipal nº 33, art. 20, inciso 1º, item X, o Parque
Linear do Bairro Carajás, também na regional Nacional protegido pelo Projeto de
Lei Complementar nº 010, de 25 de junho de 2012 e o Parque Urbano do Vale das
Amendoeiras, também no Nacional conservado a partir da Lei complementar
municipal nº 33, art. 20, inciso 1º, item IV. A Área verde da Estância Balneário da
Ressaca, na regional Ressaca é resguardada pela Lei complementar municipal nº
336, art. 20, inciso 1º, item XV e o Parque Ecológico Linear do Sarandi, na Ressaca
preservado pela Lei complementar municipal nº 33, art. 20, inciso 1º, item III. A
6 Promulgada em 26/12/2006, alterada pela Lei Complementar Municipal nº 175 de 29/09/2014.
Fonte: http://www.contagem.mg.gov.br/?legislacao=312330
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Reserva Ecológica do CEASA lateral ao complexo da CEASA foi oficialmente
protegida a partir do Projeto de Lei Complementar nº 010, de 25 de junho de 2012.,
destaca-se na paisagem local, a RPPN da Mata do Confisco, conservada de
acordo com o Projeto de Lei Complementar nº 010, de 25 de junho de 2012
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A região do Eldorado/Riacho contempla paisagens industriais do CINCO. Nesta
região o destaque é o Parque do Residencial Córrego Ferrugem, contruido em area
de nascente no Conjunto JK, Eldorado e Sem legislação de referência, o Parque
Ecológico Thiago Rodrigues Ricardo, no Eldorado protegido legalmente conforme
Lei complementar municipal nº 33, art. 20, inciso 1º, item VIII, o Parque Linear
Vereador Nelson Rocha da Piedade localizado no cantero central da Avenida
Teleférico, também na regional Eldorado e com sua conservação garatinda pela
Lei complementar municipal nº 33, art. 20, inciso 1º, item IX. A Praça da Glória e
Jardins Lateriais da Avenida Norte-Sul localizados no Eldorado e o Parque
Estadual Fernão Dias, na região do Riacho encontram-se conservados, porém
Sem legislação correlacionada. O Parque Urbano Pedreira do Riacho na regional
Riacho foi criado pela Lei complementar municipal nº 33, art. 20, inciso 1º, item II,
o Parque Urbano Engenheiro Waldyr Soeiro Emrich, um Parque linear inserido na
calha do Córrego da Bitácula na região do CINCO definido pela Lei complementar
municipal nº 33, art. 20, inciso 1º, item XI como unidade de conservação municipal
e a Reserva Biológica do Bairro Perobas definida pela Lei complementar municipal
nº 33, art. 20, inciso 1º, itens V e XII
5
Quadro IV – Identidades patrimoniais ecológicas e culturais de Contagem: salvaguarda e
legalização
Área de Proteção Ambiental da Vargem das
Flores

Tupã

Lei estadual nº 16.197, de 26 de
junho de 2006

Área Verde do Bairro Tapera (mata das
Abóboras)

Registro

Sem legislação

Área Verde Três Barras

Registro

Lei complementar municipal nº
33, art. 20, inciso 1º, item XVI

Bosque Urbano da Mata Arcádia

Registro

Sem legislação

Capela de Santo Antônio e Conjunto
Paisagístico do Morro Redondo (San Remo)

Tupã

Decreto Municipal nº 10.445 de
14 de abril de 2000

Capela de São Domingos de Gusmão

Retiro

Decreto municipal nº 11.323, de
14 de julho de 2004

Industrial

Sem legislação

Capela dos Três Reis Magos
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Capela Santa Edwirges

Registro

Decreto Nº. 10.446, de 14 de
abril de 2000.

Capela Santa Helena

Registro

Decreto 190 de 22 de setembro
de 2005

Casa de Cultura Nair Mendes Moreira/Museu
Histórico de Contagem

Registro

Decreto 10.060 de 14 de
dezembro de 1998

Casa dos Cacos de Louça

Registro

Decreto municipal n° 10.445, de
14 de abril 2000

Casarão Amarelo da Rua Doutor Cassiano

Registro

Decreto 9.987, de 31 de
março de 1998

Casarão Azul da Rua Doutor Cassiano

Registro

Decreto 9.987, de 31 de
março de 1998

Casarão da Fazenda Vista Alegre

Registro

Decreto 10.460 de 2 de maio de
2000

Casarão Rosa da Rua Doutor Cassiano

Registro

Decreto 9.987, de 31 de
março de 1998

Centro de Apoio ao Programa de Agricultura
Urbana Familiar

Tupã

Sem legislação

Chaminés e Prédio da Fábrica de Cimento
(Shopping Itaú)

Ferrugem

Decreto no 10.186, de 17 de
junho de 1999.

Comunidade Negra dos Arturos

Registro

Tombamento IEPHA

Estação Ferroviária Bernardo Monteiro

Registro

Sem legislação

Igreja de São José Operário

Industrial

Sem legislação

Igreja Matriz de São Gonçalo

Registro

Decreto 10466 de 02/05/2000

Ferrugem

Lei 3921 de 11/07/2005

Registro

Decreto 190 de 22 de setembro
de 2005

Museu da Indústria de Contagem

Palácio do Registro
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Ferrugem

decreto estadual com
numeração especial 558, de
27/08/2012

Parque Ecológico Antônio Pereira Cardoso

Petrolândia

Lei Ordinária 4075 de 18 de abril
de 2007

Parque Ecológico do Bairro Sapucaias

Petrolândia

Sem legislação

Parque Ecológico do Solar do Madeira

Tupã

Lei complementar municipal nº
33, art. 20, inciso 1º, item XIII

Parque Ecológico Gentil Diniz. (Pomar das
Jaboticabeiras)

Registro

Lei complementar municipal nº
33, art. 20, inciso 1º, item VII

Parque Ecológico José Lucas Filho

Industrial

Lei nº 3445 de 10 de setembro
de 2001

Petrolândia

Lei complementar municipal nº
33, art. 20, inciso 1º, item XIV

Parque Estadual da Várzea das Flores

Tupã

PLAMBEL 1979

Parque Linear do Corrego Retiro

Retiro

Projeto de Lei Complementar nº
010, de 25 de junho de 2012

Parque Recreativo Geraldo Inácio de Queiroz

Ferrugem

Lei 4413 de 07/12/2010

Parque Urbano Antônio Cambraia

Industrial

Sem legislação

Parque Urbano Ayrton Senna da Silva

Ressaca

Sem legislação

Parque Urbano da Vila Barraginha

Industrial

Sem legislação

Parque Urbano Santa Rita

Industrial

Lei complementar municipal nº
33, art. 20, inciso 1º, item I

Parque Urbano Tancredo Neves

Registro

Decreto 190 de 22 de setembro
de 2005

Pomar das Mangueiras (SESI Benjamim
Guimarães)

Industrial

Sem legislação

Parque Ecológico Alto Arrudas

Parque Ecológico Morro da Gafurina
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Quintais e Jabuticabeiras da Sede (AIURB-3)

Registro

Lei
Complementar 33 de 26/12/200
6

Fonte: elaborado pelo autor (2019)
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CONCLUSÃO

A realização deste trabalho, apresenta como requisito de extrema relevância
para a conclusão exitosa da formação humana nas diferentes disciplinas de Ensino
Fundamental, caracterizando-se de suma importância, visto que ao compreender
o papel que o planejamento cultural interdisciplinar desempenha no processo de
ensino e aprendizagem, atribui-se a devida importância e enfatiza-se a
necessidade de sua correta estruturação junto aos alunos e docentes. Com relação
à realização das atividades desenvolvidas nas escolas do município neste campo
de estudo, é preciso avançar sobretudo na observação e regência integrada e
interdisciplinar voltada ao patrimônio cultural e ecológico. Constata-se que o
patrimônio é um estágio curricular opcional e, portanto, de certa forma anulado,
negligenciado e ocultado das discussões em educação. Assim propor sua inserção
é um instrumento expressivo de vivências culturais propiciando experiências
significativas e desenvolvendo processos de trocas, cooperação, além de
oportunizar conceitos, atitudes e saberes coletivos. Do ponto de vista do
conhecimento, com o patrimônio nos diferentes estágios do ensino fundamental
pretende-se garantir uma metodologia participativa com base na observação,
desenvolvendo a sensibilidade e a percepção do futuro professor em construção
pedagógica conjunta com seus alunos. Através da pesquisa, o patrimônio
enquanto um estágio no ensino fundamental propicia a investigação e
experimentos a partir das hipóteses construindo novos conhecimentos, saberes e
fazeres. O patrimônio no ensino fundamental desenvolve ainda a capacidade de
registros, criando possibilidades de sistematização e socialização acerca do objeto
do conhecimento. Através do projeto interdisciplinar debates entre os discentes de
Ciências, Geografia e História se articulam e se efetivam a fim de propiciar trocas
que permitirão aos alunos(as) explicitar seu raciocínio e confrontar pontos de vista
do outro, perceber e avaliar seu próprio raciocínio na análise da realidade cultura
e dos patrimônios a ela associados. Ressalta-se a urgência desta prática docente
pode ajudar a identificar as negligências dos conteúdos e conceitos
históricos/culturais, por parte dos professores o que não poderia e nem deveria
acontecer nos anos finais do ensino fundamental e na Educação de Jovens e
Adultos.
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Resumo: Expõem-se temas relevantes atinentes à Fazenda Pública no Direito
Processual do Trabalho. Leciona-se sobre conceito de Fazenda Pública,
competências da Justiça do Trabalho, empregados públicos, servidores celetistas,
servidores públicos estatutários, servidores temporários, cargos em comissão,
dissídios coletivos de greve, entre outros.
Palavras-chave: fazenda pública, processo do trabalho, aspectos relevantes.
5 de Fazenda Pública. 2. A Fazenda Pública no
Sumário: Introdução. 1. Conceito
contexto das competências da Justiça do Trabalho.2.1. Empregados públicos. 2.2.
Servidores celetistas.2.3. Servidores públicos estatutários. 2.4. Servidores
temporários. 2.5. Agentes ocupantes de cargo em comissão. 2.6. O caso dos
empregados contratados antes da Constituição Federal de 1988 sem concurso
público que tiveram seus regimes de contratação alterados para estatutário. 2.7. A
quem compete julgar os dissídios de greve de servidor público? 2.8. Ações que
envolvem sindicatos de servidores públicos. Conclusão. Bibliografia

Introdução
O presente trabalho tem como objetivo expor temas importantes relativos à
Fazenda Pública no Direito Processual do Trabalho. Nessa toada, serão lecionados
assuntos sobre conceito de Fazenda Pública, competências da Justiça do Trabalho,
empregados públicos, servidores celetistas, servidores públicos estatutários,
servidores temporários, cargos em comissão, dissídios coletivos de greve, entre
outros. Tudo isso a fim de se sistematizar a competência da justiça do trabalho no
contexto das ações que envolvam interesses da fazenda pública.
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1. Conceito de Fazenda Pública
Inicialmente, para se discutir sobre aspectos relevantes à Fazenda Pública no
Direito Processual do Trabalho, deve-se entender o seu conceito, com sua extensão
e suas nuances envolvidas. “Fazenda Pública é a expressão utilizada pela legislação
para designar a presença de em juízo de pessoa jurídica de direito público
interno”[1] (BARROS, 2016, p. 36).
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De acordo com José dos Santos Carvalho Filho:

“Em algumas espécies de demanda, as pessoas de direito público têm
sido nominadas de Fazenda Pública, e daí expressões decorrentes,
como Fazenda Federal, Fazenda Estadual e Fazenda Municipal. Tratase de mera praxe forense, usualmente explicada pelo fato de que o
dispêndio com a demanda é debitado ao Erário da respectiva pessoa.
Entretanto, Fazenda Pública igualmente não é pessoa jurídica, de
modo que, encontrando-se tal referência no processo, deverá ela ser
interpretada como indicativa de que a parte é a União, o Estado, o
Município e, enfim, a pessoa jurídica a que se referir a Fazenda.” [2]
Nesse contexto, Leonardo Cunha assevera o seguinte:

À evidência, estão excluídos do conceito de Fazenda Pública as
sociedades de economia mista e as empresas públicas. Embora
integrem a Administração Pública indireta, não ostentam natureza de
direito público, revestindo-se da condição de pessoa jurídica de
direito privado, a cujo regime estão subordinadas. Então, quando se
alude à Fazenda Pública, na expressão não estão inseridas as
sociedades de economia mista nem as empresas públicas, sujeitas que
são ao regime geral das pessoas jurídicas de direito privado.[3]
Apesar disso, em alguns casos, as empresas públicas e sociedades de
economia mistas estarão incluídas no conceito de Fazenda Pública, como nos casos
da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT) e de empresa pública ou
sociedade de economia mista que preste serviço público em ambiente não
concorrencial. Trata-se de entendimento do STF (v. STF. Plenário. ADPF 387/PI, Rel.
Min. Gilmar Mendes, julgado em 23/3/2017 - Info 858).
Assim, pode-se dizer que integram a Fazenda Pública os seguintes entes da
Administração Pública: União, Estados, Distrito Federal, Municípios. Além disso, os
seguintes entes da Administração Pública Indireta também estão incluídos no
conceito: autarquias, fundações públicas, Empresa Brasileira de Correios e
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Telégrafos (ECT), empresa pública e sociedade de economia mista prestadoras de
serviço público em ambiente não concorrencial.
Saliente-se que as agências executivas e reguladoras também estão
abrangidas no conceito de Fazenda Pública, pois possuem natureza jurídica de
autarquias especiais, e, portanto, são pessoas jurídicas de direito público. Esse
raciocínio também é aplicável aos consórcios públicos constituídos sob a forma de
associações públicas, tendo em vista que possuem personalidade de direito público.
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2. A Fazenda Pública no contexto das competências da Justiça do Trabalho
Em diversas ocasiões, a Fazenda Pública será parte da relação jurídica
processual formada. Neste tópico, serão abordadas algumas situações importantes.
2.1. Empregados públicos
Quando a relação a ser discutida em juízo abrange empregados públicos
celetistas de empresas públicas ou sociedades de economia mista, trata-se de
competência da Justiça do Trabalho (CF, art. 114, I). Não há dúvidas quanto a isso.
De acordo com Élisson Miessa[4]:
5

No que se refere às empresas públicas e às sociedades de economia
mista o art. 173, II, da CF/88 submete-se ao regime próprio das
empresas privadas, inclusive quanto aos direitos e obrigações
trabalhistas. Nesse contexto, não há dúvida de que a Justiça do
Trabalho é competente para julgar as ações oriundas de seus
empregados.
2.2. Servidores celetistas
Os entes públicos devem adotar regime jurídico único para seus servidores.
Diante disso, podem escolher o regime estatutário ou o celetista. Quando a escolha
recai sobre o regime celetista, os servidores estarão sujeitos à competência da
Justiça do Trabalho. Élisson Miessa esclarece que:
De acordo com o entendimento do STF e do TST, a competência da
Justiça do Trabalho está limitada às ações oriundas da relação de
emprego, ou seja, quando o ente público adotar o regime
celetista para seus servidores (empregados públicos).[5]
Por fim, destaque-se que o STF tem posição de que, ainda que se tratando
de “servidor celetista”, a lide sobre a exoneração de empregado em estágio
probatório é competência à Justiça Comum, por se tratar de validade de ato
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administrativo e por ser considerado de natureza constitucional-administrativa
(STF-ARE 809482 AgR, Relator(a): Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em
17.3.2017, Acórdão eletrônico DJe-062 Divulg. 28.3.2017 Public. 29.3.2017).
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2.3. Servidores públicos estatutários
Os servidores públicos estatutários, regidos por estatuto jurídicos de caráter
administrativo, são agentes públicos cujas lides laborativas devem ser julgadas pela
Justiça Comum. Dessa forma, as lides laborativas dos servidores públicos federais
são julgadas pela Justiça Federal, ao passo em que as dos servidores públicos
estaduais e municipais são julgadas pela Justiça Estadual.
Essa linha de raciocínio foi consagrada pelo Superior Tribunal de Justiça em
verbete sumular:

Súmula 137 STJ
Compete à Justiça Comum Estadual processar e julgar ação de
servidor público municipal, pleiteando direitos relativos ao vínculo
estatutário.
Mauro Schiavi[6] critica esse posicionamento, pois a seu ver “não faz sentido
a Justiça do Trabalho apreciar as lides em que o Estado contrata pelo regime da
CLT, mediante concurso, e não ter competência quando o Estado contrata,
mediante concurso, por regime estatutário”.
2.4. Servidores temporários
Tratam-se dos agentes públicos mencionados no art. 37, IX, da CF:

Art. 37. (...)
IX - a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado
para atender a necessidade temporária de excepcional interesse
público
A relação desses agentes com o poder público tem caráter jurídicoadministrativo, o que acarreta a competência da Justiça Comum, no que tange às
lides laborativas que os envolve, ainda que a questão seja atinente a desvirtuamento
do contrato temporário ou faça alusão à CLT (STJ- AgRg CC 138.099/RS, REl. Min.
Sérgio Kukina, Primeira Seção, julg. 25.3.2015, Dje 31.3.2015 ).
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2.5. Agentes ocupantes de cargo em comissão
De acordo com o STJ:

Súmula 218
Compete à Justiça dos Estados processar e julgar ação de servidor
estadual decorrente de direitos e vantagens estatutárias no exercício
de cargo em comissão.
Boletim Conteúdo Jurídico n. 931 de 09/11/2019 (ano XI) ISSN - 1984-0454

Nesse contexto, Élisson Miessa esclarece que: “No que tange aos
trabalhadores submetidos ao cargo em comissão, a competência depende do
regime adotado pela administração pública. Sendo o regime celetista a
competência é da Justiça do trabalho, enquanto na hipótese de adotar o regime
estatutário, a competência será da Justiça comum”. [7]
2.6. O caso dos empregados contratados antes da Constituição Federal de 1988
sem concurso público que tiveram seus regimes de contratação alterados para
estatutário
No caso de transformação de regime jurídico de empregado celetista para
servidor estatutário, prevalece 5que a competência da Justiça do Trabalho fica
limitada ao período em que o agente trabalhou como celetista. O C. TST expediu
verbete nesse sentido:

OJ 138 da SDI-1. COMPETÊNCIA RESIDUAL. REGIME JURÍDICO ÚNICO.
LIMITAÇÃO DA EXECUÇÃO (nova redação em decorrência da
incorporação da Orientação Jurisprudencial nº 249 da SBDI-1) - Res.
129/2005, DJ 20, 22 e 25.04.2005
Compete à Justiça do Trabalho julgar pedidos de direitos e vantagens
previstos na legislação trabalhista referente a período anterior à Lei nº
8.112/90, mesmo que a ação tenha sido ajuizada após a edição da
referida lei. A superveniência de regime estatutário em substituição ao
celetista, mesmo após a sentença, limita a execução ao período
celetista. (1ª parte - ex-OJ nº 138 da SDI-1 - inserida em 27.11.98; 2ª
parte - ex-OJ nº 249 - inserida em 13.03.02)
Há ainda uma súmula que envolve esse tipo de situação:

Súmula nº 382 do TST
MUDANÇA DE REGIME CELETISTA PARA ESTATUTÁRIO. EXTINÇÃO
DO CONTRATO. PRESCRIÇÃO BIENAL (conversão da Orientação
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Jurisprudencial nº 128 da SBDI-1) - Res. 129/2005, DJ 20, 22 e
25.04.2005
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A transferência do regime jurídico de celetista para estatutário implica
extinção do contrato de trabalho, fluindo o prazo da prescrição bienal
a partir da mudança de regime. (ex-OJ nº 128 da SBDI-1 - inserida em
20.04.1998)
No entanto, existe uma situação em que não se autoriza a transformação do
regime celetista em estatutário, que é o caso dos empregados contratados antes
da CF/88, sem concurso público. Élisson Miessa esclarece que:
“No entanto, há uma situação peculiar que não se autoriza a
transformação do regime celetista em estatutário: é o caso
dos empregados contratados antes da Constituição Federal de
1988, sem submissão ao concurso público. Explico. A Lei nº
8.112/90, no âmbito federal, estabeleceu no art. 243 que todos os
servidores que tinham ingressado no serviço público, antes da
Constituição Federal, sob o regime de emprego público,
automaticamente seu regime seria convertido para estatutário.
Contudo,
alguns
servidores
tinham
ingressado
na
administração sem concurso público, sendo-lhes garantida a
estabilidade pelo art. 19 do ADCT, desde que, na data da promulgação
da CF/88, estivessem em exercício há pelo menos 5 anos continuados.
Tais servidores, embora possam prosseguir vinculados à
Administração, não podem ter seu regime modificado, mantendo-se
o regime original celetista. O mesmo ocorre no âmbito estatual e
municipal. Noutras palavras, ele continua sendo regido pelo regime
celetista, mesmo que venha norma estadual ou municipal
estabelecendo a conversão deste regime para o estatutário, já que
essa conversão é inválida. Com efeito, a competência para tais
servidores é da Justiça do Trabalho”[8] (STF – Repercussão geral no
recurso extraordinário com agravo nº 906.491 Distrito Federal. Rel.
Min. Teori Zavascki. DJE 7.10.2015; STF-ADI-1150/RS. Tribunal Pleno.
Rel. Min. Moreira Alves. DJ 17.4.1998; TST-RR-1308-02-2012-5-220103. 2ª Turma. Rel. Min. José Roberto Freire Pimenta. DEJT 8.11.2013).
Diferentemente do explanado acima, o STF decidiu recentemente o
seguinte:
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Não compete à Justiça do Trabalho julgar controvérsia referente aos
reflexos de vantagem remuneratória, que teve origem em período
celetista anterior ao advento do regime jurídico único.
Reconhecido que o vínculo atual entre o servidor e a Administração
Pública é estatutário, compete à Justiça comum processar e julgar a
causa.
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É a natureza jurídica do vínculo existente entre o trabalhador e o Poder
Público, vigente ao tempo da propositura da ação, que define a
competência jurisdicional para a solução da controvérsia,
independentemente de o direito pleiteado ter se originado no
período celetista.
STF. Plenário. Rcl 8909 AgR/MG, rel. orig. Min. Marco Aurélio, red. p/
o ac. Min. Cármen Lúcia, julgado em 22/09/2016 (Info 840).
STF. 2ª Turma. Rcl 26064 AgR/RS, rel. orig. Min. Edson Fachin, red. p/
o ac. Min. Dias Toffoli, julgado em 21/11/2017 (Info 885).[9]
De acordo com Márcio Cavalcante: “Se você perceber bem, esta conclusão
5
exposta nas reclamações contraria os precedentes do STF listados na situação 1 e
vai de encontro, inclusive, ao que a Corte decidiu no ARE 906491/RG.” Como visto,
por ora, o tema está polêmico, devendo-se aguardar as novas manifestações do
STF.
2.7. A quem compete julgar os dissídios de greve de servidor público?
Trata-se de tema que recentemente objeto de análise pelo Supremo Tribunal
Federal. Márcio Cavalcante sistematizou a temática. A seguir, segue os principais
trechos dessa sistematização:

Caso os servidores públicos realizem greve, a Administração
Pública deverá descontar da remuneração os dias em que eles
ficaram sem trabalhar?
• Regra: SIM. Em regra, a Administração Pública deve fazer o desconto
dos dias de paralisação decorrentes do exercício do direito de greve
pelos servidores públicos.
• Exceção: não poderá ser feito o desconto se ficar demonstrado que
a greve foi provocada por conduta ilícita do Poder Público.
Tese que foi fixada pelo STF:
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A administração pública deve proceder ao desconto dos dias de
paralisação decorrentes do exercício do direito de greve pelos
servidores públicos, em virtude da suspensão do vínculo
funcional que dela decorre. É permitida a compensação em caso
de acordo. O desconto será, contudo, incabível se ficar
demonstrado que a greve foi provocada por conduta ilícita do
Poder Público.
STF. Plenário. RE 693456/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, julgado em
27/10/2016 (repercussão geral) (Info 845).
Suponhamos que ocorra divergência entre os servidores e a
Administração Pública sobre a abusividade da greve realizada e a
questão acabe chegando ao Judiciário. Neste caso, de quem será
a competência para decidir se a greve é legal ou não? Trata-se de
competência da Justiça Comum ou da Justiça do Trabalho?
Justiça Comum. No julgamento do MI 708, Rel. Min. Gilmar Mendes,
julgado em 25/10/2007, o STF já havia definido que a competência
para julgar questões relativas à greve dos servidores públicos é da
Justiça Comum.
A Justiça Comum será competente mesmo que se trate de
empregado público (vínculo celetista)?
SIM. A Justiça Comum será competente mesmo que o vínculo do
servidor com a Administração Pública seja regido pela CLT, ou seja,
ainda que se trate de empregado público.
Sobre o tema, o STF fixou a seguinte tese:
A justiça comum, federal ou estadual, é competente para julgar a
abusividade de greve de servidores públicos celetistas da
Administração pública direta, autarquias e fundações públicas.
STF. Plenário. RE 846854/SP, rel. orig. Min. Luiz Fux, red. p/ o ac. Min.
Alexandre de Moraes, julgado em 1º/8/2017 (repercussão geral) (Info
871).
Assim, a Justiça Comum é sempre competente para julgar causa
relacionada ao direito de greve de servidor público da Administração
direta, autárquica e fundacional, pouco importando se se trata de
celetista ou estatutário.
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Vale fazer, contudo, uma importante ressalva: se a greve for de
empregados públicos de empresa pública ou sociedade de economia
mista, a competência será da Justiça do Trabalho.
Estadual ou Federal
• Se os servidores públicos que estiverem realizando a greve forem
municipais ou estaduais, a competência será da Justiça Estadual.
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• Se os servidores públicos grevistas forem da União, suas autarquias
ou fundações, a competência será da Justiça Federal.
E se a greve abranger mais de um Estado?
• Se a greve for de servidores estaduais ou municipais e estiver restrita
a uma unidade da Federação (um único Estado), a competência será
do respectivo Tribunal de Justiça (por aplicação analógica do art. 6º
da Lei nº 7.701/88).
• Se a greve for de servidores federais e estiver restrita a uma única
região da Justiça Federal (ex: greve dos servidores federais de PE, do
5 a competência será do respectivo TRF (neste
CE, do RN e da PB):
exemplo, o TRF5) (por aplicação analógica do art. 6º da Lei nº
7.701/88).
• Se a greve for de âmbito nacional, ou abranger mais de uma região
da Justiça Federal, ou ainda, compreender mais de uma unidade da
federação, a competência para o dissídio de greve será do STJ (por
aplicação analógica do art. 2º, I, "a", da Lei nº 7.701/88).[10]
2.8. Ações que envolvem sindicatos de servidores públicos
Trata-se de temática objeto de divergência jurisprudencial. De acordo com
Élisson Miessa:

Quanto à competência para julgar as ações dos servidores públicos
estatutários relacionadas a matérias sindicais, há divergências na
doutrina e jurisprudência. O C. TST tem entendido que a Justiça do
Trabalho é incompetente para julgar essas ações, sob o principal
fundamento de que a decisão do STF proferida na ADI-MC 3.395/DF
excluiu também da competência da Justiça do Trabalho,
especialmente para o julgamento das ações de cobrança das
contribuições sindicais de estatutários. O C. STJ, contudo, vem
adotando o entendimento de que cabe à Justiça do Trabalho dirimir
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as ações referentes às contribuições sindicais de estatutários,
existindo decisões monocráticas que conferem à Justiça do Trabalho
competência para todas as ações envolvendo matéria sindical dos
servidores públicos estatuários como é o caso, por exemplo, de vícios
na eleição sindical. Diante dessa controvérsia, encontra-se pendente
de julgamento pelo STF, o RE 1089282 com repercussão geral
reconhecida.
Observe:

DIREITO DO TRABALHO. DISCUSSÃO SOBRE COMPETÊNCIA. ART.
114, III, DA CR/88. ADI 3395/MC. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL. Possui
repercussão geral a discussão sobre competência, da Justiça Comum
ou do Trabalho, quando o objeto da demanda disser respeito à
representação sindical e conflitos sindicais, incluídas as ações de
cobrança de contribuições sindicais, em relação a servidores públicos
regidos pelo regime estatutário. RE 1089282 RG, Relator(a): Min.
GILMAR MENDES, julgado em 10/05/2018, PROCESSO ELETRÔNICO
DJe-116 DIVULG 12-06-2018 PUBLIC 13-06-2018.
Conclusão
O presente expôs temas importantes relativos à Fazenda Pública no Direito
Processual do Trabalho. Foram lecionados assuntos sobre conceito de Fazenda
Pública, competências da Justiça do Trabalho, empregados públicos, servidores
celetistas, servidores públicos estatutários, servidores temporários, cargos em
comissão, dissídios coletivos de greve, entre outros.
Não se pretendeu esgotar a temática que envolve a Fazenda Pública no
processo do trabalho, entretanto saliente-se que os temas acima são relevantes e
devem sempre ser revisitados por todos os operadores do Direito Processual do
Trabalho.
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RESUMO: Este artigo visa fornecer breves notas sobre a figura do juiz das garantias,
que aparece no novo Código de Processo Penal.
Palavras-chave: Juiz das Garantias; Sistema Acusatório; Novo Código de Processo
Penal.

ABSTRACT: This article aims to provide brief notes about the figure of the judge of
guarantees, that appears in the new Criminal Procedure Code.
Key-words: Judge of guarantees; Accusatory System; New Criminal Procedure
Code.
SUMÁRIO: 1. Introdução. 2. O que é juiz das garantias? 3. Os sistemas do processo
penal. 4. Por que o juiz das garantias? 5. As críticas ao juiz das garantias. 6.
Conclusão.

1 Introdução.
O Projeto de Lei nº 8.045/10, que trata do novo Código de Processo Penal,
atualmente em tramitação na Câmara dos Deputados, visa atualizar a vetusta lei
adjetiva penal, em vigor há mais de sete décadas, para adequá-la à Constituição
Federal de 1988 e conferir maiores agilidade, praticidade e celeridade ao rito, com
a redução dos prazos e dos recursos e a utilização da informatização e da tecnologia
como fortes aliadas.
Uma das principais inovações do futuro Códex é o polêmico juiz das
garantias, concebido para ter atuação exclusiva na fase pré-processual, e que tem
despertado fortes debates no meio doutrinário.
Antes de nos posicionarmos de forma contrária ou favorável, convém
conhecermos um pouco do instituto tal como foi projetado para o novo Diploma
Processual Penal, sua finalidade, a relação com o sistema processual vigente, as
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razões que estimularam a sua criação e as principais críticas que já foram tecidas
até o momento.
2 O que é juiz das garantias?
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O juiz das garantias ou juiz de garantias ou juiz garantidor[1] consiste em um
juiz atuante, exclusivamente, na fase investigatória, responsável pelo controle de
legalidade e de constitucionalidade dos atos praticados pela autoridade
investigativa (delegado de polícia ou membro do Ministério Público), por assegurar
a observância dos direitos fundamentais do suspeito e pela análise e concessão de
eventuais medidas cautelares de natureza pessoal, probatória ou real.
Esse magistrado não é um guardião, apenas, das garantias do acusado, mas
do respeito às normas legais e constitucionais durante a investigação criminal.
Luiz Flávio Gomes assinala que “o juiz das garantias não será o gerente do
inquérito policial, pois não lhe cabe requisitar a abertura da investigação tampouco
solicitar diligências à autoridade policial”, até porque atuará, como ocorre
atualmente, somente mediante provocação, mantendo-se íntegra a presidência do
inquérito penal pela autoridade policial[2].
5

Claramente, não se trata de novas atribuições ao magistrado, mas, apenas, da
separação entre funções outrora concentradas nas mãos de um mesmo juiz e
concernentes às matérias com reserva de jurisdição.
No projeto do novo Código de Processo Penal, Projeto de Lei nº 8.045/10[3],
atualmente em tramitação na Câmara dos Deputados, há a previsão do juiz das
garantias e de suas atribuições nos artigos 14 a 17, que ora se transcrevem:
Art. 14. O juiz das garantias é responsável pelo controle da
legalidade da investigação criminal e pela salvaguarda dos
direitos individuais cuja franquia tenha sido reservada à
autorização prévia do Poder Judiciário, competindo-lhe
especialmente:
I – receber a comunicação imediata da prisão, nos termos do
inciso LXII do art. 5º da Constituição da República Federativa
do Brasil;
II – receber o auto da prisão em flagrante, para efeito do
disposto no art. 555;
III – zelar pela observância dos direitos do preso, podendo
determinar que este seja conduzido a sua presença;
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IV – ser informado sobre a abertura de qualquer investigação
criminal;
V – decidir sobre o pedido de prisão provisória ou outra
medida cautelar;
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VI – prorrogar a prisão provisória ou outra medida cautelar,
bem como substituí-las ou revogá-las;
VII – decidir sobre o pedido de produção antecipada de
provas consideradas urgentes e não repetíveis, assegurados o
contraditório e a ampla defesa;
VIII – prorrogar o prazo de duração do inquérito, estando o
investigado preso, em vista das razões apresentadas pelo
delegado de polícia e observado o disposto no parágrafo
único deste artigo;
IX – determinar o trancamento do inquérito policial quando
não houver fundamento razoável para sua instauração ou
prosseguimento;
X – requisitar documentos, laudos e informações ao delegado
de polícia sobre o andamento da investigação;
XI – decidir sobre os pedidos de:
a) interceptação telefônica, do fluxo de comunicações em
sistemas de informática e telemática ou de outras formas de
comunicação;
b) quebra dos sigilos fiscal, bancário e telefônico;
c) busca e apreensão domiciliar;
d) acesso a informações sigilosas;
e) outros meios de obtenção da prova que restrinjam direitos
fundamentais do investigado.
XII – julgar o habeas corpus impetrado antes do oferecimento
da denúncia;
XIII – determinar a realização de exame médico de sanidade
mental, nos termos do art. 452, § 1º;
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XIV – arquivar o inquérito policial;
XV – assegurar prontamente, quando se fizer necessário, o
direito de que tratam os arts. 11 e 37;
XVI – deferir pedido de admissão de assistente técnico para
acompanhar a produção da perícia;
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XVII – outras matérias inerentes às atribuições definidas
no caput deste artigo.
Parágrafo único. Estando o investigado preso, o juiz das
garantias poderá, mediante representação do delegado de
polícia e ouvido o Ministério Público, prorrogar, uma única
vez, a duração do inquérito por até 15 (quinze) dias, após o
que, se ainda assim a investigação não for concluída, a prisão
será imediatamente relaxada.
Art. 15. A competência do juiz das garantias abrange todas as
infrações penais, exceto as de menor potencial ofensivo e
cessa com a propositura da ação penal.
5

§ 1º Proposta a ação penal, as questões pendentes serão
decididas pelo juiz do processo.
§ 2º As decisões proferidas pelo juiz das garantias não
vinculam o juiz do processo, que, após o oferecimento da
denúncia, poderá reexaminar a necessidade das medidas
cautelares em curso.
§ 3º Os autos que compõem as matérias submetidas à
apreciação do juiz das garantias serão apensados aos autos
do processo.
Art. 16. O juiz que, na fase de investigação, praticar qualquer
ato incluído nas competências do art. 14 ficará impedido de
funcionar no processo, observado o disposto no art. 748.
Art. 17. O juiz das garantias será designado conforme as
normas de organização judiciária da União, dos Estados e do
Distrito Federal.
Da leitura desses dispositivos, fica clara a pretendida cisão entre os juízes que
funcionarão na fase de investigação e durante o processo penal.
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Aliás, a atuação anterior ao processo será hipótese de impedimento ao
magistrado (artigo 16), salvo nas Comarcas ou Seções Judiciárias em que houver
um único juiz, enquanto não sobrevier regulamentação em lei de organização
judiciária para a criação do cargo ou de uma forma de substituição ou, ainda, se se
tratar de processo já em andamento quando da entrada do novo Código, consoante
se extrai da leitura do seguinte artigo do referido Projeto de Lei:
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Art. 748. O impedimento previsto no art. 16 não se aplicará:
I – às comarcas ou seções judiciárias onde houver apenas 1
(um) juiz, enquanto a respectiva lei de organização judiciária
não dispuser sobre a criação de cargo ou formas de
substituição;
II – aos processos em andamento no início da vigência deste
Código.
Parágrafo único. O impedimento de que trata o inciso I do art.
314 não se aplicará à hipótese prevista no inciso II
do caput deste artigo.
O projeto do novo Código de Processo Penal também prevê o juiz das
garantias para as ações originárias dos Tribunais e, nesse caso, o papel será
desempenhado por membro escolhido pelos critérios a serem previstos nos
respectivos Regimentos Internos, que ficará impedido de funcionar como relator no
futuro processo penal (artigo 314, inciso I, do Projeto de Lei nº 8.045/10).
Contudo, conforme se infere do caput do artigo 15, não haverá magistrado
garantidor no âmbito dos Juizados Especiais Criminais.
De outra parte, destaque-se que o projeto deixa nítido que a competência
do juiz de garantias se estende até a propositura da ação penal (artigo 15, caput, in
fine) e que suas decisões não vincularão o juiz do processo (artigo 15, § 2º).
Por fim, cumpre pontuar que, em face da morosidade na tramitação do
projeto de lei do novo Código de Processo Penal, que já conta com uma década, o
Senador Cid Gomes apresentou, no dia 11 de setembro de 2019, o Projeto de Lei
nº 4.981/19[4], que altera o atual Código, para antecipar o estabelecimento da
figura do juiz das garantias, incluindo os artigos 23-A a 23-D.
3 Os sistemas do processo penal.
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Basicamente, a doutrina aponta a existência de três tipos ou sistemas de
processo penal: o inquisitivo, o acusatório e o misto.
No sistema inquisitivo, inquisitório ou inquisitorial, as funções de investigar,
acusar e julgar concentram-se nas mãos de uma só pessoa, o juiz inquisidor, que,
evidentemente, passa longe de ser imparcial. Foi o modelo que vigorou entre os
séculos XIII a XVIII[5].

Boletim Conteúdo Jurídico n. 931 de 09/11/2019 (ano XI) ISSN - 1984-0454

Nesse tipo de processo penal, inexiste a observância ao contraditório e o juiz
tem ampla iniciativa probatória, com poderes para determinar, de ofício, a produção
de quaisquer provas, tanto antes, quanto depois de iniciado o processo, para a
busca desenfreada e ilimitada da verdade real.
Nesse modelo, o investigado e, depois, o acusado não são considerados
sujeitos de direitos e, consequentemente, não têm assegurados direitos e garantias
fundamentais.
Por outro lado, no sistema acusatório, fruto dos regimes democráticos, há a
separação entre as funções: a investigação fica a cargo da autoridade policial, ao
passo que a acusação e o julgamento do processo penal são atribuições,
respectivamente, do Ministério Público
ou do querelante e do magistrado.
5
Noberto Avena observa que se denomina “’acusatório’ porque, à luz desse
sistema ninguém poderá ser chamado a juízo sem que haja contra si uma acusação,
por meio da qual o fato imputado deve estar narrado com todas as suas
circunstâncias”[6].
No modelo acusatório, o contraditório e a ampla defesa são garantidos e os
atos processuais são desencadeados de forma a assegurar à defesa sempre a
oportunidade de manifestação após a acusação, o que gera uma paridade entre as
partes processuais, à medida que se deve ter conhecimento do que se está sendo
acusado para melhor se defender.
Há, ainda, o sistema misto ou híbrido, que congrega os dois modelos acima
descritos (inquisitivo e acusatório), com o predomínio do inquisitivo na fase préprocessual e do acusatório na processual[7].
No tocante ao tipo de processo penal adotado no Brasil, não há consenso.
Parte da doutrina entende que o sistema vigente é acusatório; a outra, que é o
sistema misto.
Para os defensores do juiz garantidor, a figura simbolizará um reforço ao
modelo acusatório ou misto, ao separar os juízes atuantes na fase pré-processual,
na qual não há a obrigatoriedade de observância ao contraditório e à ampla defesa,
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e na processual, inibindo uma possível contaminação deste com os elementos de
informação colhidos durante a investigação.
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4 Por que o juiz das garantias?
Em uma audiência de custódia, um juiz recebe o auto de prisão em flagrante
pela prática, em tese, do crime de tráfico de drogas (artigo 33, “caput”, da Lei nº
11.343/06) e, a pedido do membro do Ministério Público, decide convertê-la em
preventiva, para garantia da ordem pública, nos moldes do art. 312, caput, do
Código de Processo Penal.
Verifica que há prova da materialidade do crime, pelo próprio auto de prisão
e o de apreensão e constatação da droga, além de indícios de autoria, que restaram
demostrados pela palavra dos policiais, que afirmaram que o conduzido jogou a
droga no chão no momento do flagrante, e que não é caso de aplicação de medida
cautelar diversa da prisão.
Tempos mais tarde, no curso do processo criminal, o acusado depara-se, na
audiência de instrução, com aquele juiz que havia decretado seu enclausuramento
cautelar e que, agora, ouvi-lo-á no seu interrogatório.
Qual será a sensação para o acusado ao se deparar, na sala do Fórum, com
aquele magistrado que decretou sua prisão preventiva na audiência de custódia?
Não seria a de que já estaria irremediavelmente condenado antes mesmo de
começar o seu interrogatório?
Pois bem. Os defensores do juiz de garantias argumentam que há um sério
risco de contaminação, pré-julgamento e comprometimento da imparcialidade, se
o mesmo magistrado atuar na fase da investigação, deferindo, por exemplo, a
prisão cautelar do investigado, e, depois, realizar a instrução e o julgamento do
feito[8].
Com efeito, na etapa pré-processual, a atenção estrita ao contraditório e à
ampla defesa não é obrigatória e, consequentemente, o juiz que nela atua não terá,
em regra, contato com as teses defensivas, mas, apenas, com as informações que
formarão a opinio delicti da acusação.
Ainda que, na maioria das vezes, o julgador não se contamine com os atos
produzidos antes do oferecimento da denúncia, quem garante que isso ocorrerá
em todos os processos?
Nessa esteira, grande parte da doutrina posiciona-se favoravelmente ao
instituto em apreço, entendendo ser medida imprescindível ao resguardo da
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imparcialidade do magistrado que julgará o feito criminal, pois impede que haja o
seu comprometimento psicológico com a investigação[9].
Paulo Rangel sugere que o ideal seria que o inquérito policial ou a peça de
informação que resultar da investigação criminal fosse lacrado e apensado aos
autos do processo, nos quais deveriam constar, apenas, as provas cautelares, as não
repetíveis e as antecipadas[10].
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Além da almejada equidistância do magistrado instrutor e sentenciante,
cumpre citar que o outro objetivo descrito na exposição de motivos do anteprojeto
do novo Código dos Ritos Penais para instituição do magistrado garantidor é
“a otimização da atuação jurisdicional criminal, inerente à especialização na matéria
e ao gerenciamento do respectivo processo operacional”[11].
Afinal, é esperado que, com uma rotina de trabalho específica e voltada para
a investigação preliminar, haja, com o tempo, maiores agilidade e eficiência no trato
das questões a ela relacionadas[12].
Logo, observa-se que se pretende, também, com a nova figura alcançar um
maior grau de especialização técnica dos magistrados atuantes na fase que precede
o processo, com o intuito de aprimorar
a prestação jurisdicional e, com isso, obter
5
ganhos qualitativos e de eficiência.
5 As críticas ao juiz das garantias.
A necessidade da instituição do juiz das garantias não é unânime e muitas
vozes já se levantaram contra a sua previsão no Projeto de Lei do novo Código de
Processo Penal.
A maior crítica relaciona-se à falta de estrutura do Poder Judiciário brasileiro,
à medida que demandará que haja, pelo menos, dois juízes em cada Comarca e são
muitas as de Vara Única e que contam com, apenas, um único magistrado
responsável por todos os processos[13].
O Conselho Nacional de Justiça manifestou-se em nota técnica[14] contra o
juiz de garantias e um dos argumentos utilizados foi o possível aumento de gastos
em decorrência de eventuais deslocamentos e diárias de juízes de outras Comarcas
para atuarem nos processos em que o único juiz da Comarca tiver funcionado na
fase que precede o processo.
Sob outro viés, alguns juristas indagam se realmente é necessário que o juiz
que tenha atuado na etapa investigativa seja distinto do que atuará durante o
processo e se, com esse novo modelo, evitar-se-á a contaminação do julgador,
resguardando sua imparcialidade.
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Vilian Bollmann[15] ressalta que o simples fato de o juiz deferir uma medida
em juízo de cognição provisório não o impedirá que, ao final do processo, conclua
pela inexistência de provas suficientes à condenação.
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Abel Fernandes Gomes[16] assinala que o instituto não assegurará a isenção
do julgador e, ademais, já existe um remédio melhor para resolver esse problema,
que é o duplo grau de jurisdição, pois permite que a decisão do magistrado de piso
seja revista, corrigindo-se eventuais distorções.
Fausto Martin de Sanctis[17] questiona a tão almejada imparcialidade que se
busca atingir com o juiz garantidor, asseverando que, nos países em que houve a
sua implantação, observou-se, inclusive, o estreitamento do contato entre este e a
autoridade policial e o Ministério Público.
6 Conclusão.
O projeto do novo Código de Processo Penal, em tramitação há uma década
nas Casas Parlamentares, tem como um dos objetivos precípuos a adequação do
septuagenário (quase octogenário) Códex vigente à ordem constitucional
inaugurada com a Constituição Federal de 1988.
A previsão do juiz das garantias vem nesse embalo, pois denota uma maior
preocupação com o respeito aos direitos e às garantias fundamentais na
investigação criminal, buscando, também, deixar mais nítida a separação entre as
funções de investigar, acusar e julgar, que é o cerne do sistema acusatório.
Sua criação teve como principais nortes o resguardo da imparcialidade do
julgador, afastando-o do contato direto com a fase investigatória, evitando o risco
de sua contaminação com elementos colhidos sem prévio e obrigatório
contraditório, além do aprimoramento da prestação jurisdicional, com a
especialização da matéria.
No entanto, a figura é polêmica e a doutrina não se mantém indiferente: há
aplausos calorosos de um lado e críticas severas do outro.
Em síntese, as irresignações recaem sobre dois pontos centrais, quais sejam:
a desnecessidade de sua instituição e a falta de estrutura do Judiciário para a sua
implementação.
Esses pontos de vista antagônicos são saudáveis e fazem parte do jogo
democrático, revelando a importância do debate em torno do instituto nessa etapa
de deliberação legislativa.
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Por fim, assinale-se que, mantido o instituto no Projeto de Lei em questão,
seria interessante que a jurisdição do juiz garantidor fosse estendida até o
recebimento ou não da peça acusatória, pois, do contrário, revelar-se-ia uma latente
incongruência com a sua própria essência, ao se permitir que o juiz do processo
tivesse contato com os elementos de informação colhidos na investigação para
realizar o juízo de prelibação.
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MARIA DO SOCORRO MOURA COSTA
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RESUMO: A violência contra mulher marca a estrutura da sociedade, considerando
a condição de inferioridade que fora submetida ao longo da história. Neste cenário,
destacam-se várias formas de violência que antecedem o feminicídio, como a
violência psicológica, física, moral e sexual. Nos últimos anos houve aumento de
mortes de mulheres, em especial negras, conforme o Mapa da Violência de 2019.
Diante disso, questionam-se quais
são os fatores sociais que influenciam no
5
aumento do feminicídio de mulheres negras no Brasil, em especial, racismo,
classismo e sexismo. Desta forma, é pertinente analisar o contexto social, político e
econômico em que estão inseridas as vítimas de feminicídio. O objetivo geral do
estudo foi analisar os fatores sociais que influenciam no aumento do feminicídio de
mulheres negras no Brasil, mais especificamente, revisar a bibliografia sobre
feminicídio, discutir e apresentar conceitos e dados sociais acerca da temática, bem
como sua tipologia. O estudo foi desenvolvido através de pesquisa bibliográfica,
com abordagem dedutiva, através de livros e artigos científicos. Pode-se concluir
que os fatores sociais estão enraizados na cultura brasileira, tendo em vista
a discriminação e os estereótipos preconceituosos que permeiam e se fazem
presentes neste ambiente de violência que leva a morte da mulher negra.
Palavras Chaves: Feminicídio, Mulher Negra, Violência de Gênero e Raça.
ABSTRACT: Violence against women marks the structure of society, considering the
condition of inferiority that has been submitted throughout history. In this scenario,
we highlight various forms of violence that precede femicide, such as psychological,
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physical, moral and sexual violence. In recent years there has been an increase in
the deaths of women, especially black women, according to the 2019 Map of
Violence. In view of this, the social factors that influence the increase of femicide
among black women in Brazil, especially racism, are questioned. classism and
sexism. Thus, it is pertinent to analyze the social, political and economic context in
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which the victims of femicide are inserted. The general objective of the study was
to analyze the social factors that influence the increase of femicide of black women
in Brazil, more specifically, to review the bibliography about femicide, discuss and
present concepts and social data about the theme, as well as its typology. The study
was developed through bibliographical research, with deductive approach, through
books and scientific articles. It can be concluded that social factors are rooted in
Brazilian culture, considering the discrimination and the prejudiced stereotypes that
permeate and are present in this environment of violence that leads to the death of
black women.
Keywords: Femicide, Black Woman, Gender and Race Violence
SUMÁRIO: 1 Introdução. 2 Breve Histórico da Condição da Mulher Negra no Brasil.
3 Feminicídio. 3.1 Conceito. 3.2 Tipologia. 3.3 Legislação. 3.4 Discussão de dados
sociais. 4 Dignidade da Pessoa Humana. 5 Fatores Sociais do Feminicídio: sexismo,
racismo e classismo. 6 Conclusão. 7. Referências.

1. INTRODUÇÃO
A violência de gênero e raça desencadeia uma série de fatores negativos do
ponto de vista social, econômico e político, que marcam a estrutura da sociedade,
considerando que as mulheres, em especial negras, são constantemente
violentadas por atuais e ex–companheiros, desconhecidos e grupos de criminosos,
tendo como principal consequência a morte, fator determinante para tipificação de
um crime próprio no âmbito jurídico, a Lei nº 13.104/2015, conhecida como Lei de
Feminicídio, que tem como objetivo punir de forma mais rígida o sujeito ativo do
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crime e consequentemente garantir os princípios constitucionais da liberdade,
igualdade e dignidade.
Desse modo, busca-se realizar uma análise constitucional dos fatores sociais
que influenciam no aumento do feminicídio de mulheres negras no Brasil,
especificamente racismo, sexismo e classismo. Ocorre que a violência permanece
na sociedade desde a antiguidade como manifestação de força e poder entre os
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homens e, ao penetrar no seio familiar tem como consequência a desestruturação
do seu núcleo e a violação dos direitos humanos, em especial da mulher.
Este trabalho justifica-se pelo interesse da pesquisadora sobre o tema
abordado, surgido através de cursos, palestras e estudos, e tendo em vista que o
Brasil é o 5º país do mundo com mais mortes de mulheres, de acordo com o Mapa
da Violência de 2018, apesar de toda legislação protetiva. Ou seja, não existe a plena
efetividade e a segurança jurídica para a qual tal força normativa foi criada e se
propõe cumprir.

5

Observa-se ao contrário do que foi exposto o descaso pela norma jurídica
por parte daqueles que a violam por meio da prática de atos violentos que os
tribunais julgam e sobre os quais proferem sentenças. Tais atos são amplamente
divulgados pela mídia com intuito de dar visibilidade ao feminicídio, cuja tendência
é de crescimento, caso não ocorram mudanças de comportamento e entendimento
acerca dos direitos de todos, homens e mulheres, numa condição isonômica pela
quais todos possam viver harmonicamente com dignidade, sem violação de direitos
e garantias fundamentais.
Do ponto de vista da relevância, torna-se oportuna a pesquisa considerando
três aspectos diante do aumento de mortes em razão do gênero e raça, em especial
de mulheres negras, conforme o Mapa da Violência de 2019: primeiro, para a
sociedade, por se tratar de um problema social, uma questão de justiça, de
segurança e saúde pública, que atinge a todos de forma direta ou indireta. Segundo,
para o meio acadêmico, ao buscar alcançar acréscimo ao debate intelectual e, por
fim, para a UNIFSA ao desenvolver no estudante do curso de Direito, um olhar mais
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crítico acerca da temática. Desta forma, questionam-se quais os fatores que
influenciam no aumento do feminicídio de mulheres negras no Brasil, tendo em
vista estas serem as principais vítimas do ciclo de violência que antecede e culmina
com o feminicídio.
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Nesse sentido, Vidal (2015) explica que esse ciclo de violência inicia-se com
a etapa da tensão, que se manifesta por meio de ameaças, humilhações,
intimidações, constrangimento a vítima, dentre outros atos. Após essa etapa ocorre
a fase da explosão do agressor em que acontece o ato de violência propriamente
dito, pois toda tensão se materializa. Com o fim dessa etapa, segue-se para a fase
da reconciliação, e nesta ocorrem novas promessas, desculpas e arrependimento.
Desta forma, quando a mulher vítima de violência não consegue romper com o
ciclo, fica sujeita a sofrer com maior intensidade as violências até que se atinja a
figura do feminicídio.
Ressalte-se que o objetivo geral desse estudo se fez em analisar os fatores
sociais que influenciam no aumento do feminicídio de mulheres negras no Brasil.
Para tanto se buscou como objetivos específicos revisar a bibliografia sobre
feminicídio, discutir juridicamente acerca do feminicídio apresentando conceitos,
dados sociais e sua tipologia e, por fim, relacionar feminicídio e mulher negra no
Brasil.
2. BREVE HISTÓRICO DA CONDIÇÃO DA MULHER NEGRA NO BRASIL
No Brasil, as mulheres negras, assim como os homens negros, foram
escravizadas. Contudo, percebe-se que no caso feminino a condição teve como
decorrência a submissão delas às várias formas de violência, dentre as quais
destacam-se a violência sexual e a violência psicológica. E, para sobreviverem à
desumanidade e perversidade características da escravidão, em conjunto com os
homens, elas resistiram e lutaram incansavelmente através de movimentos e grupos
raciais por justiça e condições de vida digna, visando à liberdade, e às vezes, quando
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conseguiam comprar a carta de alforria para a libertação do jugo escravagista, e a
igualdade humana.
Note-se que os movimentos foram silenciados, contudo, ganharam
visibilidade a partir da década de 1960 (GIDDENS, 2008; TOMAZI, 2010), em que
isso pese, segundo a professora do Centro de Pesquisa e Documentação de História
Contemporânea - CPDOC da Fundação Getúlio Vargas - FGV, Ynaê Santos, em
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entrevista a Blower (2019), a invisibilidade da mulher negra permanece como fruto
do racismo e do machismo que estruturam a sociedade brasileira e fazem com que
ela ocupe o lugar de subalternidade.
Segundo Carneiro (2003), todas as mulheres que viveram no período colonial
brasileiro foram vítimas de violências, e como tal, as mulheres negras foram sujeitas
a violência econômica própria do regime escravocrata em que a sua presença era
parte da estrutura econômica. Ou seja, a violência abrangia todas as mulheres,
especialmente a mulher negra,5 pois, esta constituía a estrutura econômica da
sociedade colonial, considerando o sistema escravocrata em que viviam, ao serem
submetidas ao trabalho escravo e, executarem diferentes tarefas para subsistência,
sendo amas-de-leite, cozinheiras, lavadeiras, escravas de ganho e objeto sexual.
As mulheres indígenas também foram submetidas às mesmas condições e
violações, entretanto, com algumas diferenciações. Já as mulheres brancas, ricas ou
pobres, eram submetidas a outras formas de violência, mediante a posse e
submissão masculina. Mesmo diante dessa condição de inferioridade da mulher
negra em relação às mulheres brancas e as indígenas é preciso olhar a história do
Brasil e reconhecer as mulheres negras que inspiraram e protagonizaram
movimentos sociais e raciais em busca da liberdade e igualdade.
Neste cenário, Mott (1979, apud ROCHA, 2012) destaca Esperança Garcia,
escrava piauiense, que em 1770 peticionou ao Governador do Piauí, denunciando
os maus tratos que sofria. Observa-se que sua coragem e determinação na defesa
da liberdade foi tão relevante para sua época, que em 2017 recebeu o título de
primeira mulher advogada do Piauí pela OAB do estado. O referido historiador
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explica que talvez seja a segunda carta mais antiga até agora conhecida no Brasil,
escrita e assinada por uma escrava negra e, que revela não só os sofrimentos dos
negros, como o fato de haver mulheres negras alfabetizadas e politizadas para
reivindicar direitos e denunciar práticas de atos violentos às autoridades.
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Ocorre que não há muitos registros documentando acerca da existência e
atuação das mulheres negras no cenário político racial. Como explica Hermann
(2008), a história foi escrita sob a ótica masculina, entretanto, se reconhece a
oralidade, que são as histórias contadas de geração em geração, ou retratadas em
obras literárias sobre a resistência e coragem da mulher em face da dominação
masculina.
Ao traçar um paralelo entre a questão social e os avanços políticos, o racismo
afeta com mais intensidade a mulher negra, causando prejuízos à sua situação
social. Diante disso, destaca-se a importância das normas de caráter protetivo no
âmbito jurídico, como a criminalização do racismo e sua previsão constitucional,
considerando a informação de que racismo é crime e, nos termos da Constituição
Federal de 1988, é inafiançável e imprescritível, o que possibilita a modificação da
postura discriminatória. No entanto, isso não significa o seu extermínio, embora
restrinja certos comportamentos preconceituosos ou discriminatórios.
Neste sentido, observa Alda Facio (1994 apud PIOVESAN, 2009), que embora
os homens sofram discriminações, nenhum homem sofre por pertencer ao sexo
masculino, ao contrário das mulheres que sofrem discriminações por pertencer ao
sexo feminino. Isto é, essa soma-se à discriminação por classe, etnia ou orientação
sexual. Nesta abordagem, a mulher enquanto mulher é submetida a tratamentos
diferentes em relação ao homem pelo simples fato de pertencer ao sexo feminino
e, como consequência, percebe-se uma predominância no meio social da
discriminação em relação à classe, raça e gênero.
No campo sociojurídico, com a promulgação da Constituição Federal de 1988,
ocorreram mudanças significativas no regime do governo, pois houve a ruptura do
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regime ditatorial, o que constitui o marco jurídico da transição democrática e da
institucionalização dos direitos humanos no Brasil, bem como a ruptura da
ideologia patriarcal. Conforme explica Hermann (2008), acerca do fundamento do
patriarcado, neste ocorre a dominação do mais forte sobre o mais fraco, afetando
a edificação da estrutura politica hierarquizada, pela discriminação com base no
gênero, na raça, na situação de classe, e outros preconceitos como mecanismos
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vivos de exclusão, cujos resquícios surtem efeito até os dias atuais, implicando em
marginalização de mulheres, negros e pobres.
Ademais, entende-se que a ideologia do sistema patriarcal foi substituída por
um sistema que adota como princípios a liberdade, a igualdade, a dignidade entre
outros. Contudo, ainda existem resquícios dessa ideologia, sendo visível sua
influência na sociedade atual, permanecendo viva em certos círculos onde a mulher
ocupa uma posição de inferioridade em relação ao homem, sendo considerada
como propriedade, objeto sexual, reprodutora da espécie humana, ou seja,
coisificada em razão do gênero.

5

Neste sentido, Bianchini (2019), aborda o fato de que o papel de submissão
feminino configura-se em processo de coisificação, no qual há a afronta à dignidade
da pessoa humana, tendo em vista que decorre de condições concretas em que a
mulher se encontra submetida por conta do papel que lhe é atribuído socialmente.
Desta forma, é notória a impossibilidade de justiça no sistema patriarcal, na medida
em que a violência contra a mulher se torna normal frente às atrocidades admitidas
por esse sistema violento e desumano.
Segundo Saffioti (1999 apud MARCONDES, 2013) a sociedade e o Estado, por
meio de suas políticas públicas, acabam, muitas vezes, considerando normal e
natural a violência exercida por homens contra mulheres. Diante deste cenário,
nota-se que a naturalização da violência causa a morte das mulheres, pois a
impunidade do sujeito ativo permanece como fruto dessa naturalização, o que
ocasiona o aumento das mortes, em especial das mulheres negras, que são
discriminadas pela cor da pele, pelo baixo nível de escolaridade, considerando-se
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que o acesso à educação de qualidade é elitizado e poucas conseguem concluir os
estudos, ainda se considera a gravidez precoce ou a necessidade de trabalhar
precocemente para ajudar a família, e dessa forma deixam os estudos em segundo
plano, sendo visível, assim, a situação de desigualdade social e econômica que isso
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gera.
Em que pese existirem instrumentos jurídicos que visam combater a violência
contra a mulher, bem como agentes públicos para atuar na área, nota-se o
despreparo no atendimento dos profissionais nas delegacias especializadas ao
atendimento da mulher em situação de violência, o que se torna mais um obstáculo
para o combate à violência contra a mulher e para evitar o feminicídio. Ou seja, isso
pode ser considerado na desmotivação da vítima pelo medo de denunciar, aliado a
falta de capacitação profissional e interesse do agente, o que leva, portanto, a não
efetivação das normas jurídicas e o déficit na implantação das politicas públicas.
3. FEMINICÍDIO
3.1 Conceito
A respeito da construção conceitual do feminicídio, conforme Chakian
(2018, apud BIANCHINI, 2019), a responsável por atribuir significado ao
vocábulo feminicídio foi à antropóloga mexicana Marcela Lagarde, considerando-o
como o conjunto de violações aos direitos humanos das mulheres, num contexto
de violência sem limites frente à debilidade do Estado. Sustenta que o feminicídio
trata-se de um crime de ódio contra as mulheres e, que as autoridades são
responsáveis para prevenir e erradicar esses delitos que denotam crueldade e
menosprezo às mulheres, razão pela qual seria um crime de Estado, diante da
negligência e omissão estatal.
Nesta

análise,

a

também

antropóloga

Rita

Laura

Segato

(2018, apud BIANCHINI, 2019, p. 234) “ressalta que esse impulso de ódio com
relação à mulher se explica como consequência à violação feminina às duas leis do
patriarcado: a norma de controle e possessão sobre o corpo feminino e a norma de
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superioridade, de hierarquia masculina”. Desta forma, a reação de ódio ocorre
quando a mulher adquire autonomia ao ascender posições de autoridade, de poder
econômico ou político ou ainda quando exerce autonomia sobre o seu corpo,
desrespeitando regras de fidelidade.
Importante destacar o conceito da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito
sobre Violência contra a Mulher (2013), com o intuito de apurar eventuais omissões
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do Estado e, analisar o feminicídio, quando definiu como a instância última de
controle da vida e da morte da mulher pelo homem, e estabeleceu a ideia de posse
que o homem tem em relação à mulher, considerando-a como um objeto e
propriedade. Isso leva ao reconhecimento do pensamento presente nos ambientes
machistas e preconceituosos em que a mulher é menosprezada por sua condição
de gênero.
A violência destrói a identidade da mulher, principalmente quando deixa
marcas externas irreversíveis e permanentes
no corpo, como ter o rosto desfigurado
5
por cicatrizes ou quando sofre mutilação dos órgãos genitais ou partes do corpo
associadas ao feminino. É notório o abalo psicológico e emocional que as afeta,
além da falta da autossuficiência, pois muitas vezes se sentirem culpadas pelo erro
do outro. Isso é considerado como atos de tortura, tratamento cruel e degradante
repudiados no Estado Democrático, em que se prezam direitos humanos.
De acordo com Romero (2014), feminicídio é todo e qualquer ato de agressão
derivado da dominação de gênero, cometido contra indivíduo do sexo feminino,
ocasionando sua morte. Tal conceito remete à ideia superioridade que envolve os
relacionamentos de caráter abusivo, com menosprezo e estabelecimento de
hierarquia de um sexo sobre outro, ou seja, o julgamento do homem como superior
a mulher, que desta forma, deve-lhe obediência. Para o autor, é a perda desse
controle que cria um ciclo contínuo de violências, tendo como principal
consequência a morte.
Para o tratamento do fenômeno, a norma jurídica estabeleceu como sujeito
passivo do feminicídio o sexo feminino. Em contrapartida, não definiu o sujeito
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ativo, assim, entende-se que tanto o homem quanto a mulher poderão cometê-lo.
Ademais, nada impede que a mulher cometa homicídio em razão da condição de
gênero, nutrindo sentimento de ódio, discriminação ou menosprezo em relação ao
sexo feminino, o que caracteriza o feminicídio.
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Nota-se, pelos conceitos apresentados que o feminicídio é um crime que tem
origem no sentimento de posse, originário de uma cultura patriarcalista, pois esta
tem uma ideologia do pátrio poder, em que este está originalmente concentrado
nas mãos do homem, sendo ele provedor e instituidor da família, em função da
definição do sujeito passivo como o elo “mais fraco” da relação.
3.2 Tipologia
No tocante à tipologia do feminicídio, destaca-se a classificação de Segato
(2006, apud OLIVEIRA, 2016), que dividiu o feminicídio em quatros espécie:
feminicídio íntimo, feminicídio corporativo, feminicídio infantil e feminicídio sexual.
Em relação ao primeiro, define como aquele derivado da relação amorosa, pela qual
a vítima conhece ou se relaciona de alguma forma com o agressor, podendo essa
relação ser familiar ou íntima. Explica ainda que é o tipo mais comum na sociedade,
tendo em vista ocorrer no âmbito doméstico.
No que tange ao feminicídio corporativo explica que está relacionado aos
casos de vingança ou disciplinamento, através do crime organizado, como se
verifica no tráfico internacional de mulheres. Já o feminicídio infantil considera
como aquele imputado às crianças e adolescentes do sexo feminino através de
maus-tratos dos familiares ou das pessoas que tem o dever legal de protegê-las.
Por fim, a autora supracitada explica o feminicídio sexual citando como
exemplo o estupro seguido de morte, em que a vítima é violentada. Especificamente
para este tipo, atente-se ao fato de que conforme pesquisa realizada pelo Instituto
Datafolha (2016), encomendada pelo Fórum Brasileiro de Segurança Púbica (FBSP),
33% da população brasileira considera que a vítima é culpada pelo estupro. E, que

476

www.conteudojuridico.com.br

42% dos homens concordam que a violência sexual acontece porque a vítima não
se dá ao respeito ou usa roupas provocativas.
Tal pesquisa demonstra uma cultura de culpabilização da vítima, na medida
em que as mulheres são vitimadas pela roupa que usam, e desta forma,
consideradas culpadas do estupro, assim a sociedade afasta o verdadeiro criminoso,
colocando-o num patamar de vítima, ou seja, a salvo das punições e, com isso a
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impunidade prevalece em face da violência contra mulher.
Segundo Gebrim (2014), o feminicídio decorre de condições socioculturais
históricas que geram e permitem práticas atentatórias contra a vida, a dignidade e
a liberdade da mulher. Desse modo, não cabe ao Estado nem a sociedade impor
regras restritivas de direito, sobretudo quando a liberdade de expressão não
atingirá outras pessoas. Ocorre que, essa responsabilização conferida à mulher é
traço do perfil social brasileiro que traz em seu bojo o preconceito como reflexo de
uma concepção moralista e social.
5
Ainda sobre as tipologias, é importante destacar a classificação de Pereira
(apud GREGO, 2018), ao mencionar o feminicídio íntimo, feminicídio não íntimo e o
feminicídio por conexão. O primeiro é aquele cometido por homens com os quais
a vítimas tem ou teve uma relação íntima, familiar ou de convivência. O segundo é
aquele cometido por homens com os quais a vítima não tinha relações íntimas,
familiares ou de convivência. Por fim, o terceiro é aquele em que uma mulher é
assassinada porque se encontrava na linha de tiro de um homem que tentava matar
outra mulher.
Em acréscimo ao que foi colocado por Segato (2006), nota-se que Pereira
coloca um tipo de feminicídio, qual seja, o por conexão, considerando que a morte
da mulher ocorre por ocasião da situação em que se encontra, logo que o agente
por erro acaba atingindo uma mulher diversa da pretendida. É de se observar que
ambos os autores estabelecem o feminicídio íntimo, sendo que Pereira aborda o
aspecto da convivência, no sentido de que o feminicídio pode ser fruto da
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convivência familiar ou não. Desta forma, o assassino é uma pessoa conhecida da
vítima que pode ser parente, amigo, namorado ou uma pessoa próxima.
Em suma, conforme Lagarde (2018) citando Chakian (2018 apud BIANCHINI,
2019) são várias as motivações que levam à morte da vítima, como o ódio, o
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desprezo, o sentimento de perda, a não aceitação do fim do relacionamento, a
perda do controle e da propriedade sobre a mulher.
3.3 Legislação
As inovações introduzidas pela Carta Magna de 1988 foram fundamentais
para que o Brasil ratificasse instrumentos jurídicos internacionais de caráter
universal de proteção dos direitos humanos das mulheres. Dentre eles, destacamse a Convenção para Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a
Mulher, a Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência
contra a Mulher, conhecida como Convenção de Belém do Pará, de 1994, que
estabeleceu o direito das mulheres viverem uma vida livre de violência,
considerando que a violência contra a mulher é uma violação aos direitos humanos.
Destaca-se também a Declaração sobre a Eliminação de Violência contra as
Mulheres proclamada em dezembro de 1993, instituto que estabeleceu que as
mulheres têm o direito ao gozo e à proteção, em condições de igualdade, de todos
os direitos humanos e liberdades fundamentais nos aspectos político, econômico,
social e cultural. Também, reconheceu a violência contra as mulheres como: uma
manifestação de poder que tem origem nas relações historicamente desiguais entre
homens e mulheres; uma forma de discriminação e violação dos direitos humanos;
um ato de violência baseado no gênero.
Segundo Piovesan (2009), com as transformações internas decorrentes do
processo de democratização houve a necessidade do Estado brasileiro se
reorganizar, com objetivo de compor uma imagem melhor no contexto
internacional. É visível a relação entre o processo de democratização e o da
incorporação desses instrumentos sob a égide da Constituição Federal de 1988.
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Ademais, formam um sistema de proteção constitucional ampliado, pois cabe ao
Estado assumir a responsabilidade e o dever de erradicar e sancionar as situações
de violência contra as mulheres, criando e implementando mecanismos para
combater a violência.
No plano infraconstitucional, é pertinente destacar a Lei nº 11.340/06,
conhecida como Lei Maria da Penha, um instituto normativo criado em 07 de
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Agosto de 2006, uma lei especifica para o enfrentamento da violência contra
mulher, que aborda no seu contexto diversas formas de violência como a física, a
moral, a patrimonial, a psicológica, a sexual entre outras, assim um rol meramente
exemplificativo, ou seja, não se limita apenas ao estabelecido na legislação.
Em que pese a importância da Lei Maria da Penha neste cenário de combate
da violência contra mulher, tendo em vista que instituiu medidas protetivas com a
finalidade de coibir o agressor, no entanto, não foi suficiente para diminuir as
mortes de mulheres, em especial5 da mulher negra. Logo, deduz-se que não houve
alterações dos números de mortes com a entrada em vigor da referida lei.
Assim, foi necessário avançar mais na legislação e criar outros mecanismos de
defesa para o combate da violência contra mulher, dessa vez, voltado para evitar as
mortes. Foi então, que surgiu a Lei de Feminicídio como grau de extensão da Lei
Maria da Penha, tendo em vista que o feminicídio é uma consequência oriunda de
um ciclo de violências contínuas em que por questões de gênero a mulher é a
principal vítima.
Devido ao aumento de morte de mulheres o Brasil, por meio do Jus Puniendi o direito de punir do Estado, procurou no legislativo uma solução para combater
os crimes violentos que estavam sendo cometidos contra as mulheres. Assim, foi
criada a Lei nº 13.104/15, conhecida como Lei de Feminicídio, fundamentada em
compromissos firmados pelo Estado Brasileiro no combate a violência contra a
mulher na ordem internacional, pelo sistema interamericano de Direitos Humanos
e no próprio compromisso de trazer uma resposta legislativa à sociedade brasileira,
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com intuito de combater a impunidade, proteger a dignidade da vítima e punir
através de penas mais rígidas os assassinos de mulheres.
Com efeito, a Lei de Feminicídio, alterou significativamente o artigo 121 do
Código Penal Brasileiro, conforme leciona Greco (2017), ao inserir como modalidade
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de homicídio qualificado, o feminicídio, que ocorre quando for cometido contra a
mulher por razões da condição de sexo feminino, ou seja, a tipificação do crime se
exterioriza quando for cometido contra a mulher, por razão de ser do sexo feminino,
desde que ocorram as hipóteses previstas em lei. Desse modo, a lei do feminicídio
pode ser considerada um instrumento jurídico de proteção às mulheres, bem como
uma efetiva responsabilização criminal daqueles que matam mulher em razão de
ser mulher, através da aplicação da pena de reclusão de 12 a 30 anos, sendo maior
do que a do homicídio simples.
Com o objetivo de garantir os direitos humanos das mulheres, a dignidade e
manutenção do núcleo familiar e social, bem como a promoção dos direitos
fundamentais, o Código Penal abarcado pela ideologia humanitária, definiu no
artigo 121 parágrafo 2º-A o que seriam as condições do sexo feminino,
estabelecendo duas hipóteses que configuram a qualificadora do crime, quais
sejam, quando envolver violência doméstica e familiar e, quando ocorrer
menosprezo ou discriminação à condição de mulher. Desta forma, segundo Greco
(2017), há situações em que a vítima mesmo sendo mulher, contudo, não incidirá a
qualificadora do feminicídio, tendo em vista que não restaram configuradas as
hipóteses previstas na legislação.
O Estado enfrenta a violência contra mulher com intuito de lhe dar proteção
tanto no âmbito familiar como no social, através de normas rígidas para punir o
sujeito ativo do crime. Para Greco (2017), o feminicídio pode ser praticado por
qualquer pessoa seja ela do sexo masculino ou do sexo feminino, ou seja, ambos
os sexos são considerados sujeito ativo do crime em estudo. Contudo, quanto ao
sujeito passivo, é necessário que seja mulher para que se configure o feminicídio.
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Assim, há uma discussão doutrinária acerca de quem pode ser considerada mulher
para fins de reconhecimento da qualificadora em estudo.
Segundo Greco (2017), há critérios psicológicos, biológicos e jurídicos para
definir o conceito de mulher. O autor se filia a este último tendo em vista tratar-se
de uma norma penal incriminadora que deve ser interpretada de forma restrita.
Denomina critério jurídico “aquele que for portador de um registro oficial (certidão
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de nascimento, documento de identidade), em que figure, expressamente, o seu
sexo feminino, é que poderá ser considerado sujeito passivo do feminicídio”.
(GRECO, 2017, p.44).
A alteração realizada no artigo 121 do Código Penal incluiu o crime de
feminicídio no rol dos crimes hediondos com previsão expressa na lei nº 8.072/90.
O legislador no parágrafo 7º do artigo mencionado definiu as causas de aumento
de pena, e estabeleceu as seguintes hipóteses em que a pena do feminicídio é
aumentada de 1/3 até a metade5quando: o crime for praticado durante a gestação
ou nos três meses posteriores ao parto; contra pessoa menor de 14 anos, maior de
60 anos ou com deficiência; na presença de descendente ou de ascendente da
vítima.
Contudo, dentro da sociedade encontram-se as causas impeditivas para
efetivação dos instrumentos jurídicos no combate do feminicídio no Brasil, em
especial quando se trata de mulheres negras, na medida em que os fatores sociais
como o racismo, sexismo e classismo prevalecem nas relações sociais e,
desencadeiam consequências como impunidade, impossibilidade de justiça e
inviabilização da efetivação dos instrumentos jurídicos criados pelo Estado para
oferecer proteção e segurança às vítimas, o que ocasiona o reflexo do feminicídio
com maior intensidade e, em suas várias espécies.
Neste aspecto, as leis simbólicas são normas utilizadas para coibir o agressor,
porém, sem muito efeito, considerando os números assustadores de mortes
violentas contra mulheres, em especial de mulheres negras. Desta forma, anseia-se
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pela efetivação dessas normas de caráter protetivo, em que as ações do poder
público estejam focalizadas no sentido de reverter esse cenário de violência.
3.4 Discussão de dados sociais
Conforme o Mapa da Violência de 2019 “enquanto a taxa de homicídios de
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mulheres não negras teve crescimento de 4,5% entre 2007 e 2017, a taxa de
homicídios de mulheres negras cresceu 29,9%.” Em análise superficial é possível
perceber que há diferença considerável nos dados apresentados ao se considerar
os dois grupos.
Neste cenário, é visível a desigualdade de cunho racial, logo que, existem
fatores sociais, como o racismo, sexismo e classismo, que estão enraizados na
cultura brasileira, e desta forma podem influenciar no aumento de mortes das
mulheres negras, tendo em vista serem as mais vulneráveis ao feminicídio.
O Mapa da Violência de 2019 destacou ainda que no último ano disponível “a
taxa de homicídios de mulheres não negras foi de 3,2 a cada 100 mil mulheres não
negras, ao passo que entre as mulheres negras a taxa foi de 5,6 para cada 100 mil
mulheres neste grupo”. O que evidencia mais ainda a desigualdade racial e a
enorme dificuldade que o Estado brasileiro tem de garantir a universalidade de suas
políticas públicas.
Importante salientar que a presente edição do Mapa da Violência de 2019
indica que houve um crescimento dos homicídios femininos no Brasil em 2017 com
cerca de 13 assassinatos por dia, totalizando um número assustador de 4.936
mulheres mortas, sendo o maior número registrado desde 2007. Divulgou ainda a
evolução dos homicídios contra mulheres por unidades federativas em que se
verifica crescimento expressivo de 30,7% no número de homicídios de mulheres no
país durante 2007 a 2017.
Segundo o Mapa da Violência de 2018, o Brasil ocupa o 5º lugar no mundo
entre os países com mais vítimas de feminicídio, e que apesar de toda legislação
não há uma redução significativa desta forma de violência, fazendo com que o país
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se encontre no ranking como um dos primeiros países com maiores taxas de
homicídios de mulheres, ficando atrás de países como El Salvador, Colômbia,
Guatemala e Rússia em número de casos.
Observa-se que, de acordo com os dados apresentados, que a Lei do
Feminicídio desde que entrou em vigor em 2015 não tem mostrado resultados
satisfatórios e eficazes, tendo em vista o aumento dos números de mortes, em
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especial das mulheres negras. Deduz-se que isso pode ser ocasionado pela carência
de políticas públicas, pela falta de profissionais capacitados e preparados para o
atendimento das mulheres em situação de violência, bem como pela não
conscientização da população acerca desse fenômeno.
4. A DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA
A dignidade da pessoa humana está consagrada no artigo 1º, inciso III da
Constituição Federal de 1988, e é considerada fundamento da República Federativa
do Brasil, princípio norteador 5 de todo ordenamento jurídico brasileiro. Sua
relevância é inquestionável para o meio jurídico-social, tendo em vista ser um
instrumento constitucionalizado que tem por finalidade a promoção e efetivação
das normas de caráter social, sendo que a violação aos direitos fundamentais e
sociais postulados, consequentemente fere este princípio.
Conforme Sarlet (2010), ao tratar da noção de dignidade da pessoa na
perspectiva jurídico-constitucional definiu-a como a qualidade intrínseca de cada
ser humano que o faz merecedor do respeito por parte do Estado e da comunidade,
implicando, em direitos e deveres fundamentais, bem como condições existenciais
mínimas para uma vida saudável, além de propiciar e promover sua participação
ativa, mediante o devido respeito aos demais seres que integram a rede da vida.
Nesse sentido, Nunes (2010), explica que a dignidade é intrínseca à pessoa,
logo que, nasce com ela o que a torna inerente a sua essência. Desse modo, tem
caráter irrenunciável e inalienável, devendo ser respeitada, reconhecida e atribuída
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ao ser humano. No entanto, o indivíduo não é isolado, tendo em vista que nasce,
cresce e vive no meio social.
Segundo Sarmento (2016), o principal déficit de efetividade da dignidade da
pessoa humana deriva da cultura enraizada, que não concebe a todas as pessoas
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como igualmente dignas, mas consagra privilégios para uns à custa do tratamento
indigno a outros. Assim, é necessário combater as práticas sociais de hierarquia e
da exclusão, para promover o ideal constitucional de igual dignidade das pessoas.
Neste contexto, a legislação por meio de normas de natureza instrumental,
constitui

práticas

interventivas

que

tendem

a

coibir

os

agressores

e

consequentemente reduzir os altos índices de mortes violentas de mulheres. Desta
forma, visa garantir a possibilidade de justiça e a efetivação do princípio da
dignidade da pessoa humana.
Nota-se que o feminicídio viola o princípio constitucional da dignidade da
pessoa humana, tendo em vista que os fatores sociais permeiam a sociedade e
influenciam no modo de pensar e ser das pessoas, assim, não obstante, é necessário
garanti-la por meio de normas jurídicas de cunho protetivo em que as politicas
públicas se fazem presentes por meio da gestão pública dentro do contexto social.
Neste cenário, observa-se que há interferências de fatores sociais como o
racismo, sexismo e classismo que influenciam no aumento de morte das mulheres,
em especial da mulher negra, pois o preconceito e a discriminação colocam a
mulher negra num grupo de pessoas mais vulneráveis, bem como violam a sua
dignidade quando há o menosprezo pela condição de ser mulher.
O princípio em estudo visa o respeito às pessoas, independentemente de
classe social, raça, sexo, etnia ou religião, tanto por parte da sociedade quanto do
Estado e, que a liberdade sem o mínimo de igualdade fere a dignidade,
considerando que ambos os princípios são fundamentais para a efetivação dos
direitos das mulheres.
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Nesse contexto, o Estado visa proteger a dignidade humana das mulheres
contra as atividades lesivas a integridade física, psíquica, intelectual, moral,
utilizando-se de leis como a Lei de Feminicídio e a Lei Maria da Penha, que
constituem diretrizes para a atividade estatal cujo intuito é dar proteção e coibir os
agentes. Contudo, apesar de todo o aparato jurídico verificado, existe uma
tendência de violência concentrada no gênero e raça, considerando indicadores
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expressivos que mostram índices de mortes violentas mais altos em relação às
mulheres negras do que as mulheres não negras.
No que tange à responsabilidade do Estado na consolidação da dignidade da
pessoa humana, destacam-se os ensinamentos de Piovesan (2009, p.324), ao
afirmar que “da Constituição de 1988 emerge uma ordem jurídica própria dos
Estados intervencionistas, cuja dinâmica está condicionada à eficiência e
competência na obtenção de resultados, que se subordinam à concretização de
políticas públicas”. É notório que a Carta de 1988 consagra a aplicabilidade imediata
5

dos direitos e garantias fundamentais, contudo, os grupos de pessoas consideradas
vulneráveis tendem a sofrer sem a aplicabilidade desses direitos, na medida em que
o Estado privilegia uns em detrimento de outros.
5. ASPECTOS SOCIAIS DO FEMINICIDIO: Sexismo, Racismo e Classismo
A incidência do feminicídio na sociedade ocorre de forma marcante, tendo
em vista o cenário político, econômico e social em que se encontram suas vítimas.
Dentro desse contexto que alcança a todos indistintamente, em âmbitos local,
regional e nacional, é fundamental o conhecimento acerca desse fenômeno, na
medida em que as mulheres negras são as maiores vítimas. Assim, é pertinente
fazer uma abordagem sobre o trinômio sexismo, racismo e classismo para
compreendê-lo, tendo em vista que essa forma de violência é uma violação aos
direitos humanos.
De acordo com King (1992, p. 43 apud MARCONDES, 2013 p.138):
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Aprende-se muito pouco sobre as mulheres negras a partir do
paralelismo existente entre racismo e sexismo, pois nele a
experiência destas mulheres é assumida aparentemente, mas
nunca explicitamente. Ao se tornar um mero sinônimo para o
grupo de homens negros ou de mulheres brancas e na
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medida em que ambos os grupos são equivalentes, a
discussão sobre as mulheres negras se torna desnecessária.
A abordagem acerca desses elementos é indispensável para compreender a
existência da violência contra mulheres negras. Com efeito, esses fatores sociais
influenciam no modo de pensar e viver das pessoas em sociedade. Dentro desse
contexto, nota-se que os tribunais manifestam posicionamento de inconformismo
sobre o sexismo dentro de julgamentos, pois é proibido fazer distinção entre
gênero, conforme ressalta a Juíza Federal Maria Cândida Carvalho Monteiro de
Almeida Relatora da 2ª Turma Recursal do TRF1 no acórdão a seguir:
PREVIDENCIÁRIO. SALÁRIO-MATERNIDADE. SENTENÇA DE
IMPROCEDÊNCIA.

SEGURADO

ESPECIAL.

NÃO

COMPROVAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS
FUNDAMENTOS (ART. 46 DA LEI 9.099/95). RECURSO
DESPROVIDO.
Não cabe ao julgador supor modelo de divisão sexual do
trabalho e aplicá-lo, sem comprovação fática, à parte autora.
Deve o julgador ser cauteloso para evitar vieses implícitos.
Com efeito, “2. Rejeita-se o menosprezo e a inferiorização do
trabalho rural feminino em comparação ao masculino,
percepção que contraria tanto a realidade sociológica
devidamente

documentada,

quanto

a

proibição

de

discriminação por sexo e por gênero, conforme salientado no
voto-vista do Desembargador Federal Roger Raupp Rios. (...)”
(TRF4, AC 0004364-17.2015.4.04.9999, SEXTA TURMA, Relator
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para Acórdão JOÃO BATISTA PINTO SILVEIRA, D.E. de
03/08/2016).

(TRF1,

Acórdão

2854-62.2016.2.01.4002,

Relatora: Maria Cândida Carvalho Monteiro de Almeida,
Segunda Turma, Dje 16/05/2019).
No tocante à classe social, a distribuição de renda de forma desigual, tornase um dos fatores econômicos que estimulam o aumento da desigualdade social
e

coloca-as

em

riscos,

tendo

como

consequência

o

aumento
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afetando a população brasileira de modo que desfavorece certos grupos de pessoas
da

miserabilidade/hipossuficiência econômica, criando um círculo vicioso. A divisão
por classe é fruto da desigualdade racional do homem enquanto homem, e
promove uma limpeza social quando pessoas são separadas pela condição
financeira e agregadas por grupos conforme suas culturas, crenças, origens e etnias.
Conforme Silveira (2006, p.35), “o racismo constitui um conjunto de
discursos, fincados no senso comum,
pelos quais a questão racial é obscurecida ou
5
alijada do debate político e que coincidem com manifestações do próprio
preconceito racial.” Na história, o Brasil foi o último país a abolir a escravidão,
contudo, a mentalidade caturra racista da época persiste muitas vezes de forma
velada e implícita.
Neste ambiente surge o racismo como divisor da sociedade, impondo ou
estabelecendo regras discriminatórias para a vida em grupo, onde emergem grupos
divididos por classe, raça e sexo. Percebe-se então uma categorização, ou seja, uma
maneira de classificar as coisas, a fim de lidar com elas com mais facilidade.
Segundo Soares (2000, apud MARCONDES, 2013), as mulheres negras
sofrem um duplo impacto, primeiro em relação aos homens negros e, segundo
quando comparadas as mulheres brancas. Desta forma arcam com substancial peso
da discriminação de gênero e cor, além da discriminação setorial, regional e
ocupacional.
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Com efeito, as mulheres negras são colocadas em um grupo de pessoas
vulneráveis, logo, são as maiores vitimas de feminicídio, e por sofrerem constantes
violências pelo fato de serem mulher e negra. Em que pese não existir justificativa
para a violência contra a mulher, são as dificuldades sociais relacionadas com a
educação, emprego, saúde, que constituem uma série de fatores que impossibilitam
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uma nova postura frente à sociedade discriminatória e capitalista.
Desse ponto de vista, tem-se que educação influencia na construção da
personalidade do indivíduo desde a infância até a fase adulta. Neste sentido,
destacam-se os ensinamentos de Castelo Branco (2005, p.68), sobre a educação
feminina no início do século XX:
No final do império e começo da República, as novas
perspectivas sociais que surgiam com o crescimento
econômico e a urbanização tornam-se campo fértil para ideias
novas que iam de encontro às concepções tradicionais e
conservadoras. Essas novas correntes de pensamento
queriam, entre outras coisas, implantar uma nova postura
perante a educação da mulher, visando não emancipação
feminina, mas a dar às moças melhor preparo para que
pudessem exercer com mais competência suas funções de
esposa e mãe.
Observa-se que este cenário foi sendo modificado gradativamente na
medida em que a sociedade evoluiu e possibilitou o trabalho para as mulheres num
ambiente de incertezas e desafios, em que foram conquistando espaços, assumindo
funções e cargos importantes dentro das organizações, e como consequência
ocorreu a descaracterização da dependência que a mulher tinha em relação ao
homem e criou-se uma nova perspectiva acerca do trabalho feminino. Assim, isso
vem servindo de exemplo para outras mulheres que vivem em situação de violência
por causa da dependência financeira, como resultado de uma educação apenas
voltada para os afazeres domésticos.
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No entanto, como explica Abreu (2011), as mulheres adquiriram a sobrecarga
de trabalho ao se responsabilizarem por suas famílias e exercerem atividades
profissionais, de caráter exaustivo e revelador da desigualdade de gênero, pois
ainda persiste a herança patriarcal e escravocrata nas desigualdades interseccionais
de gênero e raça no país.
Para romper com ideias tradicionais sobre os comportamentos sociais é
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preciso contrapor-se a visão do senso comum de que a mulher tem uma condição
natural de submissão, pois é visível que pensamentos de tal ideologia surgem como
forma de expressão de exclusão social. Isso, todavia, leva a visualizar-se um retrato
de uma sociedade ultrapassada no instante em que a mulher está sendo criada para
servir e obedecer às ordens do marido ou companheiro durante o convívio
matrimonial, assumindo uma postura típica do patriarcalismo, em que mutilação e
agressões são normais e a dignidade é rebaixada da forma mais perversa possível.
Contudo, acredita-se que não exista tal fundamento para dar proteção às mulheres
5

pelo fato do costume e a cultura autorizarem esses comportamentos.
Revela Castelo Branco (2005), ao tratar do pensamento da educação feminina
vista pelas mulheres no início do século XX, que suas opiniões são de reinvindicação
por outras atividades além das domésticas. Nesta abordagem observa-se que o
baixo nível de ensino influencia nas oportunidades de emprego oferecidas às
mulheres, em especial a mulher negra, que tendem a serem menos valorizadas que
os homens independentemente do grau de instrução ou da formação no ensino
superior.
6. CONCLUSÃO
Concluo a necessidade de consolidar no meio social os princípios da
dignidade, igualdade e liberdade, bem como reconhecer de forma plena os direitos
das mulheres, em especial das mulheres negras, sem julgamento pela cor da pele,
pela classe social, bem como pelo gênero. Observa-se que os grupos de lutas sociais
com ênfase em movimento negro, vêm desenvolvendo agenda em prol da
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igualdade, tendo em vista a tutela dos direitos fundamentais e sociais válidos para
todos.
Neste contexto, faz-se necessário ao Estado investir em projetos que visem
à igualdade racial e social e, politicas públicas que possibilitem a conscientização
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da sociedade, com fins de desconstruir qualquer forma de violência, seja contra
mulher negra ou não negra. Ocorre que a omissão estatal compromete a existência
digna, e desse modo o poder público deve pautar suas decisões na concretização
da dignidade da pessoa humana, que é o núcleo intangível do ordenamento
jurídico.
Apesar dos avanços no campo jurídico com a promulgação de leis como a
do Feminicídio e a Lei Maria da Penha, ainda é preciso efetiva-las de forma concreta
em relação às mulheres, em especial as negras, através da instituição de politicas
públicas para a redução do fenômeno, com intuito de proporcionar melhores
condições de vida e, possibilitando o acesso à justiça, a educação e a saúde.
Com efeito, cabe ao Estado o papel de garantidor dos direitos das mulheres
através da aplicação da lei com mais rigidez, no sentido de que a execução da
norma ocorra de maneira eficaz. Desta forma, torna-se uma questão relevante o
enfretamento da violência contra mulheres negras no Brasil, partindo do ideário
que as leis são elaboradas e sancionadas com fundamentos em princípios universais
de direitos humanos, na medida em que o Brasil assume compromissos de caráter
internacional.
Portanto, nota-se que o feminicídio engloba as mulheres em geral,
independentemente de classe social, raça, religião, etnia e idade, no entanto atinge
com mais intensidade as mulheres negras, tendo em vista os fatores sociais que
ensejam a desigualdade social, racial e cultural, e sendo a violência que as atinge
subproduto de uma sociedade machista e preconceituosa. Assim, não há dúvidas
da influência dos fatores sociais acerca da violência contra as mulheres negras no
Brasil, tendo em vista que ainda persiste uma cultura enraizada de discriminação e
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de estereótipos preconceituosos que permeiam e se fazem presentes neste cenário
de violência que leva a morte da mulher negra.
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AS INOVAÇÕES TRAZIDAS PELA LEI Nº 13.871, DE 2019, À LEI MARIA DA
PENHA E A PRESCRITIBILIDADE DA AÇÃO DE REPARAÇÃO AO ERÁRIO
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Direito Penal.
Resumo: O presente trabalho tem por objetivo fazer uma breve análise sobre a
principal inovação trazida pela Lei nº 13.871, de 2019, e a tese fixada no tema 666
da repercussão geral do STF. Nesse contexto, procurou-se mostrar que não se aplica
o entendimento de imprescritibilidade da ação, conforme entendimento fixado
também pelo STF, no caso de reparação de ato doloso de improbidade
administrativa. Defende, portanto, que a ação de reparação decorrente das
despesas efetuadas com o atendimento da mulher vítima de violência doméstica
no SUS é suscetível de prescrição no prazo de cinco anos.
Palavras-chaves: Lei Maria da Penha, Lei nº 13.871, de 2019, violência contra a
mulher, prescrição, reparação de5 danos.
Sumário: 1. Introdução. 2. Principais inovações trazidas pela Lei nº 13.871, de 2019.
3. Da prescrição das ações de reparação ao erário. 4. Conclusão

1. Introdução
Como é cediço, a Lei Maria da Penha foi promulgada com o intuito de
dar maior eficácia na prevenção e na punição da violência doméstica e familiar em
nosso país. Já em seu art. 1º a referida lei traça o seu objetivo, in verbis:
“Esta Lei cria mecanismos para coibir e prevenir a violência doméstica e
familiar contra a mulher, nos termos do § 8º do art. 226 da Constituição
Federal, da Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de
Violência contra a Mulher, da Convenção Interamericana para Prevenir,
Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher e de outros tratados
internacionais ratificados pela República Federativa do Brasil; dispõe
sobre a criação dos Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a
Mulher; e estabelece medidas de assistência e proteção às mulheres em
situação de violência doméstica e familiar.”
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Infelizmente, em nosso cotidiano, não é raro constatar a existência de
violência, de várias maneiras, contra a mulher. Importante mencionar que a
violência engloba condutas outras além da agressão física.
A violência pode ser entendida como uma forma de constrangimento
com a intenção de submeter o outro ao seu controle. Nesse desiderato, a violência
contra a mulher é descrita como qualquer conduta que gere danos ou sofrimento
psicológico, físico e/ou sexual à mulher ou mesmo que cause a sua morte. Esse tipo
de violência não compreende somente as agressões realizadas no âmbito da
residência da vítima, mas em qualquer local, desde que tenha sido promovida por
alguém que tenha uma relação de convivência familiar ou afeto.
Nesse sentido, a Lei Maria da Penha elenca as formas de violência contra
a mulher em cinco categorias: 1) violência patrimonial: é aquela relacionada a bens
materiais; 2) violência sexual: ligada a ações que obriguem a mulher a presenciar ou
participar de relações sexuais não consentidas; 3) violência física: relacionada à
violação da integridade física da mulher; 4) violência moral: importa em calúnia,
difamação e/ou injúria; e 5) violência psicológica: condutas que geram danos
emocionais, agredindo a sua autoestima.
Com o intuito de que o agressor arque com os custos de todos os danos
causados com os seus atos, a Lei Maria da Penha foi objeto de recente alteração
realizada pela Lei nº 13.871, de 2019. O referido diploma traz como principal
novidade a possibilidade de exigir do responsável pelas agressões contra a mulher
o ressarcimento dos gastos que o Poder Público dispendeu com a assistência
integral da vítima, em especial, os gastos realizados pelo Sistema Único de Saúde –
SUS.
Nesse contexto, será realizado breve relato sobre as principais inovações
promovidas pela Lei nº 13.871, de 2019, tendo como tema principal, do presente
trabalho, a análise da incidência da prescrição nas ações de reparação ao erário
oriundas da mencionada alteração legislativa. Para tanto, serão suscitados os temas
897 e 666 da repercussão geral do Supremo Tribunal Federal, que tratam sobre a
prescritibilidade das pretensões de ressarcimento ao erário. Será dado maior
enfoque ao último tema que fixou a seguinte tese: “é prescritível a ação de
reparação de danos à Fazenda Pública decorrentes de ilícito civil”.
2. Principais inovações trazidas pela Lei nº 13.871, de 2019
A Lei nº 13.871, de 2019 modificou a Lei Maria da Penha para incluir
novos dispositivos no sentido de que o autor da violência doméstica praticada
contra mulher reponha os custos relacionados com os serviços de saúde prestados
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pelo Sistema Único de Saúde (SUS) às vítimas de violência doméstica e familiar e
com os instrumentos de segurança utilizados pelas mesmas para evitar nova
violência.
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Como é cediço, a Lei nº 11.340, de 2006 (Lei Maria da Penha), já
estabelecia, em seu artigo 9º e parágrafos, que a vítima de violência doméstica
deveria receber auxílio no âmbito da saúde, da assistência social e da segurança
pública. Assim, grande a novidade trazida pela Lei nº 13.871, de 2019, é a
possibilidade do Estado ressarcir-se dos custos que dispendeu com este
atendimento integral realizado pelo SUS.
Nesse contexto, a Lei nº 13.871, de 2019, adicionou o § 4º ao art. 9º da
Lei Maria da Penha com a seguinte redação:
§ 4º Aquele que, por ação ou omissão, causar lesão, violência física,
sexual ou psicológica e dano moral ou patrimonial a mulher fica
obrigado a ressarcir todos os danos causados, inclusive ressarcir ao
Sistema Único de Saúde (SUS), de acordo com a tabela SUS, os custos
relativos aos serviços de saúde prestados para o total tratamento das
vítimas em situação de violência doméstica e familiar, recolhidos os
5
recursos assim arrecadados
ao Fundo de Saúde do ente federado
responsável pelas unidades de saúde que prestarem os serviços.
Percebe-se da simples leitura do dispositivo que o agressor deverá
ressarcir todos os danos causados, incluindo aí, o dever de indenizar as despesas
que foram realizadas com os serviços de saúde prestados para o total tratamento
da vítima pelo Sistema Único de Saúde.
A despeito de o SUS ser um serviço oferecido gratuitamente à toda
população, o autor do crime deve ter a obrigação de reparar as despesas que o
ente publico (União, Estados ou municípios, a depender do caso concreto) realizou
para cuidar da vítima.
A ideia dominante, nesse caso, é a de que não é correto que toda a
sociedade arque com as despesas geradas pela conduta do agressor. O poder
público possui a obrigação de prestar toda e qualquer assistência à vítima, contudo,
deve, posteriormente, cobrar esses custos do causador do dano.
Segundo dispõe o mencionado parágrafo, o ressarcimento será realizado
consoante os valores estabelecidos na tabela do SUS e os recursos arrecadados
serão recolhidos ao Fundo de Saúde do ente federado responsável pelas unidades
de saúde que prestarem os serviços. Inexistindo pagamento voluntario, a unidade
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da federação que efetuou as despesas deverá ajuizar ação de indenização contra o
agressor.
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Cumpre ressaltar que a vítima pode ser indenizada de eventuais valores
dispendidos com hospitais particulares. Entretanto, essa obrigação já estava
abarcada pela legislação brasileira (regras de responsabilidade civil), vale dizer: essa
possibilidade não decorre da nova lei.
Nessa mesma linha, foi acrescentado o parágrafo 5º ao art. 9º da Lei
Maria da Penha, passando a prever, de forma expressa e clara, a possibilidade de
indenizar o erário de valores dispendidos com os instrumentos de segurança para
evitar nova violência contra a vítima pelo mesmo agressor.
Não são raros os casos em que o autor da violência doméstica, mesmo
ciente de que as autoridades estão a apurar a agressão, volte a procurar a vítima
novamente, com várias intenções (desculpar-se, vingar-se, etc.). Antevendo essa
possibilidade, a Lei Maria da Penha trouxe em seu bojo a previsão de concessão de
medidas protetivas de urgência. A mais usual, nesse aspecto, é a determinação de
proibição de o agressor aproximar-se da vítima estabelecida pelo Poder Judiciário.
Com efeito, além de o autor do crime, que descumprir a medida
protetiva, responder por novo crime (art. 24-A da Lei nº 11.340, de 2006), pode ter
sua prisão preventiva decretada. Apesar dessas consequências, ainda assim são
comuns os casos em que o agressor descumpre a medida imposta, aproximandose da ofendida com o suposto intuito de promover uma reconciliação e, ante a
recusa da mulher, está acaba sendo vítima de nova agressão.
Nesse desiderato, tendo em vista a natureza desses crimes, qual seja
delitos passionais, percebeu-se que não basta a ameaça de punição. Era necessário
mais. Desse modo, a lei previu a possiblidade de utilização de meios tecnológicos
para salvaguardar a mulher, impedindo, ou menos dificultando, a aproximação do
agressor. Entre esses instrumentos de proteção às vítimas tem-se a tornozeleira
eletrônica.
Como é fácil deduzir, esses mecanismos tecnológicos de proteção
preventiva também geram despesas para o Poder Público. Nesse sentido, a recente
Lei nº 13.871, de 2019, acrescentou novo dispositivo estabelecendo que o agressor
deverá ressarcir os gastos com os mencionados instrumentos de segurança, caso
haja necessidade de seu uso.
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Além das já citadas alterações, a nova lei fixou três diretrizes a serem
observadas para eventual ressarcimento previstas no parágrafo 6º do artigo 9º da
Lei Maria da Penha. São elas:
a) A indenização não poderá implicar ônus de qualquer natureza ao
patrimônio da mulher e de seus dependentes;
b) Não poderá configurar atenuante; e
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c) Não poderá ocasionar substituição da pena aplicada.
Quanto à primeira regra, tem-se que o agressor deverá utilizar o seu
patrimônio próprio, não podendo dispor dos bens comuns do casal. Em relação ao
segundo item, fica, por óbvio, afastada a aplicação do art. 65, III, do Código Penal.
Por fim, no que tange à terceira diretriz, confirmando a previsão do art. 17 da Lei nº
11.340, de 2006, a circunstância de o agressor ter realizado o ressarcimento não
enseja nenhuma alteração na pena aplicada. Nesse ponto, cumpre lembrar o teor
da Súmula 588 do Superior Tribunal de Justiça que já estabelecia que a “prática de
crime ou contravenção penal contra a mulher com violência ou grave ameaça no
ambiente doméstico impossibilita a substituição da pena privativa de liberdade por
restritiva de direitos.”
5
Verifica-se, ante o exposto, que o novo diploma legal vem com o intuito
de servir como mais um instrumento legislativo apto a desestimular a prática da
violência contra a mulher, integrando-o com as políticas públicas de atendimento
à mulher e com o tratamento diferenciado do agressor.
3. Da prescrição das ações de reparação ao erário
Destaque-se, de início, que o tema prescrição das pretensões de
ressarcimento ao erário é tema relevante para o Direito Administrativo, tendo sido
objeto de análise pelo Supremo Tribunal Federal – STF - em diversos momentos
nos anos de 2018 e 2019.
No dia 8 de agosto de 2018, o Plenário do STF reconheceu a
imprescritibilidade de ações de ressarcimento de danos ao erário decorrentes de
ato doloso de improbidade administrativa. A matéria discutida originou o Tema 897
de repercussão geral do STF, constituindo-se em precedente com força vinculante
para decisões dos demais tribunais do país.
No caso, o Tribunal de Justiça de São Paulo declarou a prescrição da ação
civil pública ajuizada em face dos funcionários da Prefeitura de Palmares Paulista
que estavam envolvidos em procedimento de licitação que fora considerado
irregular. O Supremo Tribunal Federal entendeu que não ocorreu a prescrição,
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determinando o retorno dos autos ao tribunal de origem para analisar o
ressarcimento ao erário.
Conforme o entendimento fixado, o ressarcimento do dano advindo de
ato de improbidade administrativa é imprescritível, tendo em vista a ressalva
prevista no parágrafo 5º do art. 37 da CF/88 e da necessidade de proteção ao
patrimônio público. Foi, então, editada a seguinte tese: “São imprescritíveis as ações
de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de
Improbidade Administrativa”.
Também em análise de repercussão geral, o STF debruçando-se no
julgamento do RE 669.069/MG, fixou tese, até então inédita, sobre ser prescritível
ações de reparação ao erário decorrentes de ilícito civil. Segundo o entendimento
do STF, é prescritível a ação de reparação de danos civis praticados por particular
que, culposamente, na direção de veículo, causa danos ao veículo pertencente ao
patrimônio do ente público.
Consoante a Corte Constitucional, a imprescritibilidade das ações de
ressarcimento ao erário com base no disposto no parágrafo 5º do art. 37 da CF/88
fundamenta-se na lisura que os administradores e particulares devem ter para com
o patrimônio público. Trata-se de instrumento de dissuasão de práticas ilícitas e
ímprobas contra à Administração. Não se pode confundir ações de reparação de
danos ao erário decorrente da prática de ato doloso e improbo, cuja
imprescritibilidade fundamenta-se no texto constitucional, com ações de
responsabilização por danos decorrentes de ilícitos civis, como é caso de acidentes
automobilísticos.
Nesse sentido, o STF assentou o Tema 666, decorrente do julgamento
do RE 669.069/MG, fixando a seguinte tese jurídica: “é prescritível a ação de
reparação de danos à Fazenda Pública decorrente de ilícito civil”. Ademais,
determinou que o prazo prescricional para as referidas ações deverá seguir o prazo
prescricional aplicado nas ações populares e nas ações civis públicas comuns, qual
seja, cinco anos com base no artigo 21 da Lei 4.717/65.
Partindo-se dessa premissa, tem-se a seguinte indagação: a decisão
proferida no RE 669.069/MG é aplicável para as futuras ações de ressarcimento ao
erário ajuizadas com base no novo parágrafo 4º do art. 9º da Lei Maria da Penha,
ou tratam-se de ações imprescritíveis tendo como supedâneo legal o parágrafo 5º
do art. 37 da CF/88?
No julgamento do RE 852.475/SP, o STF deixou estampado seu
entendimento de que somente são imprescritíveis as ações de reparação ao erário
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decorrentes da prática de ato doloso de improbidade administrativa. Vale dizer os
atos que gerem enriquecimento ilícito, favorecimento ilícito de terceiros ou que
causem dano intencional à administração pública. Deixa claro, portanto, sua opção
por desconsiderar como imprescritíveis ações de reparação que tenham como
fundamento a prática de outros atos ilícitos que não sejam aqueles decorrentes da
prática do ato improbo, tal como as reparações decorrentes do atendimento pelo
SUS.
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A Lei nº 13.871, de 2019 inovou no ordenamento jurídico ao trazer
previsão que permite a cobrança por parte da Fazenda Pública dos gastos
dispendidos pelo SUS no atendimento da mulher vítima de violência doméstica.
Com fundamento neste diploma, desvincula-se da prestação de serviço público
gratuito, realizado pelo SUS, a situação do atendimento da mulher vítima de
violência doméstica. Permite-se, dessa feita, que sejam ajuizadas ações de
ressarcimento contra o causador do dano, que para a Fazenda Pública traduz-se
nos recursos dispendidos pelo SUS com atendimento da mulher vítima de violência.
O entendimento supra não afasta o dever do Estado em realizar o
atendimento integral da mulher vítima de violência doméstica, incluindo-se ações
do SUS. Pelo contrário, constata-se
que o diploma tem como objetivo a
5
responsabilização pessoal do agressor desonerando o Estado dos gastos
dispendidos com o atendimento da mulher vítima de violência doméstica. De forma
indireta, possibilita que o SUS aumente a qualidade da prestação do serviço público
e o número de atendimentos em razão da desoneração financeira com o
atendimento da mulher vítima de violência doméstica.
Ademais, sublinha-se que o objetivo principal do legislador ao editar a
Lei nº 13.871, de 2019, foi criar mais um mecanismo de dissuasão da prática de atos
de violência doméstica. Integra-se, dessa forma, à política de combate à violência
doméstica contra a mulher, a qual se utiliza de sistemas alternativos para
desestimulo da violência.
Por fim, tendo em vista que não se trata de um dano decorrente da
prática de atos dolosos e ímprobos contra à Administração Pública, hipótese em
que ter-se-ia a imprescritibilidade das ações de ressarcimento ao erário, entendese que deverá ser aplicado para as ações de ressarcimento ajuizadas com base na
Lei nº 13.871, de 2019, o tema de repercussão geral 666 do STF. Defende-se,
portanto, a aplicação do prazo prescricional de cinco anos para fins de ajuizamento
das ações de ressarcimento ao erário ajuizadas com base no novo diploma legal.
4. Conclusão
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É sabido que constitui dever do poder público prestar toda a assistência
à vítima de agressão doméstica. Contudo, tal dever não impede de o estado ser
ressarcido pelas despesas efetuadas no trato com a vítima. Nesse sentido, a Lei nº
13.871, de 2019, inovou ao trazer, de maneira expressa, a possibilidade de o ente
da federação rever de volta os valores dispendidos, fixando diretrizes que devem
ser observadas no momento de indenizar.
No que tange à prescrição, verifica-se que não se aplica o quanto
estabelecido no tema 897 do STF, que dispõe sobre a imprescritibilidade das ações
de reparação ao erário. Entende-se que os danos sofridos pela Administração, com
dispêndio de recursos públicos para atendimento da mulher vítima de violência
doméstica, não está dentre as hipóteses levantadas no julgamento do RE
852.475/SP, onde restou definido as hipóteses de imprescritibilidade das ações de
reparação ao erário, qual seja, atos dolosos de improbidade administrativa. Devese, portanto, ser aplicado o entendimento proferido no RE 669.069/MG, segundo o
qual, é prescritível a ação de reparação de danos à Fazenda Pública decorrente de
ilícito civil, com o prazo prescricional de cinco anos previsto no artigo 21 da Lei
4.717/65.
Portanto, apesar de não se ter nenhum posicionamento jurisprudencial
sobre o tema, sustenta-se que as ações de ressarcimento ao erário com fundamento
nos dispositivos da Lei nº 13.871, de 2019, não se beneficiam da imprescritibilidade
prevista no § 5º do art. 37 da CF/88, submetendo-se ao prazo prescricional de cinco
anos.
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RESUMO: A nova Lei 13.827/19, referendada pelo Senado, no dia 14/05/2019
(data da publicação do Diário Oficial), trouxe, em seu texto, alterações
significativas no âmbito da concessão da Medida Protetiva de Urgência, que era
antes, apenas outorgada pelo Magistrado, sendo considerada uma atividade de
caráter privativo do Juiz. Com a referida Lei, a figura do Delegado de Polícia
aparece com ênfase, em conceder, em situações definidas, a Medida Protetiva para
a mulher, vitima de violência doméstica, oferecendo-a assim, maior brevidade ao
fim do seu sofrimento, bem como a aplicação do Principio da Dignidade da Pessoa
Humana.
ABSTRACT: The new Law 13.827 / 19, endorsed by the Senate, on May 14, 1919
(date of publication of the Official Gazette), brought, in its text, significant changes
in the scope of the grant of the Protective Urgency Measure, which was previously
only granted by the Magistrate,5being considered a private activity of the Judge.
With the referred Law, the figure of the Police Delegate appears with emphasis, in
granting, in definite situations, the Protective Measure for the woman, victim of
domestic violence, offering her, sooner to the end of her suffering, as well as
application of the Principle of Human Dignity.
PALAVRAS-CHAVE: Delegado de Polícia; Lei Maria da Penha; Medida Protetiva
de Urgência.

O Senado Federal, no âmbito de suas atribuições, aprovou a Lei nº
13.827/19, cujo projeto foi oriundo da Câmera dos Deputados (PEC nº94/2018),
alterando a Lei nº 11.340/2003 (Lei Maria da Penha). Porém, antes mesmo da
publicação da referida norma, tivemos a publicação da Lei nº 13.641/18, no dia
05/04/2018, a qual criminaliza a conduta de descumprir decisão judicial, que
defere medidas protetivas de urgência. No ímpeto de se continuar o
aprimoramento da Lei Mãe (a Lei Maria da Penha), meses depois, mais
especificamente no dia 15/05/2019, entra em vigor, de imediato, a Lei nº
13.827/19, vindo a alterar, mais uma vez, a Lei Maria da Penha. Desta vez, a norma
conferiu à Autoridade Policial a atribuição de conceder a Medida Protetiva de
Urgência, em certas situações definidas em lei, por exemplo, quando o município
não for sede de comarca. De acordo com o Conselho Nacional de Justiça, mais da
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metade das cidades brasileiras não são comarcas, ou seja, a vitima de violência
doméstica demora a ter a sua Medida Protetiva deferida pelo Juiz, tendo em vista
que o mesmo não permanece em um município, que não seja sede de comarca.
Neste caso, estamos diante de um sério prejuízo à vitima, que deixa de ter seu
direito concedido, além de continuar a ser maltratada, espancada e até mesmo
morta pelo seu agressor. Por fim, temos ai o afastamento do Princípio da
Dignidade da Pessoa Humana, consagrado pela Magna Carta.
Em se tratando de ilegalidade, não há que se falar em ilegitimidade em o
Delegado de Policia conceder a medida cautelar, pois, ainda sim, o expediente
deve ser encaminhado ao Juiz, para que o mesmo mantenha ou revogue a medida
aplicada, dando ciência ao Ministério Público. Um bom exemplo seria a prisão em
flagrante delito, onde mesmo depois do procedimento feito na Delegacia, ainda é
encaminhado ao Juiz, pra que este dê a palavra final em manter ou não o autuado
detido. Ora, se a Autoridade Policial prende em flagrante, porque não aplicar a
Medida Protetiva, já que detém conhecimento legal, além de ser um operador do
Direito? Ora, quem pode o mais, pode o menos. Por isso, a medida é totalmente
cabível e é, inclusive, apreciada pelo membro do parquet. O que se constata,
inclusive, é a presença do Delegado, em ser a primeira Autoridade a ter acesso a
esta vitima, podendo-lhe garantir os seus direitos. Neste caso, estamos diante do
Principio da Eficiência, elencado na Emenda 19 da Constituição Federal.
Enfim, o que não podemos admitir é a mulher, vitima de violência
doméstica, continuar a ter seus direitos tolhidos, em razão da morosidade e falta
de segurança, oferecidos pela Justiça.
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No contexto das recentemente deflagradas operações lava jato, perpetradas
sobretudo por membros do Ministério Público Federal em cooperação com a Polícia
Federal, verificaram-se situações que merecem determinados assentamentos
meditativos.
Em meados de 2018 descortinou-se esquema de corrupção concretizado
entre a estatal Petrobrás e o Grupo Odebrecht, que acarretou denúncia oferecida
pelo Ministério Público Federal perante o Juízo da 13ª Vara Federal Criminal de
Curitiba.
5
De acordo com a denúncia
oferecida, o Grupo Odebrecht, por meio de seu
“Setor de Operações Estruturadas”, - o qual adequou-se denominar,
pejorativamente por “departamento de propinas” – teria pagado vantagens
indevidas a executivos da Petrobrás, dentre eles o Gerente da Área Internacional ao
tempo dos fatos, bem como demais empregados do Setor de Operações.

Tais vantagens tratavam-se de propinas para que o Grupo Odebrecht
obtivesse informações privilegiadas e tivesse a licitação direcionada para a sua
contratação, a qual detinha como objeto a prestação de serviços de reabilitação,
construção, montagem, diagnóstico, remediação ambiental e elaboração de estudo
nas áreas de segurança, meio ambiente e saúde em instalações da estatal em nove
países, além do Brasil.
Desta forma, descortinou-se um cartel composto entre grandes empreiteiras
nacionais, por meio do qual frustravam-se as licitações promovidas pela Petrobrás
para contratação de serviços de grande complexidade, dentre ela o contrato objeto
da denúncia, em que as propinas eram pagas aos dirigentes da estatal calculadas
em percentuais, que variavam de 1% a 3% sobre os contratos obtidos, tendo alguns
agentes apenas o papel de intermediar o pagamento das propinas.
Fator interessante de análise é a forma com que as mencionadas vantagens
eram repassadas, a qual se dava por meio de transferências bancárias em dólar em
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contas nominadas por offshores, sobretudo na Suiça, pais popular por constituir-se
em um paraíso fiscal, denominação jurídica para países que facilitam a aplicação de
capital estrangeiro.

Boletim Conteúdo Jurídico n. 931 de 09/11/2019 (ano XI) ISSN - 1984-0454

Adotando esta forma de pagamento, as empresas que compunham o cartel
mantinham o capital utilizado para os acertos ilícitos fora da jurisdição brasileira,
dificultando a persecução criminal dos órgãos de segurança pública e inteligência
financeira.
Portanto, os agentes denunciados detinham grande quantidade de capital
ilícito, eis que oriundo do delito de corrupção passiva, mantido em contas bancárias
no exterior, no nome de pessoas jurídicas e em moeda estrangeira.
Para maior elucidação do tema que se pretende tratar brevemente na
presente explanação, vamos nos ater a um agente específico do caso tratado nos
mencionados autos, qual seja, o Gerente da Área Internacional da empresa estatal.
No caso em tela, o agente foi condenado pelo crime de corrupção passiva,
insculpido no Art.397 do Código Penal, reconhecida a causa de aumento previsto
no art.317, §1º, em virtude de ser funcionário público, infringindo dever de ofício
em razão de vantagem recebida, bem como a continuidade delitiva no crime de
lavagem de dinheiro, considerando a quantidade de operações de transferência
monetária em moeda estrangeira, conforme já salientado.
Neste enquadramento, a controvérsia verificada no caso concreto gira em
torno da contrariedade encontrada na sentença em apreço que condenou a maior
parte dos agentes pelo delito de lavagem de dinheiro, baseado na conduta de
receber vantagem indevida em contas mantidas no exterior.
Isto é, o Juízo Federal entendeu que a conduta de receber vantagens ilícitas
para conceder informações privilegiadas em licitações a serem realizadas pela
estatal tipifica não só o delito de corrupção passiva, que possui em seu núcleo típico
a conduta de “receber vantagem indevida”, mas também se amolda a conduta de
lavagem de dinheiro, que detém verbos nucleares diversos, mas que, todavia, todos
fazem referência ao ato de dissimular movimentações financeiras de capital ilícito.
Explica-se: o agente teria efetuado acertos indevidos para fornecer
informações privilegiadas que detinha em razão de seu cargo e, em troca de tais
informações que iriam conceder ao agente corruptor posição de supremacia em
licitação futura, teria recebido valores pecuniários os quais, por imposição do
agente corruptor, seriam pagos em contas bancárias em nome de offshore.
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Em razão de ter recebido os valores indevidos, os quais integram a conduta
de corrupção passiva, o agente também teve imputado, em seu desfavor, a conduta
de lavagem de dinheiro.
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À vista do exposto, a defesa do acusado pugnou pela aplicação do princípio
da consunção entre os delitos comentados, arguindo que o recebimento de
vantagem indevida por meios clandestinos integra a própria materialidade do crime
de corrupção passiva, não constituindo ação distintiva, a parte do núcleo típico,
apto a ensejar a tipificação de delito diverso, qual seja, a lavagem de capitais.
Diante disto, extrai-se que os órgãos de persecução penal pretendem que o
agente que pratica condutas que se amoldam ao tipo de corrupção passiva receba
as vantagens indevidas por meio areado, límpido, cristalino e de fácil
rastreabilidade, para que este tenha imputado contra si tão somente a conduta
corruptiva, eis que qualquer forma de ocultação do capital no ato de seu
recebimento poderia configurar delito autônomo de lavagem de dinheiro.
Nesta linha, a dupla valoração da conduta do agente por corrupção passiva
e lavagem de dinheiro mostra-se notavelmente controvertida em casos em que,
claramente, a conduta de ocultação ou dissimulação dos valores recebidos a título
5
de vantagem indevida compõe
o tipo penal da corrupção passiva, não
ultrapassando o núcleo típico da conduta em apreço. Cátedra do eminente Prof.
Pierpaolo Cruz Bottini (2016, pag. 128), neste sentido:
“Assim, se a ocultação ou dissimulação típica da lavagem
de dinheiro se limita ao recebimento “indireto” dos
valores, há contingência entre os tipos penais, aplicandose o instituto da consunção. Isso não impede a verificação
do concurso material entre lavagem de dinheiro e corrupção
passiva se constatado no caso concreto outro ato de
ocultação ou dissimulação para além do recebimento
indireto, como, por exemplo, o envio do dinheiro para o
exterior, para contas de terceiros, ou a simulação de negócios
posteriores com a finalidade de conferir aparência lícita aos
recursos recebidos. A menção ao recebimento indireto no
tipo penal de corrupção passiva não implica salvo conduto
para qualquer comportamento de ocultação posterior. ” (grifo
nosso)
Recorda-se, a título de reforço do entendimento supra, que na Ação Penal
nº 470 a mesma compreensão foi adotada pelo Excelso Pretório, no caso em que
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determinado funcionário público recebia os valores indevidos através de sua
esposa, em espécie, na agência bancária.
Na mencionada ocasião, o órgão acusatório ofereceu denúncia pugnando
pela condenação do agente pelas condutas de corrupção passiva e lavagem de
dinheiro, tendo a Corte Constitucional afastado a imputação de lavagem de
dinheiro adotando o entendimento de que o uso de terceiros – portanto,
recebimento “indireto” - para o recebimento de valores integra o tipo penal de
corrupção passiva, não fazendo jus a dupla configuração delitiva.
Vale mencionar o voto proferido pelo Ministro Roberto Barroso, in verbis:
“O recebimento, por modo clandestino e capaz de ocultas o
destinatário da propina, além de esperado, integra a
própria materialidade da corrupção passiva, não
constituindo, portanto, ação distinta e autônoma de
lavagem de dinheiro. Para caracterizar esse crime autônomo
seria necessário identificar atos posteriores, destinados a
recolocar na economia formal a vantagem indevidamente
recebida. ” (grifo nosso)
Destarte, de acordo com o anteriormente apontado, entendeu o
mencionado magistrado que o recebimento por meio clandestino dos valores
indevidos não apenas carece de autonomia para constituir ação apta a tipificar a
lavagem de dinheiro, mas é, também, esperado, considerando a clandestinidade
inerente ao próprio tipo penal de corrupção passiva. Isto é, ninguém pratica
corrupção por formas ostensivas.
Ante todo o exposto, poderíamos concluir que a conduta do agente que
recebe valores ilícitos em contas bancárias mantidas no exterior constitui tão
somente o delito de corrupção passiva, abrindo-se margem para o aumento da
pena cabível pela sofisticação empregada para o recebimento do capital, visto que
a jurisprudência pátria o admite nos casos de lavagem de dinheiro cometida nas
mesmas condições, por entender que a sofisticação não integra o tipo penal de
lavagem de capitais.
Neste sentido, se poderia cogitar da aplicação do mencionado aumento, pois
as condutas, em realidade, são as mesmas, apenas não podendo valorar
duplamente a conduta do agente em virtude da contingência destas e absorção da
lavagem pela corrupção passiva. Todavia, este é tema para explanações posteriores.
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