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DECISÃO DO STF DECLARA INCONSTITUCIONAL COBRANÇA DE HONORÁRIOS
DE SUCUMBÊNCIA E HONORÁRIOS PERICIAIS AOS BENEFICIÁRIOS DA JUSTIÇA
GRATUITA.
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No dia de ontem, 20/10/2021, o STF por maioria de votos declarou a
inconstitucionalidade de dispositivos trazidos pela lei 13.467/2017, mais conhecida como
Reforma Trabalhista.
A Reforma Trabalhista trouxe a obrigatoriedade de pagamento de honorários de
sucumbência e honorários periciais, para ambas as partes, desde que sucumbentes no
processo. Contudo, a ADI nº 5766 questionou os pontos referidos, trazendo grande
impacto a área trabalhista.
Isso porque, com a Reforma Trabalhista que passou a vigorar em novembro de
2017, ficou imputada a responsabilidade de pagamento de honorários periciais e de
sucumbência, a parte que fosse sucumbente no processo – parte que perdeu algum
pedido, bem como o objeto da perícia.
Assim, tanto a empresa como o empregado passaram a ser responsáveis pelo
pagamento se restassem sucumbentes.
No caso dos empregados, poderia, inclusive, ser utilizados recursos do próprio
processo para quitação, como créditos advindos de demais ações em curso.
Entretanto, muito se questionou sobre a inconstitucionalidade das referidas
previsões, vez que desde as alterações trazidas pela Reforma Trabalhista, diversos
juristas defendiam que as medidas feriam à garantia constitucional de acesso à justiça,
prejudicando o empregado, parte hipossuficiente da relação.
Contudo, também havia algumas teses contrárias que fomentavam que não ter as
referidas previsões legais, traziam grande aumento na litigância abusiva e incoerente por
parte dos autores, que litigavam por qualquer motivo, muitas vezes sem ter razão e provas
do alegado.
Assim, por meio da ADI 5766 restaram declarados inconstitucionais os artigos
790-B caput e seu § 4o da CLT que assim determinavam:
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Art. 790-B. A responsabilidade pelo pagamento dos honorários
periciais é da parte sucumbente na pretensão objeto da perícia, ainda
que beneficiária da justiça gratuita.
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§ 4o Somente no caso em que o beneficiário da justiça gratuita não
tenha obtido em juízo créditos capazes de suportar a despesa referida
no caput, ainda que em outro processo, a União responderá pelo
encargo.
Além disso, também restou inconstitucional o artigo 791-A que tratava
sobre o pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais, a
saber:
Art. 791-A. Ao advogado, ainda que atue em causa própria, serão
devidos honorários de sucumbência, fixados entre o mínimo de 5%
(cinco por cento) e o máximo de 15% (quinze por cento) sobre o valor
que resultar da liquidação da sentença, do proveito econômico obtido
ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da
causa.
§ 4o Vencido o beneficiário da justiça gratuita, desde que não tenha
obtido em juízo, ainda que em outro processo, créditos capazes de
suportar a despesa, as obrigações decorrentes de sua sucumbência
ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão
ser executadas se, nos dois anos subsequentes ao trânsito em
julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou
de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a
concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais
obrigações do beneficiário.
Desta forma, por maioria de votos o STF entendeu como inconstitucionais os
artigos 790-B, caput e §4º e o 791-A, § 4º da CLT, não imputando à parte sucumbente o
pagamento de honorários periciais e honorários sucumbenciais, desde que a parte
comprove se tratar de beneficiário da justiça gratuita.
Se assim restar comprovado, a parte será isenta ao pagamento de honorários
advocatícios sucumbenciais, bem como ao pagamento de honorários periciais, mesmo
que sucumbente.
Contudo, vale ressaltar que o artigo 844 da CLT não foi declarado inconstitucional,
sendo mantida a previsão de que se houver ausência injustificada do reclamante em
audiência, será condenado em custas – ainda que beneficiário da justiça gratuita – salvo
se comprovar motivo justificável.
A referida decisão trouxe divergências perante as partes interessadas e os
impactos ainda serão sentidos daqui para frente, vez que é esperado um aumento
considerável no número de reclamações trabalhistas em virtude do menor risco aos
empregados daqui em diante.
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O STF ainda se manifestará com relação a demais itens trazidos pela Reforma
Trabalhista, que serão ainda julgados ponto a ponto.
Vale ressaltar que a decisão não torna a reforma trabalhista inconstitucional como
um todo, mas sim, apenas com relação aos pontos analisados pelo STF.
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Por fim, destaca-se que, por ora, não houve modulação da decisão, podendo os
beneficiários que pagaram pela Justiça gratuita reaver os valores. Contudo, a referida
modulação poderá ocorrer por meio de embargos de declaração. Assim, é necessário
aguardar o posicionamento do STF a respeito.
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O USO DA PRISÃO DOMICILIAR PARA GARANTIR O DIREITO À CONVIVÊNCIA DA
PROLE COM A MÃE
JOSIANNE PAGLIUCA DOS SANTOS:
Mestranda em Direito Processual Penal na
Pontifícia Universidade Católica de São
Paulo (PUC-SP, ingresso em 2020),
Especialista
em
Direito
Penal
e
Criminologia (Uninter/ICPC, 2019), membra
do Grupo de Pesquisa “Políticas Públicas de
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Analista Jurídico na Defensoria Pública do
Estado do Amazonas.
RESUMO: O presente artigo fará um apanhado de normativas nacionais e internacionais
que versam sobre prisão domiciliar e sobre o direito à convivência familiar da criança,
indicando que o uso da prisão domiciliar não deve ser feito tão somente nas hipóteses
expressamente previstas na legislação penal em sentido amplo, mas que também deve ser
usado de forma mais ampla, considerando todo embasamento jurídico do ordenamento
jurídico como um todo.
Palavras-chave: prisão domiciliar; direito à convivência familiar; proteção integral da
criança.
SUMÁRIO: 1. Introdução. 2. O Histórico das previsões normativas expressas de prisão
domiciliar para gestantes e mães. 3. A proteção prevista na Constituição Federal. 4. Os
direitos das crianças e das mulheres presas assegurados nos Tratados Internacionais. 5. As
normas internas do direito brasileiro que buscam proteger o vínculo da criança com sua
mãe. 6. O Habeas Corpus coletivo 143.641 e seus desdobramentos. 7. A aplicação do
instituto da prisão domiciliar para condenadas por sentença transitada em julgado ainda
que em cumprimento de pena em regime diverso do aberto 8. Considerações finais.
Referências.
1. Introdução.
O presente artigo fará um breve apanhado de normas brasileiras que tratam
expressamente da possibilidade de prisão domiciliar para gestantes e mães, bem como de
outras normas nacionais e internacionais que protegem o direito à maternidade e o direito
à convivência familiar, para demonstrar a possibilidade e importância da ampliação do
instituto para casos não previstos de maneira explícita no ordenamento jurídico nacional.
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2. Histórico das previsões normativas expressas de prisão domiciliar para gestantes e
mães.
Desde 2011, com o advento da Lei 12.403, medidas cautelares diversas da prisão
surgiram no Código de Processo Penal e, com elas, também surgiu a possibilidade da
substituição da prisão preventiva em unidade prisional pela prisão domiciliar, em casos
especificados pelo legislador, listadas no artigo 318 do Código Processual.
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Alguns dos casos são relativos tão somente à pessoa acusada, como quando se
tratar de pessoas maiores de oitenta anos de idade ou debilitadas por doenças graves.
Outros casos, no entanto, foram pensados para proteger terceiros, como crianças menores
de seis anos ou pessoas com deficiência que dependem dos cuidados especiais do agente.
Ainda, havia uma terceira hipótese, mista, em que se buscava proteger o feto e a mãe,
quando a gestação fosse de risco ou, em todos os casos, a partir do sétimo mês de
gravidez.
Em 08 de março de 2016, foi sancionado o Marco Legal de Primeira Infância, lei
que trouxe alterações significativas ao Estatuto da Criança e do Adolescente e ao Código
de Processo Penal, juntamente com outras leis.
Não obstante o Marco Legal da Primeira Infância dispor sobre políticas públicas
para o período que abrange os primeiros seis anos de vida da criança, algumas
modificações foram mais extensas, buscando cuidar de crianças até doze anos de idade.
Assim, o artigo 318 do Código de Processo ampliou os casos de substituição pela
prisão domiciliar para todas as gestantes – isto é, em qualquer período da gravidez e
independentemente de risco –, para as mulheres com descendentes de até doze anos e
para homens que sejam os únicos responsáveis pela prole dessa idade.
Não sendo essa substituição concedida pelos magistrados em inúmeros casos, foi
impetrado o Habeas Corpus coletivo 143.641 no Supremo Tribunal Federal, que
determinou, no início de 2018, a substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar a
todas as mulheres gestantes ou mães de crianças até doze anos de idade ou com
deficiência.
Menos de um ano depois, em dezembro de 2018, nova alteração legislativa
acrescentou o artigo 318-A no Código de Processo Penal, reiterando a necessidade da
aplicação do instituto da prisão domiciliar para mães e gestantes e, também, alterando a
Lei de Execuções Penais para diminuir o lapso necessário para as progressões de regime
dessas mulheres.
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Ainda, a Lei de Execuções Penais também conta, desde seu surgimento, com a
possibilidade de colocação em prisão domiciliar as mães e gestantes que estiverem
cumprindo o regime aberto.
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3. A proteção prevista na Constituição Federal.
Como visto anteriormente, os dois diplomas legais brasileiro que versam sobre a
situação de pessoas presas – seja o CPP em relação às pessoas em prisão provisória, seja a
LEP em relação às que estão em prisão definitiva – não possuem previsão expressa sobre
a colocação de mães e gestantes em prisão domiciliar quando elas estiverem cumprindo
pena privativa de liberdade em regime fechado ou semiaberto, com sentença transitada
em julgado, de forma que seus filhos e filhas, objetos de cuidados extremos do legislador
e da Corte Suprema, correm o risco de ficarem desamparados, por certo lapso temporal,
em descumprimento do princípio da pessoalidade da pena.
A Constituição Federal traz alguns princípios que devem ser observados como filtro
para o entendimento deste trabalho.
Além do dever de cuidado das crianças, que deve ser cumprido pela família, pelo
Estado e pela sociedade, conforme o artigo 227 da Carta Magna, também é necessário
impedir o desrespeito ao princípio da perpetuidade da pena (art. 5º, XLVII, b, CF), já que,
por vezes, o afastamento entre criança e mãe presa pode significar a colocação daquela
em acolhimento institucional, com o risco da perda do poder familiar, pena não prevista
para a maioria dos delitos causadores do encarceramento feminino no Brasil.
Ademais, o capítulo VII do Título VIII da Constituição fala sobre a família e a criança
e o caput de seu primeiro artigo, de número 226, já determina que a família é a base da
sociedade e que tem especial proteção do Estado. O parágrafo 7º deste mesmo artigo
proíbe, ainda, que instituições oficiais ou privadas interfiram no livre direito ao
planejamento familiar.
O já mencionado artigo 227 impõe novamente ao Estado, junto com a família e a
sociedade, o dever de assegurar à criança o direito à convivência familiar e, por fim, o artigo
229 estabelece que é dever dos pais assistir, criar e educar seus filhos.
4. Os direitos das crianças e das mulheres presas assegurados nos Tratados
Internacionais.
A Convenção sobre os Direitos da Criança (Decreto 99.710/1990) também prioriza
que as crianças permaneçam com suas famílias, pois sua convivência é fundamental para
seu pleno desenvolvimento.
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Esse instrumento não diz que o vínculo só deve ser preservado e estimulado com
familiares que não ostentam condenação transitada em julgado, cumprindo pena em
regime diverso do aberto.
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Com um recorte bastante distinto do foco do presente artigo – focado na questão
de alimentação na primeira infância –, a Organização Mundial de Saúde diz que o
aleitamento materno deveria ser a fonte exclusiva de nutrição de bebês até o sexto mês de
vida e, a partir de então, deveria continuar sendo oferecido até, pelo menos, os dois anos
de idade, em complementação à introdução alimentar1.
No entanto, a OMS não entra no mérito se o aleitamento pode e deve ser feito
dentro ou fora de unidades prisionais.
Um dos principais documentos que aborda especificamente a questão da
maternidade em cumprimento de pena ou ao responder processo criminal são as Regras
das Nações Unidas para o tratamento de mulheres presas e medidas não privativas de
liberdade para mulheres infratoras, também conhecidas como Regras de Bangkok.
Heidi Cerneka explica que diferente de um tratado vinculante, cujo
descumprimento pode ser levado a um Corte Internacional, “as regras mínimas têm por
objetivo estabelecer princípios e regras de uma boa organização penitenciária e das
práticas relativas ao tratamento de prisioneiros”2.
Alguns dos seus principais pontos podem ser vistos nas regras 48, 52 e 64:
Regra 48.2
Mulheres presas não deverão ser desestimuladas a amamentar seus
filhos/as, salvo se houver razões de saúde específicas para tal.
Regra 52.1
A decisão do momento de separação da mãe de seu filho deverá ser
feita caso a caso e fundada no melhor interesse da criança, no âmbito
da legislação nacional pertinente.
Regra 64
1 Disponível em:
https://www.who.int/news/item/15-01-2011-exclusive-breastfeeding-for-six-monthsbest-for-babies-everywhere, acesso em 04 set. 2021.
CERNEKA, Heidi Ann. Regras de Bangkok: está na hora de fazê-las valer. Boletim IBCCRIM, v. 20, n. 232,
p. 18, 2010.
2
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Penas não privativas de liberdade para as mulheres gestantes e
mulheres com filhos/as dependentes serão preferidas sempre que for
possível e apropriado, sendo a pena de prisão considerada apenas
quando o crime for grave ou violento ou a mulher representar
ameaça contínua, sempre velando pelo melhor interesse do/a filho/a
ou filhos/as e assegurando as diligências adequadas para seu
cuidado.
Percebe-se que as Regras de Bangkok estão alinhadas com as recomendações de
saúde infantil. O artigo 83, §2o, da LEP, busca efetivar a regra 52, já que ele indica que a
permanência do bebê com a mãe será de no mínimo seis meses, não determinando tempo
máximo. No entanto, normas infralegais acabam legitimando decisões que separam mães
de suas crianças com poucos meses de vida.
Ainda sobre as regras das Nações Unidas, sejam as já mencionadas de Bangkok ou
mesmo as regras de Mandela3, há que se ter em mente que, ainda que sejam apenas soft
law, não tendo sido internalizadas como lei vinculante, a própria exposição de motivos da
LEP4 indica a importância que lhe deve ser dada. O item 74 deixa expresso que “a
declaração desses direitos não pode conservar-se, porém, como corpo de regras
meramente programáticas”, indicando a necessidade de o ordenamento jurídico efetivar,
na prática, o seu teor.
Além disso, ao menos no estado de São Paulo, essas regras têm força vinculante,
já que sua constituição estadual preceitua, em seu artigo 143, que “a legislação
penitenciária estadual assegurará o respeito às regras mínimas da Organização das Nações
Unidas para o tratamento de reclusos”5.
5. As normas internas do direito brasileiro que buscam proteger o vínculo da criança
com sua mãe.
A Lei de Execução Penal indica de forma expressa que “os estabelecimentos penais
destinados a mulheres serão dotados de berçário, onde as condenadas possam cuidar de
seus filhos, inclusive amamenta-los, no mínimo, até 6 (seis) meses de idade”.
3 Regras Mínimas das Nações Unidas para o Tratamento de Reclusos, também conhecida por “Regras de
Mandela”, não abordam especificamente a maternidade, mas tratamento de pessoas presas em geral.
Disponível em https://www.unodc.org/documents/justice-and-prison-reform/Nelson_Mandela_Rules-Pebook.pdf, acesso em 11 nov. 2021.
Disponível em https://www2.camara.leg.br/legin/fed/lei/1980-1987/lei-7210-11-julho-1984-356938exposicaodemotivos-149285-pl.html, acesso em 23 out. 2021.
4

Disponível
em
https://www.al.sp.gov.br/repositorio/legislacao/constituicao/1989/compilacaoconstituicao-0-05.10.1989.html, acesso em 23 out. 2021.
5
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No entanto, sabe-se que normas infralegais por vezes relativizam esse período,
como acontece em São Paulo, pelo Regimento Interno 144/10 da Secretaria de
Administração Penitenciária, que trata o período de seis meses como sendo o máximo do
tempo permitido para que a criança permaneça com a mãe presa, de acordo com seu
artigo 23:

Boletim Conteúdo Jurídico n. 1052 de 25/11/2021 (ano XIII) ISSN - 1984-0454

São assegurados, também, além dos direitos constantes no artigo 22
deste Regimento, outros que se aplicam à gravidez, ao parto, ao
cuidado com os filhos e à atenção básica às necessidades da mulher
presa, entre os quais:
III- guarda do recém-nascido, durante o período de lactância, pelo
período de até 06 (seis) meses, em local adequado, mesmo quando
houver restrições de amamentação.
Ainda que se entenda que este limite máximo seja colocado para evitar a
permanência de crianças em ambientes onde ocorrem “violação generalizada de direitos
fundamentais dos presos no tocante à dignidade, higidez física e integridade psíquica”,
como descrito no acórdão da ADPF 347, julgado em 09 de setembro de 2015, não se pode
deixar de lado uma norma infralegal, por melhor intencionada que seja, não pode ir contra
lei ordinária.
Ademais, um simples regimento interno não pode justificar a separação de bebê e
mãe na época que deveria começar a transição alimentar da criança – o que acaba
ocorrendo antes do sexto mês de vida, para que o desmame completo possa acontecer
quando a criança deixa a companhia da mãe.
O Estatuto da Criança e do Adolescente, em seu artigo 19, deixa nítida a preferência
da criação da prole pela família natural. O Marco Legal da Primeira Infância reforça essa
ideia de uma maneira global e, especificamente, em relação ao artigo 19 do ECA, trouxe
uma alteração da sua redação, revogando a parte que indicava que as crianças deveriam
estar em ambiente “livre da presença de pessoas dependentes de substâncias
entorpecentes”.
Em 2016, o Ministério da Justiça publicou diretrizes para o tratamento de mães no
sistema prisional, indicando a “preferência às penas não privativas de liberdade ou à prisão
domiciliar”6 para essas mulheres, fazendo menção à Resolução do Conselho Nacional de
Política Criminal e Penitenciária (CNPCP) que já determinava que “deve ser garantida a
6 MINISTÉRIO DA JUSTIÇA; DEPARTAMENTO PENITENCIÁRIO NACIONAL. Diretrizes para a convivência
mãe-filho/a
no
sistema
prisional,
p.
12.
Disponível
em
https://carceraria.org.br/wpcontent/uploads/2018/01/formacao-diretrizes-convivencia-mae-filho-1.pdf. Acesso em 11 nov. 2021.
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permanência de crianças no mínimo até um ano e seis meses para as (os) filhas (os) de
mulheres encarceradas junto as suas mães”.
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Merece menção especial a explicação existente para a permanência da criança de
até 18 meses com sua mãe, como recomendado pelo CNPCP:
a presença da mãe nesse período é considerada fundamental para o
desenvolvimento da criança, principalmente no que tange à
construção do sentimento de confiança, otimismo e coragem,
aspectos que podem ficar comprometidos caso não haja uma relação
que sustente essa primeira fase do desenvolvimento humano; esse
período também se destina para a vinculação da mãe com sua (seu)
filha (o) e para a elaboração psicológica da separação e futuro
reencontro.
Buscando reduzir as hipóteses em que bebês e crianças precisem ficar em unidades
prisionais para ter o direito à convivência com a mãe, o Código de Processo Penal foi
alterado no fim de 2018 para ampliar as hipóteses de prisão domiciliar como substituta da
prisão preventiva, deixando livre para o juiz analisar, caso a caso, em situações que
envolvam qualquer tipo de delito supostamente praticado por gestante ou por mãe de
criança (situação que já existia desde 2016 no artigo 318) e, nos termos do artigo 318-A,
determinado a obrigatoriedade a substituição nos casos de mulheres gestantes ou mães
ou responsáveis por crianças ou pessoas com deficiência, nos casos de crimes sem violência
ou grave ameaça à pessoa e que não tenham sido praticados contra o filho ou dependente
– em qualquer um desses casos, a análise da situação em concreto pode fazer com que a
substituição seja feita, nos termos do artigo anterior.
A mudança da legislação em dezembro de 2018 também incidiu na LEP, com a
criação do parágrafo 3º do artigo 112, que trata da progressão de regime. Com a nova
redação, as mulheres na mesma situação do 318-A do CPP podem progredir de regime de
forma mais célere, após cumprir 1/8 de sua pena, preenchendo os mesmos requisitos do
318-A do CPP e, ainda, ser primária e não ter integrado organização criminosa. Além disso,
deve ter bom comportamento carcerário, como em todas as outras modalidades de
progressão de regime.
Todas essas normativas caminham lado a lado para trabalhar na manutenção do
vínculo da mãe com sua prole, postergando o momento de colocação daquela mulher em
unidade prisional e para acelerar a sua saída, quando inevitável a sua entrada e
permanência.
6. O Habeas Corpus coletivo 143.641 e seus desdobramentos.
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Como já mencionado, o HC 143.641 foi um marco histórico ao tratar das gestantes
e mães em situação de prisão preventiva.
Alguns trechos do acórdão deste HC merecem destaque, em razão das valiosas
lições trazidas pelo relator Ministro Lewandowski, que assim o ementou:
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HABEAS CORPUS COLETIVO. ADMISSIBILIDADE. DOUTRINA
BRASILEIRA DO HABEAS CORPUS. MÁXIMA EFETIVIDADE DO WRIT.
MÃES E GESTANTES PRESAS. RELAÇÕES SOCIAIS MASSIFICADAS E
BUROCRATIZADAS. GRUPOS SOCIAIS VULNERÁVEIS. ACESSO À
JUSTIÇA. FACILITAÇÃO. EMPREGO DE REMÉDIOS PROCESSUAIS
ADEQUADOS. LEGITIMIDADE ATIVA. APLICAÇÃO ANALÓGICA DA LEI
13.300/2016. MULHERES GRÁVIDAS OU COM CRIANÇAS SOB SUA
GUARDA. PRISÕES PREVENTIVAS CUMPRIDAS EM CONDIÇÕES
DEGRADANTES. INADMISSIBILIDADE. PRIVAÇÃO DE CUIDADOS
MÉDICOS PRÉ- NATAL E PÓS-PARTO. FALTA DE BERÇARIOS E
CRECHES. ADPF 347 MC/DF. SISTEMA PRISIONAL BRASILEIRO.
ESTADO DE COISAS INCONSTITUCIONAL. CULTURA DO
ENCARCERAMENTO. NECESSIDADE DE SUPERAÇÃO. DETENÇÕES
CAUTELARES DECRETADAS DE FORMA ABUSIVA E IRRAZOÁVEL.
INCAPACIDADE DO ESTADO DE ASSEGURAR DIREITOS
FUNDAMENTAIS
ÀS
ENCARCERADAS.
OBJETIVOS
DE
DESENVOLVIMENTO DO MILÊNIO E DE DESENVOLVIMENTO
SUSTENTÁVEL DA ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS. REGRAS
DE BANGKOK. ESTATUTO DA PRIMEIRA INFÂNCIA. APLICAÇÃO À
ESPÉCIE. ORDEM CONCEDIDA. EXTENSÃO DE OFÍCIO. (grifei)
Como já mencionado no início do artigo, o respeito ao princípio da
intranscendência da pena foi balizador da decisão:
Aqui, não é demais relembrar, por oportuno, que o nosso texto
magno estabelece, taxativamente, em seu art. 5º, XLV, que “nenhuma
pena passará da pessoa do condenado”, sendo escusado anotar que,
no caso das mulheres presas, a privação de liberdade e suas nefastas
consequências estão sendo estendidas às crianças que portam no
ventre e àquelas que geraram.
São evidentes e óbvios os impactos perniciosos da prisão da mulher,
e da posterior separação de seus filhos, no bem-estar físico e
psíquico das crianças. (...)
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Trazendo tais reflexões para o caso concreto, não restam dúvidas de
que a segregação, seja nos presídios, seja em entidades de
acolhimento institucional, terá grande probabilidade de causar dano
irreversível e permanente às crianças filhas de mães presas.
Nos cárceres, habitualmente estão limitadas em suas experiências de
vida, confinadas que estão à situação prisional. Nos abrigos, sofrerão
com a inconsistência do afeto, que, numa entidade de acolhimento,
normalmente, restringe-se ao atendimento das necessidades físicas
imediatas das crianças.
Finalmente, a entrega abrupta delas à família extensa, como regra,
em seus primeiros meses de vida, privando-as subitamente da mãe,
que até então foi uma de suas únicas referências afetivas, é
igualmente traumática. Ademais, priva-as do aleitamento materno
numa fase em que este é enfaticamente recomendado pelos
especialistas.
Decisão proferida em outubro de 2018, no mesmo HC, para sanar dúvidas sobre
quais seriam as situações excepcionais que obstariam a substituição da prisão preventiva
pela domiciliar, determinou que situações como tráfico de drogas, ainda que praticado
dentro da residência ou em unidade prisional, não obstam, por si só, a colocação da mulher
em prisão domiciliar.
Ainda, o ministro Lewandowski determinou que fosse oficiado o Congresso
Nacional para que, caso entendesse pertinente, fossem realizados estudos para verificar a
ampliação da regra prevista no artigo 318, I e IV, do CPP, para as presas definitivas. Essa
recomendação foi fundamentada nos “compromissos internacionais assumidos pelo Brasil
e, em especial, as regras de Bangkok”.
7. A aplicação do instituto da prisão domiciliar para condenadas por sentença
transitada em julgado ainda que em cumprimento de pena em regime diverso do
aberto
Como se percebe pelas normativas existentes atualmente sobre maternidade e
cárcere, há uma lacuna ainda a ser coberta, pois a necessidade que a criança tem de
permanecer com sua mãe não deixa de existir pelo simples fato de haver uma condenação
definitiva que determine seu cumprimento em regime fechado ou semiaberto.
As leis que hoje existem não foram criadas para que as mães que ainda tenham a
presunção de inocência a seu favor – ou que estejam em fase final de cumprimento de
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pena – possam ter o benefício de criar seus filhos. Elas existem buscando proteger
especificamente a criança.
A criança de até dois anos de idade não deixa de precisar do leite materno para
seu desenvolvimento pleno ou, mesmo depois dessa idade, ela não tem sua necessidade
de convívio com a mãe diminuída em razão da mãe estar cumprindo reprimenda penal em
meio diverso do aberto.
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O legislador compreendeu que o direito da criança ainda persiste não obstante
qualquer situação em que sua mãe se encontre e, por isso, agiu, ainda que timidamente,
para amenizar essa situação, reduzindo o tempo necessário para que possa ser pleiteada a
progressão de regime, em certos casos.
A forma que optou por inovar na Lei de Execução Penal mostra de maneira gritante
que o “público-alvo” do novo lapso é justamente a maior população carcerária feminina –
a que cumpre pena por condenação por delitos previstos na Lei de Drogas.
É compreensível a timidez da medida, já que se a prisão domiciliar fosse positivada
para todos os casos de gestantes e mães, a mídia e sociedade – que insistem em dizer que
o Brasil é o país da impunidade – entenderia essa substituição automática como uma carta
branca para qualquer mulher cometer delitos e depois engravidar para não ser
responsabilizada – esquecendo que a prisão domiciliar ainda é pena e ainda traz
consequências sérias para a vida das pessoas.
No entanto, os motivos que fundamentaram todas as normativas aqui
apresentadas persistem em qualquer etapa do processo penal, mesmo após o trânsito em
julgado da sentença condenatória e essas são as bases usadas para pleitear, judicialmente,
a garantia de direitos dos filhos – ao aleitamento materno, à convivência familiar etc.
8. Conclusão
Assim, ainda que os instrumentos que regulamentam a prisão preventiva e a prisão
definitiva não contem com previsão expressa de possibilidade de prisão domiciliar, nos
casos de condenação em regime fechado ou semiaberto, após o trânsito em julgado, é
imperiosa uma leitura holística do ordenamento jurídico, não apenas das normativas
penais.
Ao se usar o filtro da dignidade da pessoa humana e demais princípios que
protegem a maternidade e a infância, percebe-se a possibilidade da flexibilização do artigo
318, CPP, e do artigo 117, LEP.
É de extrema importância, todavia, manter em mente que mesmo pedidos que
possuem respaldo na letra da lei de forma absoluta são muitas vezes rechaçados por
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magistrados de primeiro e segundo grau, resistência ainda maior poderá ser encontrada
ao formular pedido feito por analogia, de forma que imperiosa a insistência nas Cortes
Superiores, para garantir o direito das crianças e de suas mães.

Boletim Conteúdo Jurídico n. 1052 de 25/11/2021 (ano XIII) ISSN - 1984-0454

Referências.
BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Disponível em:
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/ConstituicaoCompilado.htm. Acesso em
17 jul. 2021.
BRASIL. Decreto-lei n. 3.689, de 03 de outubro de 1941. Código de Processo Penal.
Disponível em http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del3689compilado.htm.
Acesso em 08 maio 2021.
BRASIL. Decreto n. 99.710, de 21 de novembro de 1990. Convenção sobre os Direitos da
Criança.
Disponível
em
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/19901994/d99710.htm. Acesso em 17 jul. 2021.
BRASIL. Exposição de motivos nº 213, de 9 de maio de 1983. Lei n. 7.210, de 11 de julho
de 1984. Disponível em https://www2.camara.leg.br/legin/fed/lei/1980-1987/lei-7210-11julho-1984-356938-exposicaodemotivos-149285-pl.html. Acesso em 23 out. 2021.
BRASIL. Lei n. 7.210, de 11 julho de 1984. Lei de Execução Penal. Disponível em
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l7210.htm. Acesso em 17 jul. 2021.
BRASIL. Lei n. 8.069, de 13 de julho de 1990. Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).
Disponível em http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8069.htm. Acesso em 11 nov.
2021.
BRASIL. Lei n. 13.257, de 08 de março de 2016. Marco Legal da Primeira Infância.
Disponível em http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2016/lei/l13257.htm.
Acesso em 11 nov. 2021.
BRASIL. Superior Tribunal Federal. Habeas Corpus 143.641. Disponível em
http://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=5183497. Acesso em 11 nov. 2021.
CERNEKA, Heidi Ann. Regras de Bangkok: está na hora de fazê-las valer. Boletim IBCCRIM,
v. 20, n. 232, p. 18, 2010.
CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. Regras de Bangkok: Regras das Nações Unidas para
o tratamento de mulheres presas e medidas não privativas de liberdade para
22

www.conteudojuridico.com.br

mulheres infratoras. Disponível em https://tinyurl.com/RegrasBangkok. Acesso em 17 jul.
2021.
CONSELHO NACIONAL DE POLÍTICA CRIMINAL E PENITENCIÁRIA . Resolução 03 de 15 de
julho de 2009. Disponível em https://arquivo.ibccrim.org.br/noticia/13345-Resolucao-doCNPCP-disciplina-situacao-de-filhos-de-mulheres-encarceradas. Acesso em 11 nov. 2021

Boletim Conteúdo Jurídico n. 1052 de 25/11/2021 (ano XIII) ISSN - 1984-0454

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA; DEPARTAMENTO PENITENCIÁRIO NACIONAL. Diretrizes para a
convivência
mãe-filho/a
no
sistema
prisional.
Disponível
em
https://carceraria.org.br/wp-content/uploads/2018/01/formacao-diretrizes-convivenciamae-filho-1.pdf. Acesso em 11 nov. 2021.
SÃO PAULO. Constituição Estadual de 05 de outubro de 1989. Disponível em
https://www.al.sp.gov.br/repositorio/legislacao/constituicao/1989/compilacaoconstituicao-0-05.10.1989.html. Acesso em 23 out. 2021.
SÃO PAULO. Secretaria de Administração Penitenciária. Resolução SAP 144, de 29 de junho
de 2010. Regimento Interno Padrão das Unidades Prisionais do Estado de São Paulo.
Disponível em https://sindespe.org.br/portal/wp-content/uploads/2016/05/regimentointerno.pdf. Acesso em 23 out. 2021.

23

www.conteudojuridico.com.br

Boletim Conteúdo Jurídico n. 1052 de 25/11/2021 (ano XIII) ISSN - 1984-0454

A SÍNDROME DA ALIENAÇÃO PARENTAL: UMA ANÁLISE ACERCA DE SUA
EFETIVIDADE NOS DIAS ATUAIS
AMANDA SANTOS DE SOUZA:
Graduanda em Direito pelo Centro
Universitário São Lucas - Porto
Velho/RO.
LARISSA SANTOS BEZERRA7
(coautora)
HIGOR JEAN REGO
(orientador)
RESUMO: Este estudo debruçou-se sobre a temática da Síndrome da Alienação Parental e
suas implicações para os processos do direito no Brasil. A SAP pode ser traduzida como as
consequências psicológicas da prática da Alienação Parental, ação que decorre da disputa
de guarda em casos de dissolução da união conjugal. Caracterizada de modo simplificado,
pela difamação entre os pais, assim o trabalho explora-se os conceitos teóricos da SAP e
da Alienação Parental, bem como relatos de casos da SAP, jurisprudência e a Lei
12.318/2010, demonstrando como a mesma legisla nesses casos. Apresentando uma
monografia baseada em pesquisa bibliográfica e estudo da jurisprudência, procura-se
exibir as circunstâncias em que estas situações ocorrem e também como nos últimos anos
o direito brasileiro se reinventou para se adaptar à realidade. Este tema foi bastante
debatido entre 2008 e 2012, época em que surgiu o anteprojeto da Lei da Alienação
Parental e o período posterior à sua promulgação. O objetivo do trabalho foi expor como
a SAP é uma condição que afeta diversas famílias no país, bem como os agentes do direito
devem trabalhar conjuntamente com psicólogos para encontrar as melhores soluções
jurídicas e psicológicas para as crianças envolvidas.
Palavras-chave: Síndrome da alienação parental. Direito Civil. Psicologia.
ABSTRACT: The following work dealt with the theme of the Parental Alienation Syndrome
and its implications for the legal processes in Brazil. PAS can be translated as the symptoms
and psychological consequences of the practice of Parental Alienation, an action that
results from the custody dispute in cases of dissolution of the marital union. It is
characterized in a simplified way by the defamation one parent makes against the other.
Throughout the work we explore the theoretical concepts of the Syndrome of Parental
Alienation and Parental Alienation, as well as case reports from PAS and also discuss
7
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jurisprudence on this topic. Law 12.318 / 2010 was also approached to show how it
legislates on cases of Parental Alienation. Presenting a monograph based on bibliographic
research and jurisprudence study, we try to show the circumstances in which these
situations occur and also how in the last fifty years Brazilian law has reinvented itself to
adapt to reality. This theme was much debated in the period between 2008 and 2012, at
which time the draft of the Parental Alienation Law and the period after its promulgation
appeared. In this way, we managed to elaborate a very rich debate among authors who got
entangled in this discussion. The purpose of the paper was to expose how PAS is a series
condition that affects several families in the country and how lawyers should work together
with psychologists to find the best legal and psychological solutions for the children
involved.
Keywords: Parental alienation syndrome. Law. Psychology.
SUMÁRIO: 1. Introdução. 2. Evolução do conceito de família e transformações
processuais. 2.1 Divórcio e seus conflitos na disputa da guarda. 2.2 Espécies de guarda.
2.3 A síndrome da alienação parental. 3. Alienação parental. 3.1 A Lei nº 12.318/2010. 3.2
Identificação da Síndrome da Alienação Parental. 4. Casos que envolvem a SAP. 4.1 A
jurisprudência. 4.2 Um diálogo entre o Direito e a Psicologia. 4.3 Desafio aos advogados e
ao Poder Judiciário. 5. Considerações finais. Referências.
1 INTRODUÇÃO
A Síndrome da Alienação Parental (SAP) foi definida na década de 1980 pelo
psiquiatra norte americano Richard Gardner. Ela provém do que o direito chama de
Alienação Parental. A Síndrome de Alienação Parental decorre de uma disputa judicial em
que um dos genitores tenta influenciar o filho para impedir que o outro veja o menor ou
para deter somente para si a guarda. Nesta pesquisa nos debruçou-se sobre o conceito e
os elementos que compõe um caso de SAP. Procurou-se expor a multidisciplinaridade
deste tema, tendo em vista que o diagnóstico da síndrome envolve a avaliação psicológica
que, em geral, é realizada durante um processo de disputa de guarda.
No caso, busca-se debater as questões jurídicas envolvidas e as questões teóricas
que perpassam o diagnóstico da Síndrome da Alienação Parental. Procurou-se através do
trabalho verificar como tem sido a repercussão da Lei nº 12.318/2010 e principalmente
explorar um diálogo entre o direito e a psicologia, expondo como estes profissionais tem
visto a lei e como é preciso um esforço conjunto para preservar os direitos da criança e do
adolescente.
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O primeiro capítulo aborda a discussão conceitual sobre a SAP para a compreensão
do leitor sobre o que é, como se manifesta e quais fatores envolvem um caso da síndrome.
Elaborou-se também uma breve revisão histórica social e do direito em relação ao conceito
de família e suas modificações nas últimas décadas, mencionando como o Código Civil de
1916, o primeiro a estabelecer a possibilidade desquite, definia a separação conjugal e a
guarda dos filhos envolvidos. Debate necessário já que a configuração da família alterouse significativamente nos últimos cinquenta anos.
Além disto, apresenta-se também uma breve abordagem sobre a dissolução do
casamento e a disputa pela guarda dos menores envolvidos. Bem como a definição da
Alienação Parental no Direito da Família no Brasil e a Lei nº 12.318/10 que discute este
tema e teria como objetivo identificar e punir os genitores responsáveis pela alienação
parental dos filhos. A nova lei apresenta prerrogativas quanto à atuação de psicólogos no
exame de presumidos casos de alienação parental, dando ênfase também as questões
emocionais identificadas em tais circunstâncias.
No sistema Jurídico Brasileiro, a divulgação de debates sobre a Síndrome da
Alienação Parental se deu, sobretudo, através de associações e movimentos sociais de pais
separados, sendo posteriormente integrada às reivindicações de pais militantes e aos
discursos de especialistas que trabalham no poder jurídico. Desta maneira, a SAP vem se
tornando o centro das discussões quando o objeto é litígio conjugal e guarda dos filhos.
O segundo tópico traz uma amostra de dois casos narrados por um dos cônjuges
envolvidos em uma situação de SAP. Apresenta-se também a jurisprudência de duas
situações em que a síndrome foi identificada pelos relatores do processo e um caso que
se enquadra na Lei da Alienação Parental. A apresentação de conjunturas concretas no
trabalho visou demonstrar como é o cenário desta síndrome no Brasil e como o judiciário
brasileiro lida com estes casos.
Desta forma, se procurou também mostrar as dificuldades encontradas pelos
advogados e pelo poder judiciário em questões que envolvem a Alienação Parental, que
ainda se apresenta como um tema recente para o Direito da Família no país.
Para a construção deste trabalho foram utilizadas duas formas de pesquisa. A
primeira centrou-se na investigação bibliográfica, procurando autores e artigos que
debatem o tema e nos ajudassem a construir o embasamento teórico da monografia. A
segunda busca focou nos sites de Tribunais do país que detivessem decisões que
envolvessem a Síndrome da Alienação Parental e Alienação Parental. Assim, se tentou
trazer a discussão teórica sobre o tema bem como um estudo de casos. É preciso ressaltar
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que o tom das discussões sobre SAP se alterou quando a Lei nº 12.318/2010 foi aprovada
e as pesquisas sobre ela ainda estão sendo elaboradas.
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O objetivo do trabalho é delinear as questões envolvidas na Síndrome da Alienação
Parental, assim como argumentar sobre as configurações do direito em casos que
envolvem SAP. No direito brasileiro este tema é ainda bastante recente, deste modo,
existem ainda muitas discussões sobre como proceder e como identificar as situações que
envolvem SAP. É necessário salientar que hoje a Constituição Federal, o Código Civil e
também o Estatuto da Criança e do Adolescente busca sempre defender os interesses
das(s) criança(s) envolvidas em uma disputa de guarda.
Como afirmado, por ser um debate contemporâneo, a produção doutrinária emerge
a todo tempo, trazendo novos conceitos e soluções adequadas para os problemas
enfrentados. Nesse sentido, grande parte das discussões teóricas apresentadas se
embasou nos trabalhos de Maria Berenice Dias, juristas e desembargadora aposentada que
possui diversas obras sobre o Direito da Família, sendo uma referência para esta temática
no Brasil. Outros autores do Direito da Família também foram utilizados, procurando-se
assim explorar outras visões e debates.
O tema é socialmente importe, pois apesar das inúmeras modificações sociais e
estruturais que a sociedade vem sofrendo nas últimas décadas, a família ainda é um pilar
constitutivo da sociedade. Consequentemente discuti-se a Alienação Parental e, por
conseguinte, a Síndrome da Alienação Parental como um debate relevante para a
sociedade e também para o meio acadêmico.
Diante do contexto, a pesquisa buscou tornar acessível ao leitor os trâmites
jurídicos que envolvem a apresentação de casos de SAP, bem como, contribuir com os
trabalhos que buscam expor a situação do Direito da Família no Sistema Jurídico Brasileiro
no que concerne a Alienação Parental. Assim, destaca-se que há ainda um longo caminho
a ser percorrido tanto no âmbito do direito quanto em relação às pesquisas acadêmicas
sobre o tema.
2 EVOLUÇÃO DO CONCEITO DE FAMÍLIA E TRANSFORMAÇÕES PROCESSUAIS
ara compreender a dimensão da Síndrome da Alienação Parental, ou simplesmente
SAP no mundo contemporâneo, é preciso entender a evolução do conceito de família nas
últimas décadas. Antigamente, o conceito de família era claro e definido. No entanto, hoje,
pais, mães e avós ocupam papéis diferentes dentro da família e é importante redefinir esses
conceitos para a análise da SAP.
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No Código Civil de 1916, o casamento não podia ser dissolvido. (BRASIL, 1916).
Quando ocorria o desquite, os filhos menores ficavam com o cônjuge considerado inocente
no desquite. O critério legal era evidentemente repressor e punitivo, já que para a definição
da guarda se procurava um culpado pela separação do casal. Caso ambos fossem
considerados culpados, os menores ficavam com a mãe após uma avaliação do juiz que
deveria verificar se não haveria prejuízo de ordem moral às crianças. Contudo, se a mãe
fosse considerada culpada pelo desquite, os filhos não poderiam ficar com esta,
independente da idade dos menores. Essa legislação demonstrava que o casamento era
um elemento fundamental para criação das crianças e, muitas vezes, intimidava aqueles
que consideravam a possibilidade de desquite, já que de uma forma ou de outra, um dos
cônjuges ficaria longe dos filhos. (CABRAL, 2014, p. 33).
Essa legislação foi baseada em uma sociedade patriarcal, no qual o homem era o
provedor do lar e detinha o poder sobre os demais integrantes da família. O art. 379 do
Código Civil de 1916 dizia que os filhos legítimos ou legitimados, os adotivos e os
legalmente reconhecidos, enquanto menores, estariam sujeitos ao pátrio poder. Em uma
sociedade patriarcal o poder pátrio se restringia ao homem, no caso, a mulher e os filhos
estariam sujeitos ao poder do marido/pai. A mulher era tida como do lar e submissa,
responsável pela educação e criação dos filhos e realização/coordenação dos afazeres
domésticos.
A Lei 6.515/77 conhecida como Lei do Divórcio privilegiava também o cônjuge
inocente. Ela assegurava o direito de guarda ao cônjuge que não houvesse dado causa.
(BRASIL, 1977). Todavia, a própria lei admitia abrandamentos, de modo que, havendo
graves justificativas, a bem dos olhos, era autorizado ao juiz decidir diversamente (BRASIL,
1977).
Conforme Dias:
A Constituição Federal de 1988, ao consagrar o princípio da
igualdade e assegurar ao homem e à mulher os mesmos direitos e
deveres referentes à sociedade conjugal (CF 226 § 5º), baniu
discriminações, produzindo reflexos significativos no poder familiar.
Deixou de vingar a vontade masculina. Igualmente, o ECA, ao dar
prioridade absoluta a crianças e adolescentes, transformando-os em
sujeitos de direito, trouxe toda uma nova concepção, destacando os
direitos fundamentais das pessoas de zero a 18 anos (DIAS, 2015, p.
231).
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Assim, os direitos das crianças envolvidas em disputas de guarda passaram a ser
priorizados e o casamento deixou de ser um elemento fundamental para a educação das
crianças. Pais que se separavam deixavam de se prejudicar e a seus filhos. Nesse sentido, a
Constituição de 1988 trouxe um significativo avanço no direito da família.
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Historicamente as mães ficam com a guarda dos filhos, os homens/pais por muito
tempo permaneceram alienados em relação à educação dos filhos e acreditavam não
terem habilidades para criar crianças. As mulheres desde pequenas foram educadas para
cuidar do lar e dos filhos, as brincadeiras infantis para meninas sempre estiveram atreladas
aos afazeres domésticos e cuidado com bebês (DIAS, 2015, p. 55). Esse tipo de atividade
sempre fora vetada aos meninos, que deveriam se ocupar de atividades fora do lar. Desta
forma, os papeis de homens/pais e mulheres/mães sempre foram historicamente muito
bem definidos, sendo inimagináveis algumas décadas atrás que dois homens constituíssem
uma família capaz de criar uma criança.
Ademais, no Brasil, apesar das leis apresentarem a família sempre composta por um
homem, uma mulher e filho(s), a união não matrimonializada entre casais era frequente
desde o período colonial. Assim como a família mono parental socialmente configurada
pela figura da mãe solteira e da mulher que foi deixada pelo companheiro. As
configurações familiares se alteraram, entretanto, uma realidade frequente no período
colonial ainda não foi modificada. Segundo Dados do Conselho Nacional de Justiça (CNJ),
com base no Censo Escolar de 2011, cerca de 5,5 milhões de crianças brasileiras não
possuem o nome do pai na certidão de nascimento. (EXAME, 2013). Ou seja, a existência
de famílias mono parentais ainda é bastante recorrente em nossa sociedade.
Cerca de cem anos depois do código civil de 1916 a realidade social é outra, e os
papeis que pais e mães desempenham nas famílias também. As mulheres não estão mais
condicionadas a cuidar do lar e da criação dos filhos. Hoje, homens e mulheres
compartilham estas funções. Conforme a Revista Valor, hoje cerca de 40% das mulheres
chefia o lar nas famílias brasileiras. A pesquisa realizada pelo Instituto de Pesquisa
Econômica Aplicada (IPEA) apontou ainda que em 30% destes lares há a presença de um
cônjuge (VALOR, 2017, p. 12). A sociedade brasileira ainda é bastante patriarcal, todavia,
nas últimas décadas fatores econômicos e lutas por igualdade de gênero tem alterado de
forma significativa este panorama familiar.
Atualmente, o poder pátrio, antes intimamente conectado com a função do pai na
família, é compartilhado por ambos os cônjuges na forma de poder familiar. O exercício
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deste é delimitado pelo art. 1.634 do Código Civil de 2002, com redação dada pela Lei nº
13.058/2014 que assegura:
Art. 1.634 – Compete a ambos os pais, qualquer que seja a sua
situação conjugal, o pleno exercício do poder familiar, que
consiste em, quanto aos filhos: I – dirigir-lhes a criação e a
educação; II – exercer a guarda unilateral ou compartilhada nos
termos do art. 1.584; III – conceder-lhes ou negar-lhes
consentimento para casarem; IV – conceder-lhes ou negar-lhes
consentimento para viajarem ao exterior; V – conceder-lhes ou
negar-lhes consentimento para mudarem sua residência
permanente para outro Município [...]. (BRASIL, 2002).
Portanto, hoje as questões ligadas à separação dos cônjuges estão conectadas com
as disputas de guarda, as questões legais em razão desta e as consequências emocionais
da separação para os(s) filhos(s) envolvidos. Não se pode afirmar que as questões de
gênero não afetam essas disputas, no entanto, o direito da família hoje possui um viés não
punitivo que busca sempre o bem estar das crianças envolvidas.
Com as transformações das últimas décadas na sociedade, a Constituição Federal
de 1988 adotou uma nova ordem no campo das relações familiares, estabelecendo a
igualdade entre homens e mulheres, apesar de na prática as configurações patriarcais da
sociedade ainda se fazerem presentes. E a legitimação dos fundamentos da dignidade da
pessoa humana, da solidariedade, afetividade e, sobretudo, o princípio do melhor interesse
da criança. (BRASIL, 1988).
Através da Constituição e, posteriormente, em 1990, com o Estatuto da Criança e do
Adolescente (ECA), a criança passou a ser reconhecida como um sujeito de Direito que é
digno de especial proteção do Estado, passando-se a ter a Doutrina da Proteção Integral.
“A infância é reconhecida como fase especial do processo de desenvolvimento e a
prioridade absoluta a esta parcela da população passa a ser princípio constitucional com o
art. 227 da citada Carta.” (SILVERIO, 2012, p.5). Segundo o artigo 229 da Constituição
Federal cabe aos pais o dever de criar, assistir, e educar os filhos menores (BRASIL, 1988).
2.1 Divórcio e seus conflitos na disputa da guarda
A Síndrome da Alienação Parental advém da disputa de guarda dos descendentes
pelos seus genitores por meio da chamada Lei do Divórcio (Lei nº 6.515/77). Conforme
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Dias (2016, p. 22), apesar da separação, a sociedade conjugal e o vínculo entre o casal será
mantido, assim fixa-se termo à sociedade conjugal mas não a dissolução da mesma.
No entanto, cabe destacar a Emenda Constitucional nº 66/2010 que introduziu o
divórcio como única motivação para a dissolução do casamento, excluindo a necessidade
de separação por tempo determinado ou motivação específica.
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Dessa forma, as separações judiciais configuram em diferentes tipos, sendo eles:
divórcio consensual e o divórcio litigioso. O divórcio consensual pode ter um impacto
menor na criança, tendo em vista, o consentimento mútuo. Todavia, o divórcio litigioso é
mais conturbado, devido a recusa de uma das partes, trazendo consigo uma dificuldade
de aceitação maior tanto para a criança, quanto para o cônjuge adverso. Assim, tendo em
vista o elencado e o Código Civil, um direito de família singularizado se configurou para
abordar essa temática e a proteção do menor envolvido em disputas conjugais.
Alice Silvério (2015, p. 44) reitera que toda decisão judicial deverá procurar o melhor
para a criança e o adolescente. No caso dodivórcio litigioso ou consensual, por exemplo,
“O juiz pode recusar a homologação e não decretar a separação judicial se apurar que a
convenção não preserva suficientemente os interesses dos filhos ou de um dos cônjuges.”
(BRASIL, 2002).
No Brasil, “a guarda dos filhos menores é predominantemente da mãe,
apresentando pequena variação negativa de 2015 (78,8%) para 2016 (74,4%).” (IBGE, 2017).
Assim, cabe grande porcentagem à mãe como a alienadora, tendo em vista o tempo que
ela resguarda o filho.
Após o divórcio dos cônjuges, independente de seus anseios e expectativas para o
futuro, muitos se encontram em uma sociedade divergente da qual estavam acostumados
previamente. Tal inconsistência ocasiona uma frustração ao ex-cônjuge que não conseguiu
se restabelecer aos tempos modernos, direcionando ao antigo parceiro tais
desapontamentos, ocasionando uma centralização da figura do pai e da figura do marido
e, a partir daí, projetam em seus filhos as decepções advindas do relacionamento com o
objetivo de atingir o ex-companheiro independente do seu posicionamento para com a
criança.
A desembargadora aposentada Dias explica que:
[...] muitas vezes, a ruptura da vida conjugal gera na mãe
sentimento de abandono, rejeição, de traição, surgindo uma
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tendência vingativa muito grande. Quando não consegue
elaborar adequadamente o luto da separação, desencadeia um
processo de destruição, de desmoralização, de descrédito do excônjuge. Ao ver o interesse do pai em preservar a convivência
com o filho, quer vingar-se, afastando este do genitor. (DIAS,
2015, p.11)
A Doutora Terezinha Féres-Carneiro, que pesquisa a relação de casais e a família,
define magistralmente a questão:
Em relação aos sentimentos, enquanto os homens enfatizaram
mais os sentimentos de frustração e fracasso no processo de
separação, as mulheres ressaltaram, sobretudo, a vivência da
mágoa e da solidão. Esta diferença de sentimentos nas vivências
masculinas e femininas do processo de separação conjugal pode
estar relacionada também ao modo distinto como homens e
mulheres conceberem o casamento. Assim, quando o processo
de “constituir família” é interrompido com a separação, os
homens se sentem, sobretudo, “fracassados” e “frustrados”, e
quando a “relação de amor” termina, as mulheres se sentem,
sobretudo, “magoadas” e “sozinhas”. (FÉRES-CARNEIRO, 2016, p.
64).
É relevante notar que a alienação parental não tem seu início somente pela
separação do casal. Muitos relacionamentos que envolvem crianças chegam ao fim e os
pais entram em acordo sobre a guarda dos filhos sem desastrosas consequências para
estes. A alienação pode ter seu início antes mesmo da separação, podendo ser perceptível
em determinadas ações, como: não permitir que o cônjuge fique sozinho com o menor,
administre remédio, o leve para escola ou até mesmo dê banho na criança, sempre em
razão da sua falta de capacidade/condição são formas de alienar o outro genitor e iniciam
um caminho para a Síndrome da Alienação Parental.
2.2 Espécies de guarda
Para compreender o processo que permite a SAP é necessário analisar as formas de
guarda propostas pelo direito brasileiro. Com o breve histórico das formas de separação
apresentados, observa-se que o Código Civil institui a separação da sociedade conjugal e
caso os cônjuges anuem a guarda pode ser compartilhada, segundo o Código Civil:
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Art. 1.583. A guarda será unilateral ou compartilhada.
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§ 1o Compreende-se por guarda unilateral a atribuída a um só
dos genitores ou a alguém que o substitua e, por guarda
compartilhada a responsabilização conjunta e o exercício de
direitos e deveres do pai e da mãe que não vivam sob o mesmo
teto, concernentes ao poder familiar dos filhos comuns.
§ 2o Na guarda compartilhada, o tempo de convívio com os filhos
deve ser dividido de forma equilibrada com a mãe e com o pai,
sempre tendo em vista as condições fáticas e os interesses dos
filhos [...]. (BRASIL, 2002).
Em situações em que os cônjuges não concordem em dividir a custódia dos filhos
frutos do relacionamento, a guarda será atribuída aquele que detiver as melhores
condições para exercê-la, não sendo estas exclusivamente ligadas a condições materiais.
Em relação à forma de guarda, ela poderá ser compartilhada ou exclusiva de um dos
genitores detém. Resumindo de forma simples: a guarda exclusiva ou simples, é a que
ambos detém o poder familiar, porém todas as decisões são tomadas pelo genitor
custódio. (DIAS, 2016, p. 62). A guarda partida consiste em dividir a guarda dos filhos
existente, na qual um pai permanece com alguns filhos e o outro com os demais. Na guarda
repartida, os filhos ficam com ambos os genitores, mas em diferentes períodos e
previamente determinados, tipo de guarda que traz muitas dificuldades as dinâmicas
familiares de cada um dos pais envolvidos e tende a ser evitada. Por fim, a último tipo é a
guarda compartilhada em que ambos os genitores detém o poder familiar e devem
compartilhar de forma igual o tempo que os filhospassam com cada pai. (BRASIL, 2002). É
importante notar, que situações de guarda de menores também podem envolver outros
familiares (avós e tios) que não os genitores, seja pela incapacidade de algum ou pelo
falecimento.
2.3 A síndrome da alienação parental
A Síndrome da Alienação Parental é o termo proposto pelo psiquiatra americano
Richard Gardner, em 1985. A SAP foi identificada nos processos de separação conjugal,
sobretudo, nos casos em que havia disputa pela guarda do(s) filho(s), no qual a criança
demonstrava grande apego ao cônjuge que detinha a guarda e desprezo injustificado pelo
outro. Segundo Gardner, a síndrome se desenvolve a partir de programação ou lavagem
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cerebral induzida por um dos genitores para que a criança denegue o outro responsável
(GARDNER, 2001). Para Jorge Trindade que estuda casos de Alienação Parental:
A Síndrome de Alienação Parental é um transtorno psicológico que
se caracteriza por um conjunto de sintomas pelos quais um genitor,
denominado cônjuge alienador, transforma a consciência de seus
filhos, mediante diferentes formas e estratégias de atuação, com
objetivo de impedir, obstaculizar ou destruir seus vínculos com o
outro genitor, denominado cônjuge alienado, sem que existam
motivos reais que justifiquem essa condição. Em outras palavras,
consiste num processo de programar uma criança para que odeie
um de seus genitores sem justificativa, de modo que a própria
criança ingressa na trajetória de desmoralização desse mesmo
genitor. (TRINDADE, 2017, p. 56).
Tendo como objetivo destruir a relação de confiança da criança/adolescente com
genitor alienado, através da depreciação do mesmo, levando-a a afastar-se deste, através
de atitudes de raiva, medo ou aversão. Dias aborda o conceito, no Brasil denominando-o
também de “Implantação de Falsas Memórias”. Para a autora:
A criança que ama seu genitor, é levada a se afastar dele, que
também a ama. Isso gera contradição de sentimentos e destruição
do vínculo entre ambos. Restando órfão do genitor alienado, acaba
identificando-se com o genitor patológico, passando a aceitar como
verdadeiro tudo que lhe é informado. (DIAS, 2015, p. 56)
A Síndrome está conectada com o que no direito chama-se Alienação Parental. Nos
tópicos seguintes, serão abordados como o direito brasileiro trata esta questão e qual a
diferença entre a SAP e a Alienação Parental. Destaca-se, por oportuno, que nem sempre
a Síndrome é provocada de maneira consciente e voluntária. Não excepcionalmente
ocorrem situações em que o alienador se abstém, por exemplo, de interferir nas visitas do
outro genitor, se mostrando deliberadamente resignado com as decisões jurídicas e se
esquivando de fazer fofocas sobre o outro. Conforme Dias, a Síndrome traz inúmeras
consequências psicológicas para a criança alienada e pode ocasionar problemas
psiquiátricos para o resto da vida. Como sintomas, se pode destacar: incapacidade de
adaptação em ambiente psicossocial normal, depressão crônica, desespero, transtornos de
identidade e imagem, sentimento incontrolável de culpa, sensação de isolamento,
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comportamento hostil, desorganização, dupla personalidade e nos casos mais graves o
suicídio. (DIAS, 2016, p. 460).
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No contexto de desmoralização de um dos genitores, tudo o que puder ser utilizado
contra o outro, será utilizado. Desde as acusações simples, como “ele não é uma pessoa
descente”, “ela não te ama”, “ele não tem interesse em você”, até as mais sérias, como falsas
denúncias de incesto e violência física e sexual. (XAXÁ, 2018, p.12). O filho é convencido da
existência de abusos físicos e de determinadas situações e o repete como um fato. Sendo
criança ou adolescente, muitas vezes não consegue discernir entre os fatos e os relatos
construídos pelo genitor.
Resta ao outro genitor recorrer ao sistema judiciário quando identifica este tipo de
comportamento e coação da criança. (DIAS, 2016, p. 460). Tem-se tornado comum o uso
de expedientes como acusações infundadas e até falsas denúncias de maus tratos ou abuso
sexual. O magistrado, diante de uma denúncia de abuso sexual, por exemplo, encontra
uma delicada situação. Se, por um lado, tem a obrigação de tomar imediatamente uma
atitude, por outro, sabe que, se a denúncia não for verdadeira, hão de existir danos tanto
para o genitor acusado, quanto para a criança. (XAXÁ, 2018, p.14).
Com efeito, o juiz tem a obrigação de garantir a total e irrestrita proteção da criança.
Assim, nestas situações, proíbe as visitas ou até reverte a guarda, determinando estudos
sociais e avaliações psicológicas ate o esclarecimento dos fatos. No entanto, tais
procedimentos podem levar meses e até anos, cessando a convivência entre o genitor
denunciado e o filho durante todo esse período.
3 ALIENAÇÃO PARENTAL
A alienação parental não pode ser indicada como uma prática recente. É comum
desde o passado que em dos genitores, comumente aquele que se sentiu abandonado
pelo que tomou a decisão de por fim ao relacionamento conjugal, passasse a influenciar
o(s) filho(s) para que estes se afastassem e, até mesmo, desprezassem aquele que havia
deixado o lar familiar. (DIAS, 2016, p. 62). Contudo, o genitor que solicitou a separação
também pode ser o responsável pela prática. Desta forma, a alienação parental é um dos
assuntos mais delicados tratados pelo direito de família, tendo em vista as consequências
psicológicas e emocionais que podem provocar nos relacionamentos entre pais e filhos.
A prática configura-se como todo intermédio na formação psicológica da criança
ou do adolescente promovida ou induzida por um dos pais, pelos avós ou por qualquer
adulto que tenha o menor sob a sua guarda, autoridade ou cuidado. O objetivo deste
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comportamento, em grande parte dos casos, é deteriorar o vínculo do(s) filho(s) com o
genitor. A Alienação Parental fere, consequentemente, o direito primordial da criança à
convivência familiar saudável, sendo, ainda, um descumprimento dos deveres relacionados
à autoridade dos genitores ou decorrentes de tutela ou guarda. (XAXÁ, 2018, p. 18).
O processo de desmoralização é realizado dolosamente ou não por um agente
externo, um terceiro e, não está limitado ao guardião do menor. Há casos em que a
Alienação Parental é promovida pelos Avós, por exemplo, sendo viável que qualquer
pessoa com relação parental com a criança ou não, a incite.
Segundo a Psicóloga e advogada Ullman:
Alguns entendem a Alienação como uma Síndrome por apresentar
um conjunto de sintomas a indicar uma mesma patologia, enquanto
que outra corrente exclui o termo Síndrome da definição por
determinar que, como não há reconhecimento da medicina nem
código internacional que a defina, não pode ser considerada uma
Síndrome. Fato é que, independentemente de ser ou não uma
Síndrome, assim subentendida, o fenômeno existe e cada vez mais é
percebido e verificado independentemente de classe social ou
situação financeira. (ULLMAN, apud XAXÁ, 2018, p. 18).
Cabe enfatizar a diferença entre a Síndrome da Alienação Parental e a Alienação
Parental. A primeira consiste nos problemas emocionais e comportamentais e em todos os
distúrbios psicológicos que surgem no menor após o afastamento e a desmoralização do
genitor alienado e a segunda na campanha difamatória feita pelo alienador com o objetivo
de afastar os filhos do alienado. Ou seja, a SAP decorre da Alienação Parental.
3.1 A Lei nº 12.318/2010
As Psicólogas Sousa e Brito (2015, p. 4) afirmam que as pesquisas sobre SAP, sua
incidência no país e as legislações sobre o tema ganharam destaque a partir de 2008
quando da tramitação do projeto de lei sobre a guarda compartilhada. A partir deste
momento, as autoras afirmam:
A mobilização da opinião pública e a comoção gerada em torno do
sofrimento de crianças que supostamente seriam vítimas da SAP
culminou, naquele mesmo ano, na elaboração do Projeto de Lei nº.
4853/08, que teria como objetivo identificar e punir os genitores
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responsáveis pela alienação parental dos filhos. Tal projeto, com
célere trâmite legislativo, foi sancionado pelo Presidente da
República, em agosto de 2010, como Lei nº 12.318/10. (SOUSA;
BRITO, 2015, p. 4).
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O anteprojeto de Lei, apresentado ao Plenário da Câmara pelo deputado Regis de
Oliveira sobre Alienação Parental. O autor do anteprojeto em 2008, Elizio Perez, destacava
a relevância da tipificação da SAP:
O reconhecimento da existência da síndrome da alienação parental,
pelo ordenamento jurídico, representaria mais uma importante
ferramenta para inibir ou atenuar o processo de alienação parental.
Há, notória resistência - decorrente, regra geral, de desconhecimento
e não de estudo - entre os operadores do Direito ao reconhecimento
desse processo, identificado originalmente pela Psicologia. É
evidente que temos, hoje, instrumentos, no atual ordenamento, que
permitem, de alguma forma, esse combate, mas tal, como regra geral,
depende de conhecimento profundo dessa matéria específica, pelo
operador do Direito e, sobretudo, ciência de que está a lidar com
abuso de dimensão relevante. É certo, também, que a objetiva
vedação a condutas caracterizadas como de alienação parental, pelo
ordenamento jurídico, representaria um claro recado aos
jurisdicionados, contribuindo, de alguma forma, para inibir, em
alguns casos, esse processo. Outra vantagem indireta, parece ser o
estímulo aos operadores do Direito e profissionais de Psicologia para
que aprofundem o estudo sobre o tema, afinal, incorporado ao
ordenamento, não haveria mais simplesmente como ignorá-lo. Faço
esse comentário porque não é rara, hoje, a descuidada negativa da
existência da alienação parental ou subestimação de seus efeitos, por
parte das autoridades e profissionais que têm por dever a proteção
jurídica dos direitos das crianças e adolescentes. Em particular, penso
que mais importante do que a conceituação da Síndrome de
Alienação Parental (SAP) é a indicação do que vem a ser o processo
de alienação parental (que culmina com a síndrome) e de quais
condutas devem ser repreendidas pelo ordenamento jurídico. Isso
porque não basta identificar a síndrome e corrigir a rota na formação
psicológica da criança ou adolescente quando danos já estão
consumados. Além disso, é necessário que o ordenamento viabilize
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efetiva intervenção preventiva, quando constatado procedimento
que tenderá à instalação da síndrome; na melhor das hipóteses, se
não concretizada, estaríamos a tratar de prejuízo irreparável à
convivência familiar, assegurada pela Constituição Federal. Em
síntese, a importância da tipificação é criar ferramenta específica
preventiva e que facilite e dê efetividade ao trabalho dos profissionais
que trabalham com o tema da alienação parental.” (PEREZ, 2008, p.
12).
O anteprojeto se tornava uma lei e para Dias (2016, p. 64) de início, a Lei 12.318/2010
teve como objetivo definir juridicamente a alienação parental para assegurar maior grau
de segurança aos operadores do Direito na eventual caracterização de tal fenômeno. É
fundamental que o ordenamento jurídico incorpore a expressão alienação parental,
entenda e iniba claramente tal modalidade de abuso, que em certos casos, corresponde
ao próprio núcleo do litígio entre ex- cônjuges. O texto da lei, nesse sentido, inspira-se em
fundamentos fornecidos pela Psicologia, mas elabora instrumento com disciplina própria,
designado a viabilizar atuação ágil e segura do Estado em situações de abuso assim
definidas. (DIAS, 2016, p. 64-65).
O art. 2º do da referida lei define:
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 o
adolescente sob a sua autoridade, guarda ou vigilância para que
repudie genitor ou que cause prejuízo ou estabelecimento ou à
manutenção de vínculo com este. (BRASIL, 2010).
A lei não trata do processo de alienação parental impreterivelmente como uma
doença, mas como um comportamento que necessita intervenção judicial, sem oferecer
uma solução única ao debate acerca de sua natureza.
O parágrafo único da Lei nº 12.318/2010 traz:
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
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exercício da paternidade ou maternidade;
II

- dificultar o exercício da autoridade parental;

III

- dificultar contato de criança ou adolescente com genitor;

- dificultar o exercício do direito regulamentado de convivência
familiar;
IV
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- omitir deliberadamente a genitor informações pessoais
relevantes sobre a criança ou adolescente, inclusive escolares,
médicas e alterações de endereço;
V

- apresentar falsa denúncia contra genitor, contra familiares
deste ou contra avós, para obstar ou dificultar a convivência deles
com a criança ou adolescente;
VI

- mudar o domicílio para local distante, sem justificativa,
visando a dificultar a convivência da criança ou adolescente com o
outro genitor, com familiares deste ou com avós. (BRASIL, 2010).
VII

O art. 3º da Lei afirma que a prática da Alienação Parental fere o princípio
constitucional da proteção integral à criança e ao adolescente que tem o direito
fundamental de uma família estável, pois ela prejudica a relação de afeto entre o genitor e
a criança e seu grupo familiar e que isto constitui abuso moral contra a criança ou o
adolescente, descumprindo assim os deveres inerentes aos pais ou aqueles que detém a
guarda do menor. (BRASIL, 2010).
O art. 4º, caput, dispõe:
Declarado indício de ato de alienação parental, a requerimento ou de
ofício, em qualquer momento processual, em ação autônoma ou
incidentalmente, o processo terá tramitação prioritária, e o juiz
determinará, com urgência, ouvido o Ministério Público, as medidas
provisórias necessárias para preservação da integridade psicológica
da criança ou do adolescente, inclusive para assegurar sua
convivência com genitor ou viabilizar a efetiva reaproximação entre
ambos, se for o caso. (BRASIL, 2010, Art.4º)
Os artigos seguintes da lei abordam como deve ser investigado um possível caso de
alienação parental, estabelecendo parâmetros para os peritos e psicólogos que devem
avaliar o menor envolvido na situação. Estes devem elaborar um laudo pericial que servirá
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como base para análise do caso pelo juiz. Desta forma, quando for constatada a Alienação
Parental o cônjuge que a prática, ou outro responsável pela guarda da criança que esteja
seja o acusado da alienação poderá sofrer as seguintes consequências:
- declarar a ocorrência de alienação parental e advertir o
alienador;
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I

- ampliar o regime de convivência familiar em favor do genitor
alienado; III - estipular multa ao alienador;
II

IV

- determinar acompanhamento psicológico e/ou biopsicossocial;

- determinar a alteração da guarda para guarda compartilhada
ou sua inversão;
V

- determinar a fixação cautelar do domicílio da criança ou
adolescente; VII - declarar a suspensão da autoridade parental.
(BRASIL, 2010).
VI

Esta lei surgiu para apresentar uma legislação sobre esta temática, que por vezes
situações que caracterizam alienação parental apareciam no judiciário brasileiro e se
mostravam um verdadeiro desafio para os magistrados responsáveis. Assim, em 2008,
como mencionado anteriormente, foi feita a propositura do anteprojeto de lei para os
casos de Alienação Parental em 07 de outubro de 2008 (PL 4053/2008) pelo Deputado
Federal Regis de Oliveira. A apresentação do anteprojeto foi bastante difundida pela mídia
e este tema também foi bastante explorado por programas de televisão e revistas.
3.2 Identificação da Síndrome da Alienação Parental
Como identificar a SAP é um processo complexo e difícil. O site da APASE (2018, p.
2)(Associação e de mães e pais separados), que traz diversas informações sobre SAP e
Alienação Parental, apresenta um texto de François Podevyn (2001) que relaciona alguns
comportamentos típicos dos pais que alienam:
a)

Recusar de passar as chamadas telefônicas aos filhos;

Organizar várias atividades com os filhos durante o período que
o outro genitor deve normalmente exercer o direito de visitas.
b)

Apresentar o novo cônjuge aos filhos como sua nova mãe ou
seu novo pai.
c)
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d)

Interceptar as cartas e os pacotes mandados aos filhos.

e)

Desvalorizar e insultar o outro genitor na presença dos filhos.

Recusar informações ao outro genitor sobre as atividades em
que os filhos estão envolvidos (esportes, atividades escolares, grupos
teatrais, escotismo, etc.).
g)

Falar de maneira descortês do novo cônjuge ao outro genitor.

h)

Impedir o outro genitor de exercer seu direito de visita.
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f)

“Esquecer” de avisar o outro genitor de compromissos
importantes (dentistas, médicos, psicólogos).
i)

Envolver pessoas próximas (sua mãe, seu novo cônjuge, etc.) na
lavagem cerebral de seus filhos.
j)

Tomar decisões importantes a respeito dos filhos sem consultar
o outro genitor (escolha da religião, escolha da escola, etc.).
k)

l)

Trocar (ou tentar trocar) seus nome e sobrenomes.

Impedir o outro genitor de ter acesso às informações escolares
e/ou médicas dos filhos.
m)

Sair de férias sem os filhos e deixá-los com outras pessoas que
não o outro genitor, ainda que este esteja disponível e queira ocuparse dos filhos.
n)

Falar aos filhos que a roupa que o outro genitor comprou é feia,
e proibi- los de usá-las.
o)

Ameaçar punir os filhos se eles telefonarem, escreverem, ou a
se comunicarem com o outro genitor de qualquer maneira.
p)

Culpar o outro genitor pelo mau comportamento dos filhos.
(PODEVYN, 2001, p. 18).
q)

Ademais, constata-se na criança alvo da Síndrome da Alienação Parental, dentre
outros aspectos comportamentais e psicológicos, segundo Dias (2015):
Recusa-se a visitar, dar atenção ou afeto ou até se comunicar
com o outro genitor;
I.
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II.

Acredita que é rejeitado pelo genitor alienado;

Demonstra um sentimento progressivo de raiva e irritação
contra o genitor alienado e seus parentes;
III.

Apresentar distúrbios psicológicos como ansiedade, depressão,
pânico e baixa autoestima;
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IV.

V.

Manifesta mudança constante de humor;

Exibe sentimentos e crenças negativas sobre o outro genitor,
que são muitas vezes exageradas ou inverossímeis;
VI.

VII.

Mostrar comportamento perigoso;

Se valer de drogas e álcool como forma de amenizar a dor e
culpa da alienação;
VIII.

IX.

Pode ser lavada a cometer suicídio;

Possuir problemas de gênero, em função da desqualificação do
genitor atacado;
X.

Não desenvolvem uma relação estável, quando adultas. (DIAS,
2015, p. 32).
XI.

A maior parte dos casos de Alienação Parental, e o consequente surgimento da
síndrome, não aflige apenas a relação com o genitor alienado. Afeta também a relação do
menor com a família, amigos e pessoas próximas. Sendo, como listada, extremamente
danosa para a criança/adolescente a prática da alienação parental. Assim, a constatação da
síndrome se dá através de laudos psicológicos elaborados por um profissional designado
pelo poder judiciário. Esses psicólogostêm o difícil trabalho de procurar no
comportamento e fala dos menores envolvidos sinais de SAP. (SOUZA; BRITO, 2015, p. 12).
Bem como tentar confrontar as versões elencadas por ambas as partes envolvidas.
Conforme a Lei nº 12.318/2010, um lado psicológico deverá determinar se o caso judicial
se trata de Alienação Parental, e assim, caso o psicólogo constate se trata-se também de
uma situação de SAP.
Pode não ser simples também identificar a Síndrome da Alienação Parental ou a
Alienação Parental. Às vezes a desmoralização do outro genitor pode ser feita de forma
sutil e cuidadosa, levando a criança a desenvolver sentimentos que ela acredita serem
inerentes a ela e não a influência de outro membro da família. Lista-se uma série de
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aspectos comportamentais e psicológicos que as crianças e/ou adolescentespodem
demonstrar, mas eles podem fugir a esta lista ou serem difíceis de identificar. (SOUZA;
BRITO, 2015, p. 12). Até mesmo casos graves de abuso sexual podem ser ocultados pelo
menor, dificultando assim o diagnóstico desta criança. Infelizmente, casos de abusos
físicos, psicológicos e sexuais acontecem dentro de casa. Segundo o Projeto Confimar
(BRASIL, 2008), 90% dos abusos de diversas naturezas ocorrem dentro de casa. As crianças
precisam deste modo, ser protegidas e preservadas do convívio com abusadores.
4 CASOS QUE ENVOLVEM A SAP
Para compreensão da SAP serão expostos os relatos de dois casos de alienação
parental. Atualmente, muitos genitores envolvidos em disputas de guarda que se
apresentam como casos de Síndrome da Alienação Parental têmrelatado suas situações à
revistas, em blogs e em associações que reúnem indivíduos que compartilham esta
situação. (SOUZA; BRITO, 2014, p. 28). Tem-se aqui dois relatos que podem ajudar a
esclarecer como se dá este processo.
O relato é um texto de Maria Helena Alcântara Lisboa (psicóloga), que recebeu um
paciente através de um advogado:
m meados de 2002, chegou ao meu consultório um senhor com uns
45 anos, que vinha indicado por um advogado, que eu mesma não
conhecia. Então nos apresentamos e perguntei a ele qual o motivo
de sua consulta. Foi quando o mesmo me respondeu que precisava
de orientação para lidar com a difícil situação que vinha atravessando
por não poder ser pai de sua única filha. Explique melhor não poder
ser pai? Pois, para mim se você tem uma filha é porque já o é. Foi
então que começou a relatar que logo após o nascimento de sua filha
sua esposa não deixava que ele tivesse um acesso direto a filha, só a
mãe é que sabia e podia cuidar dela. Bem a situação foi se agravando
e a separação foi inevitável. Foi aí que tudo piorou, pois se morando
já era difícil ficar com a filha, quanto mais afastado. Nessa mesma
época meu cliente ficou envolvido com a doença de seu pai que veio
a falecer e por esta razão não tinha muita disponibilidade de ver sua
filha diariamente. Com isso a mãe afastava cada vez mais essa
aproximação paterna. Investiguei durante esse ano como era a sua
relação com o pai. Ele me relatou que a sua ex-sogra e suas duas
filhas foram abandonadas por esse pai que nunca mais conviveu com
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as mesmas. Ficou claro para mim que essa mãe não tinha nenhuma
referência boa da figura paterna e com isso faltava nela a
identificação de quanto um pai é necessário para o desenvolvimento
e crescimento de um filho. Penso que por esta razão sua ex esposa
vinha
punindo não só o pai de sua filha, mas também o seu próprio pai e
tendo como referência a mãe ou a figura maternal como única, se
apossando assim de sua filha e privando o pai de poder acompanhar
e principalmente criar os vínculos afetivos de pai e filho, fazendo com
que se caracterize alienação parental.
Neste caso em particular eu citei a relação anterior da mãe com seu
pai. Por que o amor infantil segue o princípio de que “amo porque
sou amado”. Logo essa mãe que não recebeu esse amor do pai, não
reconhece a figura paterna, sendo assim, se estabelece à alienação
parental, não sendo apenas suficientemente boa, não conseguiu
fazer a transferência do amor de sua filha para o seu pai. Pois amor é
o sangue da vida, o poder de reunião do que está separado. (ROSA,
2008, p. 31-32 apud LISBOA, 2013, p. 33)
Neste caso é possível observar como vários fatores psicológicos anteriores ao
nascimento da criança afetaram profundamente a relação que a mãe tinha com a sua figura
paterna e que esta projetou no ex-marido. Pode-se supor que baseado em sua experiência
traumática à mãe temia que a filha sofresse como ela havia sofrido. No entanto, é preciso
reafirmar que são dois os genitores e que as experiências passadas da mãe não podem
impedir que a filha tenha contato com o pai.
O segundo relato de caso é de Denise Duarte, que faz parte da equipe do Serviço
Social Judiciário do Foro Central da Comarca de Porto Alegre, baseado em casos que
vivenciou trabalhando no local. Em seu texto ela utilizou nomes fictícios, porém tratando
de casos verídicos. Ela começa com a o caso de Lucila:
Lucila tinha pouco mais de quatro anos quando sua mãe ingressou
com uma ação de suspensão de visitar do pai à filha. O processo
continha atestados em que médicos afirmavam que, no dia seguinte
ao retorno da casa paterna, a menina estava com os genitais irritados,
indicando a possibilidade de abuso sexual. A mãe, autora da ação,
não acusava o pai de abuso, mas a companheira deste, que teria
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raspado a pomada de assadura com uma colher, ato este praticado
de forma e com intenções libidinosas. A mãe falava com muito rancor
da atual companheira do pai, e afirmava que nunca havia confiado
nela, tanto que já havia pedido ao pai para que evitasse que a
companheira atendesse a menina. O pai estava muito mobilizado,
mas se mostrou bastante disponível na avaliação, referindo confiança
total na companheira, e relatando que realmente delegava os
cuidados de higiene da filha para esta, pois achava que, como a filha
estava crescendo, tinha que ser cuidada por uma mulher. Nem o pai,
nem a mãe, referiam descontentamento da menina com as visitas à
casa paterna, e a creche não observara nenhuma mudança de
comportamento na criança após o suposto abuso. A companheira do
pai foi entrevistada e relatou que no final de semana do suposto
abuso Lucila já havia chegado assada, e ela apenas seguira o
tratamento indicado pela mãe. Lucila foi entrevistada a sós por nós,
numa sala com brinquedos. Ela aceitou entrar sozinha, aparentava
tranquilidade e espontaneidade, e se comunicava muito bem
oralmente. A entrevista centrou-se em suas atividades cotidianas, em
casa e na creche, sendo aos poucos introduzido o tema de suas visitas
à casa paterna (que estavam suspensas). Lucila fez uma série de
referências agradáveis sobre o pai, a companheira deste, e as
atividades que faziam juntos, até que, depois de algum tempo, disse
que precisava nos contar porque não podia mais ir à casa do pai. A
criança fez o mesmo relato da mãe sobre a colher, com palavras bem
parecidas. Ao final lhe perguntamos se havia sentido dor, e ela
responde negativamente. Perguntamos se a colher era grande ou
pequena, e ela não sabia responder, dizendo não ter visto a colher.
Perguntamos como sabia que era uma colher, e a resposta foi
imediata: “Quando eu cheguei em casa, a minha mãe me contou o
que me aconteceu”. Ao final da entrevista perguntamos se queria nos
dizer algo, disse que não, que já havia dito tudo o que a mãe
combinou com ela que deveria ser dito. (ROSA, 2008, p. 33-34 apud
DUARTE, 2017, p.112).
A frase final da entrevista aponta muito da direção de um claro caso de Síndrome
da Alienação Parental. A criança afirma que já havia relatado tudo o que havia sido
combinado com a mãe. Assim, é muito difícil determinar se toda a história fora combinada,
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se algo foi adicionado pela mãe ou se a criança apenas não conseguia elaborar a narrativa
e foi ajudada pela mãe. Situações deste tipo levantam grandes dúvidas para os
profissionais envolvidos e indicam uma manipulação da história da criança. (SOUZA; BRITO,
2015, p. 30). Desta forma, a justiça deve ser ágil em suas decisões para evitar maiores danos
à criança envolvida.
No site da APASE (Associação e de mães e pais separados) são inúmeros os relatos
que envolvem a Alienação Parental. E os motivos podem ser vários, desde traumas
familiares a mágoas dos relacionamentos amorosos que terminaram de forma
insatisfatória para um dos cônjuges. Logo, foram inseridos dois breves relatos para
aproximar as definições teóricas apresentadas com os casos encontrados no sistema
judicial brasileiro.
4.1 A jurisprudência
Conforme escrita de Felipe Niemeziewski Rosa (2008) em 2008 a qual afirma que
“[...] ainda não existem muitas jurisprudências disponíveis, justamente por ser um assunto
em estudo e que ainda enfrenta muitas dificuldades para ser reconhecido no processo.”
Rosa (2008) escreve quando a Lei da Alienação parental ainda não havia sido aprovada.
Atualmente, há mais jurisprudência sobre essa situação após a Lei nº 11.318/2010, desta
forma fora optado por apresentar duas decisões nesta parte do trabalho que tratam de
SAP e uma terceira jurisprudência que se trata de um caso mais recente e identificado
como uma situação Alienação Parental.
A decisão judicial a seguir irá expor primeiro acerca do que se trata da apelação nº
70016276735, que ocorreu na comarca de São Leopoldo que envolveu pais em conflitos
extenuantes e que parcialmente foi provido o apelo da apelante:
REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS. SÍNDROME DA ALIENAÇÃO
PARENTAL.Evidenciada o elevadíssimo grau de beligerância existente
entre os pais que não conseguem superar suas dificuldades sem
envolver os filhos, bem como a existência de graves acusações
perpetradas contra o genitor que se encontra afastado da prole há
bastante tempo, revela- se mais adequada a realização das visitas em
ambiente terapêutico. Tal forma de visitação também se recomenda
por haver a possibilidade de se estar diante de quadro de síndrome
da alienação parental.Apelo provido em parte. (Tribunal de Justiça do
Rio Grande do Sul, Sétima Câmara Cível, Comarca de São Leopoldo,
2006, Apelação N°70016276735). (BRASIL, 2006).
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[...] Refere que a própria testemunha do apelado, Laura J. S., registrou
ocorrência policial de que ele a teria ameaçado de morte. Afirma que
o varão reside no exterior e esporadicamente vem ao Brasil, não
tendo aqui domicílio ou residência fixa, tanto que há mais de dois
anos nenhum Oficial de Justiça consegue encontrá-lo. E como os
passaportes dos filhos estranhamente sumiram, teme que o genitor
leve-os para fora do Brasil. Menciona estar cumprindo juntamente
com a prole a medida de proteção consistente em acompanhamento
psicológico em busca da melhor qualidade psicológica dos meninos
e na busca de orientação para melhor educá-los. Alega que há
elementos nos autos comprovando que o genitor teria praticado atos
de conotação sexual na presença dos infantes, fato que restou
confirmado por laudo psicológico. Requer o provimento do apelo
para que seja suspenso o direito de visitas do genitor aos filhos,
readequando-se os ônus sucumbenciais. Requer, ainda, o benefício
da gratuidade judiciária (fls. 1687-1710). O apelado maneja recurso
adesivo e oferece contra-razões (fls. 1715-25). A magistrada de
primeiro grau não conheceu do recurso adesivo (fl. 1726). O
Ministério Público deixa de lançar parecer por entender descabida
sua intervenção nesta fase processual (fls. 1730-2). Subiram os autos
a esta Corte, tendo a Procuradoria de Justiça lançado parecer pelo
conhecimento e desprovimento da inconformidade (fls. 1735-40). Foi
observado o disposto no art. 551, §2º, do CPC. É o relatório. (Tribunal
de Justiça do Rio Grande do Sul, Sétima Câmara Cível, Comarca de
São Leopoldo, 2006, Apelação N°70016276735). (BRASIL, 2006).
No voto dos desembargadores, são explicados os conflitos existentes entre os
genitores, sobretudo, as acusações que a mãe faz ao pai, a quem atribui uma ameaça de
morte. A mãe já tinha dois filhos de outro relacionamento e consta que enfrentou
problemas semelhantes com o antigo cônjuge. Nas disputas com o genitor deste processo
envolveu a babá das crianças e sua própria mãe no programa de difamação contra o excompanheiro. É abordado também o laudo psicológico elaborado com as crianças
envolvidas, e que fica definido que o apelado tem capacidade de manter o vínculo:
Diante de todo esse quadro, as visitas fixadas em primeira instância
não preservam suficientemente os interesses das crianças, em
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especial em razão do grande lapso temporal decorrido sem visitação.
Assim, tem-se por mais adequada a realização das visitas mediante
supervisão de psicólogo ou psiquiatra em ambiente terapêutico, a
serem realizadas uma vez por semana, em instituição a ser nominada
pelo Juízo de 1º Grau, assim que o apelado manifestar interesse ou
mediante ação da virago objetivando o cumprimento deste julgado.
Por tais fundamentos, provê-se em parte o apelo para fixar as visitas
do apelado aos filhos, mediante supervisão de psicólogo ou
psiquiatra, a serem realizadas em ambiente terapêutico, uma vez por
semana, em instituição a ser nominada pelo Juízo de 1° grau,
atendendo as peculiaridades do caso. O julgamento ora preconizado
não reflete nos ônus de sucumbência.
DES. SÉRGIO FERNANDO DE VASCONCELLOS CHAVES (REVISOR) –
De acordo.
DES. RICARDO RAUPP RUSCHEL - De acordo.
DESA. MARIA BERENICE DIAS - Presidente - Apelação Cível nº
70016276735, Comarca de São Leopoldo: “PROVERAM EM PARTE.
UNÂNIME.”
Julgador(a) de 1º Grau: MADGELI FRANTZ MACHADO. (Tribunal de
Justiça do Rio Grande do Sul, Sétima Câmara Cível, Comarca de São
Leopoldo, 2006, Apelação N°70016276735). (BRASIL, 2006).
A segunda decisão aqui exposta, o documento completo encontra-se no Anexo A,
trata-se do voto do Dr. Caetano Lagrasta, Desembargador da 8ª Câmara de Direito Privado
na Apelação nº 552.528-4/5 do Tribunal de Justiça de São Paulo em 18 de Junho de 2008:
[...] Sobre este processo, que o psiquiatra americano Richard Gardner
denominou de síndrome da alienação parental, Maria Berenice Dias
observa que: o filho é usado como instrumento da agressividade - é
induzido a odiar o outro genitor. Trata-se de verdadeira campanha
de desmoralização. A criança é induzida a afastar-se de quem ama e
de quem também a ama. Isso gera contradição de sentimentos e
destruição do vínculo entre ambos. Restando órfão do genitor
alienado, acaba se identificando com o genitor patológico, passando
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a aceitar como verdadeiro, tudo que lhe é informado [...]. É preciso
ter presente que esta também é uma forma de abuso que põe em
risco a saúde emocional e compromete o sadio desenvolvimento de
uma criança. Ela acaba passando por uma crise de lealdade, o que
gera um sentimento de culpa quando, na fase adulta, constatar que
foi cúmplice de uma grande injustiça. [...] (Tribunal de Justiça de São
Paulo, Oitava Câmara do Direito Privado, Comarca de São Paulo,
2008, Apelação N°552.528-4/5). (BRASIL 2008).
Neste parecer é possível observar que inúmeros elementos podem ser utilizados
pelos genitores para difamar e caluniar o outro genitor para a manipulação da criança.
Fatores econômicos, comportamentais, sociais e até relacionados aos familiares podem ser
empregados para distanciar o genitor do(s) filho(s).
A terceira decisão é de um caso de apelação em 2014, no qual os desembargadores
entenderam que a Alienação Parental era praticada pela avó das menores. A decisão
completa pode ser encontrada no Anexo B. (SOUZA; BRITO, 2015, p. 29). Como informado
anteriormente, a SAP se manifesta como uma consequência da Alienação Parental, sendo
uma síndrome psicológica. Portanto, mesmo sem que o termo apareça no processo
acredita-se que seja interessante expor este caso mais recente e que se enquadra na lei de
Alienação Parental. Segundo a relatora, Desembargadora Sandra Brisolara Medeiros:
[...] Quando foi proposto as meninas se elas queriam passar um
tempo na casa da mãe, ambas pareciam ter essa vontade, porém com
a fala da avó, elas já ficaram em silêncio, e quando foi proposto um
tempo para elas pensarem sobre isso, Eloísa disse que não aceitava
tempo, que elas já eram grandes suficiente para saberem o que
queriam da vida, as meninas então disseram querem seguir morando
na casa da avó, mas que querem seguir visitando a mãe, porque
gostam.’ (Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, Sétima Câmara
Cível do Tribunal de Justiça do Estado, Comarca de Porto Alegre,
2014, Apelação N° 70059431171). (BRASIL, 2014).
Conforme o relatório, este relato apresenta um caso que se enquadra “como
alienação parental das infantes por parte da avó paterna, consoante disposição dos artigos
2º e 3º da Lei n.º 12.318/10 [...]” (Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, Sétima Câmara
Cível do Tribunal de Justiça do Estado, Comarca de Porto Alegre, 2014, Apelação N°
70059431171).
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Verifica-se, portanto, que as meninas estavam sendo manipuladas
pela autora para tecerem os relatos inverídicos e pejorativos à figura
materna, conduta alienadora, tendo em vista que incutiu nas netas
falsa memória degenerativa da imagem da mãe, ensejando repúdio
das filhas em relação à genitora, trazendo evidentes prejuízos à
manutenção dos laços afetivos. Friso que tal situação permaneceu
por longo tempo, pois a demandante induziu às crianças a tecerem
relatos repetitivos de condutas inverídicas de sua mãe ao Conselho
Tutelar (fls. 13) e psicólogas (fls. 61 e 64) no sentido de que estariam
sendo submetidas a situações constrangedoras (presença de
encontros íntimos da genitora), o que não restou evidenciado na
avaliação psicológica minuciosa realizada pelo CREAS quando
realizado o confronto das versões das partes na presença da crianças.
[...]
Nessa vereda, acolho o parecer ministerial proíbo a visitação da
autora às crianças, ficando condicionado o retorno do convívio à
realização de tratamento psicológico pela demandante com parecer
favorável à reaproximação das infantes. Tal tratamento deverá ser
realizado no CREAS local. [...] (Tribunal de Justiça do Rio Grande do
Sul, Sétima Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado, Comarca
de Porto Alegre, 2014, Apelação N° 70059431171). (BRASIL, 2014).
Em sua decisão, a Des.ª Sandra Brisolara Medeiros define que a avó deve afastar-se
das crianças pelo dano que tem causado as mesmas. Em outro processo de apelação esta
mesma avó ainda recorre desta decisão apresentada. Embora seja um complexo e difícil
processo, os casos de Alienação Parental têm sempre buscado ir a fundo nas condições da
vida da criança e possíveis manipulações dos envolvidos na disputa de guarda. Deste
modo, acredita-se que a Lei da Alienação Parental contribuiu significativamente para os
diagnósticos de SAP pelo poder judiciário. (BASSETE, 2018, p. 12). Evitando assim que as
crianças envolvidas não tenham seus direitos fundamentais respeitados. Nesta situação, a
avó demonstrou um comportamento prejudicial à relação das filhas com a mãe, e foi
afastada do convívio e recomendado que fizesse terapia. Contudo, como relatado no
próximo tópico, nem sempre afastar completamente o alienador das crianças pode ser a
melhor solução para o menor.
4.2 Um diálogo entre o Direito e a Psicologia
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como em muitas situações que envolvem o direito da família, o que torna relevante a
apresentação de algumas questões que a psicologia traz em relação à Síndrome da
Alienação Parental e também a Lei nº 12.318/2010.
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O estudo da psicologia no contexto do direito não é restringindo unicamente às
circunstâncias de uma doença mental ou que possa ser apontada como causas da
criminalidade, mas também com a análise e debate das relações psicossociais como fatores
existentes e influenciadores da realidade social existente em qualquer processo e espaço
jurídico. Conforme Serafim: o papel desempenhado pela psicologia em sua relação com o
direito “[...] percorre a análise e interpretação da complexidade emocional, da estrutura de
personalidade as relações familiares e a repercussão desses aspectos na interação do
indivíduo com o ambiente”. (SERAFIM, 2016, p.12).
Em muitos processos a colaboração entre os psicólogos e operadores do direito é
fundamental para que o interesse e direitos dos menores sejam sempre privilegiados em
detrimento de outras disputas. Em casos que envolvem SAP cabe ao psicólogo designado
observar e dialogar com a criança procurando compreender sua linguagem e sinais que
indiquem abuso físico, sexual ou psicológico. Como nos casos aqui mencionados às vezes
pequenos sinais podem ser detectados pelo profissional revelando situações prejudiciais
aos menores. Nesse sentido, cabe aos operadores do direito confiarem no diagnóstico
fornecido por esses profissionais.
A última jurisprudência apresentada mostra a relevância do psicólogo como analista
das situações relatadas. A mãe vinha sendo retratada de uma forma pelas filhas, que
alegavam até mesmo situações de abuso sexual. No entanto, a psicóloga percebeu que a
história relatada pelas meninas era sempre a mesma, quase sem variações, o que a levou
a crer que esta narrativa poderia ter sido combinada anteriormente, uma vez que é muito
comum que tanto adultos como crianças alterem pequenos detalhes quando recontam
uma história. (BASSETE, 2018, p. 10). E como a profissional havia imaginado, a narrativa
havia sido construída pela avó paterna das crianças que desejava retirar a guarda da mãe.
Quando uma nova dinâmica foi proposta pela psicóloga que optou por colocar as quatro
pessoas envolvidas, a saber, as duas crianças, a mãe e a avó, as menores não conseguiram
manter o relato como contado a profissional e confirmaram que a avó havia criado a
narrativa. Uma situação como está só confirma a necessidade de preparação e atenção dos
psicólogos envolvidos em casos como este, e também reafirma a necessidade do diálogo
entre o direito e a psicologia.
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Entretanto, as autoras já citadas Analícia Martins de Sousa e Leila Maria Torraca de
Brito, apresentam uma visão crítica sobre os caminhos jurídicos que a SAP e a Alienação
Parental tomaram no Brasil após a promulgação da Lei 12.318/2010. Para Sousa e Brito:
Destaca-se que a justificativa do projeto de lei nacional sobre a
matéria faz referência a aspectos emocionais e psicológicos
encontrados em crianças que seriam vítimas da alienação parental,
dispondo também sobre comportamentos e distúrbios psicológicos
que a mesma acarretaria, ou seja, comprometimentos à saúde mental
na idade adulta. Quanto a esses aspectos, verifica-se que tais
proposições desconsideram estudos recentes, na área da Psicologia,
sobre crianças e jovens em famílias após o divórcio. Tais estudos
chamam a atenção para a diversidade de respostas no modo como
crianças e adolescentes vivenciam a separação dos pais (Wallerstein
& Kelly, 1996/1998; Brito, 2007) e para a possibilidade de a guarda
única contribuir com o estreitamento de vínculos entre os filhos e o
guardião, conduzindo ao afastamento daquele pai que não
permaneceu com a guarda. (SOUZA; BRITO, 2015, p. 272).
Para as psicólogas a lei acaba se mostrando muito punitiva ao genitor ou detentor
da guarda que provocou a alienação parental, fato que pode agravar sintomas da SAP ou
mesmo desencadear a síndrome se ela ainda não havia se manifestado. (XAXA, 2018, p.
65). Elas também argumentam que investigações demonstraram que a guarda única
também pode prejudicar o convívio dos menores que acabam por afastar-se do outro
genitor. As autoras argumentam em sua conclusão que é necessário relembrar que
medidas que afastem os pais dos filhos trazem consequências para o menor. Tirar,
repentinamente, um dos pais do convívio das crianças com a qual esta mantêm intenso
relacionamento, pode vir a provocar intenso sofrimento para esta criança. Tentar proteger
o menor rompendo de forma brusca a interação entre esse e um dos genitores é uma
forma equivocada de proteção. Proibir encontros ou ainda encaminhar esta criança ou
adolescente a um abrigo pode ser fruto de maior sofrimento do que até mesmo a
Síndrome da Alienação Parental. (SOUZA; BRITO, 2015, p. 33).
A legislação sobre este tema no Brasil é bastante nova e se inspirou em textos
jurídicos de outros países para produzir a referida lei. Os casos de Síndrome da Alienação
Parental tem se repetido em diversos países do globo, Souza e Brito (2015, p. 33)
apresentam casos na Espanha e em Portugal. Sobre o cenário nacional elas relatam um
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Em julho de 2010, alcançou grande destaque na mídia o caso de
uma menina de 5 anos de idade que teve a guarda invertida em
favor do pai, ao mesmo tempo em que foi impedido qualquer
contato entre mãe e filha pelo período de noventa dias. Embora
fosse uma criança saudável, como garantiu seu pediatra, a
menina veio a falecer após sucessivas internações hospitalares
ao longo do primeiro mês em que esteve sob a guarda do pai.
Ao serem identificados ferimentos e luxações no corpo da
criança, foi levantada a suspeita de maus-tratos por parte do pai
guardião (Lima, 2010). Conforme matéria publicada em revista
de grande circulação nacional (Lobato, 2010), a juíza responsável
pelo caso teria baseado sua decisão em laudo psicológico, o qual
concluíra que a criança estaria sendo vítima de alienação
parental. (SOUZA; BRITO, 2015, p. 277-278).
No período foram levantadas diversas questões sobre este caso, que nos ajuda a
refletir sobre a séria dimensão que as decisões judiciais têm na vida da criança e como os
resultados podem ser catastróficos para o menor envolvido.
Portanto, é preciso repensar as designações punitivas ao alienador da Lei da
Alienação Parental. Embora a manifestação da SAP seja extremamente danosa para o
menor envolvido punir com o afastamento ou isolamento o outro genitor/guardião, que
pode ter também problemas psicológicos, pode não ser a melhor saída para esta situação.
Assim, é fundamental que a Psicologia e o Direito dialoguem para encontrar uma melhor
solução para a criança envolvida. As discussões sobre este tema ainda estão sendo
elaboradas em ambas as áreas, haja vista, a Síndrome da Alienação Parental foi conceituada
no final da década de 1980 e a lei nº 12.318 foi promulgada em 2010.
4.3 Desafio a advogados e ao Poder Judiciário
Mesmo com a Lei nº 12.318/2010, os casos que se caracterizam como situações de
SAP ainda é um desafio aos advogados envolvidos e ao poder judiciário. Em primeiro lugar,
porque envolvem crianças que em muitas situações não são capazes de decidir sozinhas
com quem gostariam de morar e, sobretudo, porque podem ser mais facilmente
manipuladas por parentes. (BASSETE, 2018, p. 19). Em segundo, porque se tratam se
situações e circunstâncias que podem afetar profundamente a vida do menor envolvido e
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a decisão judindicial pode contribuir para o agravamento de um quadro de Síndrome da
Alienação Parental ou pode por fim a prática da alienação parental, mas retirar do seu
convívio um dos pais. (BASSETE, 2018, p. 19). E por fim, a identificação da síndrome
depende muito dos psicólogos e do laudo que estes vão emitir após uma cuidadosa
avaliação.
Neste sentido, o papel do advogado é bastante complexo, já que este pode estar
trabalhando para o responsável pela alienação e pode não estar a par dos fatos porque
seu contratante não lhe permite conversar com a criança ou adolescente envolvida na
disputa de guarda. Portanto, é preciso uma grande atenção em casos do direito da família
e um bom entendimento da legislação vigente para preservar os direitos do menor
envolvido. Questões financeiras podem também ter impacto em processos desta natureza,
em algumas situações um dos genitores pode ter melhores condições financeiras para
contratar um advogado mais experiente e com acesso a mais recursos, o que pode fornecer
até mesmo ao genitor alienador mais possibilidades de continuar com a guarda da criança.
Assim, nesta argumentação não se pretende fornecer respostas, mas apresentar questões
relevantes para casos que envolvem SAP e quem nos levam a refletir sobre o impacto que
o direito pode ter na vida das pessoas e suas famílias. Através da lei diversas ações podem
ser tomadas adquirindo um caráter permanente.
Conforme Igor Xaxá (2018, p. 65), no Brasil ainda são raros os casos em que
acórdãossão realizados. O autor escreveu em 2008 anteriormente a lei da Alienação
Parental, no entanto, como ressalta Xaxá (2018, p. 65), os juízes tendem a ser muito
conservadores em suas decisões sobre guarda. Se indício sobre uma suposta incapacidade
moral de um dos genitores aparecer, são grandes as chances de que não se façam
investigações profundas e este seja excluído da vida do menor.
Desta forma, observa-se que o judiciário em um profundo diálogo com a psicologia
pode encontrar os melhores caminhos para preservar as crianças ou adolescentes
envolvidos em disputas de guarda de possíveis sofrimentos.
Consequentemente, os profissionais do direito e da psicologia envolvidos nos
trabalhos de casos do direito da família devem ser bem treinados e atentos às mais diversas
situações.
5 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Ao longo do trabalho buscou-se expor quão complexa é a definição da Síndrome
da Alienação Parental nos dias atuais e suas consequências para os menores que dela
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sofrem. A discussão sobre o tema é bastante abrangente e nosso objetivo não foi esgotála, mas apresentar suas principais implicações e consequências. Com a exposição, dois
relatos e três decisões judiciais buscaram apresentar ao leitor como a síndrome se
manifesta no cotidiano e como essa prática pode ser mais comum do que imaginado..
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O casamento como instituição social sofreu diversas alterações nas últimas décadas,
o Brasil hoje permite o casamento homoafetivo e também fornece o direito à adoção para
casais homossexuais. Atualmente, também é possível dissolver a união e iniciar outra
legalmente. A forma da guarda dos filhos frutos da união também sofreu modificações e
tem procurado atender as demandas sociais da contemporaneidade. No entanto, essa
esfera do direito atua em uma área fundamental da vida humana: as relações amorosas.
Elas envolvem sentimento e situações extremamente complexas, tanto para os operadores
do direito quanto para os envolvidos. Situações alheias aos filhos podem afetar decisões e
atitudes que os genitores venham a tomar. Além disto, as disputas de guarda e a Alienação
Parental podem envolver também outros membros da família com os tios e avós.
Como pode ser visto nas situações apresentadas, a forma de SAP pode ser diversa,
seja fazendo uma lavagem cerebral na criança, acusando o outro genitor de irresponsável
ou violento e até convencer o menor a relatar abusos físicos ou sexuais que podem nunca
ter ocorrido. Embora a proteção da criança deva estar sempre em primeiro lugar, apenas
culpar o outro pai e afastá-lo do convívio pode também não ser a melhor solução, como
vimos.
O Brasil legislou sobre este assunto em 2010 e a opinião pública esteve em
polvorosa sobre o tema entre 2008, data da apresentação do anteprojeto de lei, e 2012,
dois anos após a promulgação da Lei nº 13.318/2010. Assim, muitos trabalhos na área do
Direito e da Psicologia foram produzidos e buscou-se apresentar os mais relevantes aqui,
expondo opiniões divergentes e conceitualizações diversas. Muitos autores que
escreveram antes da promulgação da Lei nº 12.318/2010 abordam da forma enfática a
necessidade de leis que penalizem o praticante da Alienação Parental e apoiavam
indubitavelmente o anteprojeto apresentado em 2008 na câmara dos deputados. Contudo,
o número de trabalhos que buscam atualmente verificar a efetividade da lei ou analisá-la
de forma crítica é bastante baixo e se restringe quase exclusivamente a área da psicologia.
Ressalta-se que apesar do pouco tempo de vigência da Lei nº 12.318/2010, é fundamental
que pesquisadores do direito se voltem para a lei da Alienação Parental e elaborem
pesquisas para verificar sua eficácia e conformidade com a realidade familiar do Brasil.
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Com o foco da Síndrome de Alienação Parental voltado, sobretudo, para questões
que abranjam diretamente a disputa de guarda, observa-se que um dos parâmetros
decisivos abordados nas discussões de casos apresentados foi analisar a relação dos
menores com o alienado antes da dissolução do casamento para poder comparar com o
momento posterior. Considerando desgastes naturais inerentes ao processo de separação,
nova rotina e a situação econômica que tende a diminuir, pois cada genitor tem que
reconstruir a sua vida. É desta forma que a maioria dos laudos psicológicos solicitados pelo
Poder Judiciário é elaborada.
Em muitas circunstâncias, como se buscou demonstrar, problemas advindos da
relação do casal podem afetar os filhos, nesse sentido, acredita-se que a Lei da Alienação
Parental veio contribuir para situações como essa, ou ainda circunstâncias nas quais outros
parentes tentam minar a imagem do genitor alienado. O que se questiona na conclusão
não é a relevância da Lei em questão, mas suas ações punitivas e um diálogo mais intenso
com a Psicologia. Pois mesmo que um dos genitores tenha problemas emocionais e aliene
o outro, a melhor solução nunca será o afastamento permanente, mas sim um trabalho
conjunto da família para que os melhores interesses para as crianças sejam procuradas.
Todavia, não se afirma neste estudo que o genitor que provoca tamanho sofrimento
em seu filho deva ser “perdoado” pelos seus graves erros, de alguma forma este deve
responder civilmente por seus atos, mas da forma que menos lese a criança envolvida.
Portanto, o que se chamou a atenção ao longo das leituras e da escrita do trabalho é como
a Lei nº 12.318/2010 é punitiva, não somente com o alienador, mas também com o menor
envolvido. Assim, constata-se que a Lei nº 12.318/2010 que visa proteger o menor “pode”
acabar lesando este. Como um dos casos relatados pelas Psicólogas Souza e Brito (2015),
o cônjuge que machucava a criança acabou com sua guarda e a menor veio a falecer.
Quando um dos genitores é completamente afastado da criança, e se esta sofre algum tipo
de violência do genitor que detém sua guarda, fica sem meios de buscar ajuda ou amparo.
É nesse sentido, que a Lei da Alienação Parental deve ser revista em um esforço conjunto
dos operadores do direito e dos Psicólogos.
Como muitas discussões no direito os impactos das leis são múltiplos e atingem os
indivíduos de forma diferente, é inegável que deve-se existir mais amplitude sobre a
Alienação Parental, pois ela será um debate constante entre Direito e a Psicologia.
Atualmente, a lei em vigência é criticada por muitos Psicólogos, no entanto, ela ainda é
relativamente nova precisando de mais tempo em vigência para que se possam apontar
efetivamente seus pontos positivos e negativos. Mas não se pode negar que ela surgiu
como um importante instrumento para tentar evitar que os genitores ou guardiões
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insistam na prática da Alienação Parental que decorre na Síndrome da Alienação Parental,
pois sabendo das punições estes podem repensar suas atitudes evitando sofrimento aos
filhos.
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RESUMO: Em 1968, surgiu um dos movimentos estudantis mais importantes da história
contemporânea do Brasil, claramente voltado para a defesa das liberdades democráticas.
Embora este movimento tenha sido um fator determinante na luta pela democracia no
Brasil do futuro, somente em 1978, com a greve dos metalúrgicos, se concretizou no país
a busca pelos direitos e compromissos sociais. É importante lembrar que a educação em
nosso país faz parte do arcabouço constitucional desde a primeira Constituição - A
Constituição do Império de 1924 - porém, como direito social, só se efetiva a partir da
Constituição de 1934, já que nas sociedades industriais o sistema educacional foi
identificado como uma contribuição importante para a prosperidade econômica nacional.
Este artigo teve como objetivo geral analisar a falta de investimentos em educação no
Brasil, bem como a elevada taxa de criminalidade, diante do consagrado Direito à educação
determinado por Lei; descrever como os índices de criminalidade no Brasil são causados
pela falta de investimento em educação, causando impactos para o aumento das taxas de
crime no Brasil; e explicar a contribuição da Lei 9.394/96, como reforço ao dever do Estado
e da Sociedade. Para o alcance dos objetivos foi desenvolvida uma pesquisa bibliográfica
em livros e artigos científicos que tratam do tema. Conclui-se que essa perspectiva mais
ampla é essencial compreender plenamente as implicações das mudanças nas condições
sociais e econômicas de um país, bem como as prováveis consequências das recentes
reformas políticas que prejudicam os investimentos em educação com reflexos na
segurança pública.
Palavras-Chave: Educação. Criminalidade. Investimentos.
ABSTRACT: In 1968, one of the most important student movements in the contemporary
history of Brazil emerged, clearly focused on the defense of democratic freedoms. Although
the student movement of 1968 was a determining factor for the Brazil of the future in the
struggle for democracy only in 1978, with the metallurgists’ strike, the struggle for rights
and for social commitments in the country was instilled. It is important to remember that
education in Brazil has been part of the constitutional framework since the first Constitution
- The Constitution of the Empire of 1924, but only in the Constitution of 1934 education is
effectively considered a social right, precisely because in industrial societies, the
educational system was identified as an important contributor to national economic
prosperity. This article had as a general objective to analyze the lack of investments in
Education in Brazil, and the high crime rate, given the Right to Education determined by
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Law; and to describe how crime rates in Brazil are caused by the lack of investment in
education, causing consequences for the increase of Crime in Brazil; and, explain the
contribution of Law 9,394/96, as a reinforcement of the duty of the State and Society. In
order to achieve these objectives, bibliographical research was carried out in books and
scientific articles dealing with the subject. It is concluded that this broader perspective is
essential to fully understand the implications of changes in the social and economic
conditions of a country, as well as the likely consequences of recent political reforms that
undermine investments in education with impacts on public safety.
Keywords: Education. Crime. Investments.
Sumário: 1. Introdução – 2. A educação como obrigação do estado enquanto serviço
público – 2.1 A educação como direito social – 2.2 A educação nas constituições do brasil
como direito social – 2.3 Educação e criminalidade – 3. Conclusão; 4. Referências.
1. INTRODUÇÃO
A educação de fato e de direito (estado/escola/família) é aquela que contribui para
o desenvolvimento da inteligência e para a formação da personalidade, do autoconceito,
do pensamento crítico, da independência, da responsabilidade e ainda do espírito
cooperativo e da amizade, conforme os preceitos emanados dos Parâmetros Curriculares
Nacionais – PCNs do Ministério da Educação, que segue as premissas básicas dos grandes
educadores brasileiros, como Anísio Teixeira, Paulo Freire, Moacir Gadotti, Darci Ribeiro,
dentre outros. A educação básica tem por objetivo oferecer às crianças e aos adolescentes
as máximas oportunidades de desenvolvimento integral nos âmbitos cognitivos,
perceptivo-motor, afetivos e sociais, para que no futuro haja condições de se tornarem
pessoas adultas no mais amplo sentido do termo, ou seja, conscientes de seu papel na
sociedade.
Entretanto, o Brasil ainda possui escolas com estrutura do século XIX, professores,
em todos os níveis de ensino (da educação infantil ao ensino superior) do século XX e
alunos do Século XXI, cada vez mais conectados a informações através dos meios
tecnológicos; percebe-se uma contraposição completa entre estrutura, métodos de ensino
e expectativas inovadoras, que acabam não criando a relação necessária para que se
ofereça uma educação de qualidade. Isso precisa ser rediscutido a partir das expectativas,
principalmente, dos principais envolvidos: os alunos.
Neste sentido nasceu a proposta deste estudo, a fim de que se analise a educação
como direito social na Constituição Federal de 1998, apontando que esta garante e
fundamenta, de forma direta, o combate a criminalidade como medida preventiva.
Tentativas teóricas para explicar a participação em atividades ilegítimas, muitas vezes
foram guiadas pela ideia preconcebida de que, uma vez que o crime é um comportamento
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“desviante”, suas causas são encontradas em fatores e circunstâncias desviantes, que
determinam o comportamento criminoso.
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Por isso, tem-se a ideia de que a escolaridade e uma boa formação podem levar a
melhores decisões sobre o projeto de vida, a formação da família, a saúde, dentre outros
aspectos, promovendo que estes alunos sejam mais orientados para seus objetivos.
Em primeiro lugar, e de forma mais clara, a educação afeta as perspectivas de um
indivíduo ao ser determinante para seu trajeto no mercado de trabalho, aumentando suas
probabilidades e oportunidades para obter um emprego legítimo, o afastando de
atividades ilícitas. Daí começa a tendência da redução do nível de envolvimento em
atividades criminosas por parte do indivíduo que consegue concluir seus estudos. As
habilidades adquiridas por humanos só podem ser obtidas por meio de investimentos
caros de tempo (por meio de educação e formação profissional), que aumentam a
possibilidade de envolvimento em trabalhos que oferecem uma melhor recompensa pela
habilidade adquirida.
Em segundo lugar, a educação cria capital humano que leva a salários mais altos, o
que torna o custo de oportunidade de cometer um crime (o encarceramento envolve
afastamento do mercado de trabalho e perda de salários, o que é caro para aqueles que
ganham uma boa renda) desproporcional, reduzindo a propensão de um indivíduo de se
envolver em conduta criminosa.
Terceiro, a educação gera um efeito de ocupação, o que torna referência ao papel
não acadêmico das escolas, uma vez que limitam ou restringem o tempo disponível para
os indivíduos se envolverem em outras atividades. O legislador brasileiro da Constituinte
(1987-1888) defendeu o prolongamento dos dias letivos para alterar certos
comportamentos entre os alunos, como a delinquência de jovens, sob a noção de que as
crianças ocupadas com os assuntos da escola tendem a não se envolverem em outras
atividades, sobretudo as criminosas.
Quarto, a educação também pode ter efeitos diretos no indivíduo, mudando as
preferências individuais pelo crime e aumentando sua aversão ao risco. Ou seja, um
indivíduo mais educado dará um maior peso para as consequências futuras de suas ações,
o que faz com que este seja desencorajado de se envolver em atividades criminosas. A
educação perpetua os valores da sociedade, cultiva e educa pessoas para servir suas
comunidades e promove as virtudes do trabalho árduo e da honestidade.
Neste sentido, este estudo teve como como objetivo geral analisar a falta de
investimentos em Educação no Brasil em paralelo com a elevada taxa de Criminalidade,
diante do Direito à Educação determinado por Lei; descrever como os índices de
criminalidade no Brasil são causados pela falta de investimento em educação, causando
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impactos para o aumento da Criminalidade no Brasil; e, explicar a contribuição da Lei
9.394/96, como reforço ao dever do Estado e da Sociedade.
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Dentro deste tema polêmico, concorrem as ciências sociais e jurídicas. Esta pesquisa
visa comprovar que dentro do nosso ordenamento jurídico pátrio referente aos direitos
sociais existe uma garantia para a educação como um dever do Estado e um direito de
todos. O método utilizado para a realização deste trabalho foi à pesquisa bibliográfica em
livros e artigos eletrônicos.
Assim, o crime e a falta de educação no Brasil são questões que levantaram
inúmeros trabalhos e pesquisas em vários campos das ciências sociais. A abordagem que
a maioria dos autores tem tomado é a de explorar os determinantes do comportamento
criminoso em um país tão violento quanto o Brasil, o que torna essa conduta uma questão
central deste estudo.

2. A EDUCAÇÃO COMO OBRIGAÇÃO DO ESTADO ENQUANTO SERVIÇO PÚBLICO
Menciona-se que o estado tem um papel de suma importância na formação da
cidadania, pois ele tem a obrigação de assegurar os direitos coletivos e individuais, além
de implementar políticas públicas voltadas às necessidades da população, fazendo-a ter
acesso a todos os benefícios surgidos a partir do desenvolvimento econômico e social.
Dito isso, após o fim dos desmandos da ditatura, que ocorreu em nosso país,
felizmente a sociedade brasileira estava por vislumbrar uma nova realidade político-social,
pautando-se em princípios categoricamente democráticos. Porém, cumpre ressaltar que a
história mundial, à época, ocorria em contrariedade no eixo das lutas por reformas sociais,
como bem pode ser denotado a partir do comentário de Peroni (2017, p. 16):
O Brasil viveu um processo de abertura pactuado com as forças da
ditadura. E, quando estava avançando alguns passos na participação
popular e na luta por direitos sociais, sofreu o impacto das estratégias
do capital para superação de sua crise: neoliberalismo, globalização
e reestruturação produtiva, que já estavam em curso no resto do
mundo e vinham em sentido contrário a esse movimento.
Resultando-se de uma crise capitalista que ocorrera nos anos 1980,
durante a década de 1990 as políticas públicas educacionais no Brasil
passaram a ser caracterizada por dois itens principais, quais sejam, a
subordinação no que tange as exigências por parte dos sistemas
internacionais, e a preparação dando ênfase ao mercado de trabalho.
Observa-se que houve influências externas, internacionalmente
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falando, de organismos como a UNESCO e Banco Mundial,
pressionando-se fortemente para que no Brasil, ocorresse de forma
sistemática, as reformas educacionais. A respeito da preparação
voltada ao mercado de trabalho, entende-se que, esta, fora motivada
por conta da necessidade que havia no país sobre a estrutura
produtiva do capitalista, haja vista, o mercado necessitar
urgentemente de empregados que tivessem uma educação de
acordo com a nova realizada social, econômica e tecnológica.
Relativamente ao contexto da reestruturação produtiva.
A escola passou a ser considerada, do ponto de vista burguês e do senso comum,
uma mera fábrica de mão-de-obra para atender às necessidades e interesses do mercado
de trabalho. E as políticas de formação implantadas nas escolas e nos espaços produtivos
foram promotoras de ajustamento técnico para a execução do trabalho, buscando atender
às novas exigências competitivas do sistema de produção.
Ainda na década de 1990, inicia-se, em 1995, a prática da avaliação institucional com
o Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb). A intenção declarada pelo governo era
proceder à avaliação da educação brasileira, a fim de empreender posteriores ações
capazes de elevar o nível qualitativo dos sistemas de ensino. Segundo a Lei de Diretrizes e
Bases da Educação Nacional - LDBEN, em seu artigo 9º, inciso VI, uma das incumbências
do Governo Federal é “assegurar processo nacional de avaliação do rendimento escolar no
ensino fundamental, médio e superior, em colaboração com os sistemas de ensino,
objetivando a definição de prioridades e a melhoria da qualidade do ensino.”
Para Lobo Neto (2009), a ineficiência das políticas públicas educacionais brasileiras
consiste no fato de elas se caracterizarem como políticas de governo e não de Estado. Em
outras palavras, tais políticas encontram-se intimamente conectadas ao programa de
governo de um partido político ou de uma coligação hegemônica, sendo implantadas
prioritariamente com vistas à propaganda política (LOBO NETO, 2009).
De fato, enquanto a sociedade brasileira deseja receber uma educação de boa
qualidade, o governo persiste na adoção de políticas públicas educacionais
comprovadamente ineficazes.
Ainda que se tenham mecanismos para a medição qualitativa do serviço educacional
que é oferecido, e como garante a legislação pátria, já citada pela LDBEN, o poder público
recusa a ideia de aprimoramento e modernização de suas políticas educacionais.
O resultado não poderia deixar de ser decepcionante, como mostra Martins (2007,
p. 16): “A sociedade como um todo deposita na educação a esperança de mudanças e
parece haver uma ausência de ações efetivas de governo que não investe adequadamente
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e ou não consegue entender corretamente” a periferia, deixando a população exposta à
criminalidade e levando-a a desacreditar nas instituições políticas e sociais e a crer na
impunidade como regra.
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Desta forma, recai, portanto, sobre a educação o papel de formar o cidadão. Não
somente a Constituição do Brasil de 1988 (CF/88), como também a Lei de Diretrizes e bases
da Educação de 1996 (LDB/96), indicam os responsáveis pelo preparo ao exercício da
cidadania, a saber, o Estado, a família e a sociedade. Todos consideram tal ação como um
dever, caracterizada como uma verdadeira função, que deve ser desenvolvida
coletivamente, num processo de descoberta e construção de princípios e valores. Entre os
responsáveis apontados, o Estado exerce papel fundamental, posto ser o detentor de
mecanismos e instrumentos, possuindo uma rede organizada e estruturada para
desempenhar essa função.
2.1 A EDUCAÇÃO COMO DIREITO SOCIAL
Nas sociedades tribais as crianças tomam conhecimento da cultura do seu povo na
convivência do dia a dia, desenvolvem suas habilidades e tem uma visão do mundo nessa
convivência. (ARANHA, 2015).
Na Grécia clássica, ao contrário, as explicações que eram religiosas passaram a ser
substituídas pelo uso da razão autônoma, da inteligência crítica, que é capaz de estabelecer
uma lei humana e não mais divina. Na antiguidade romana, inicialmente sabe-se que a
educação era informal, mas, com o desenvolvimento e a maior complexidade da sociedade,
tornou-se formal, sistematizada; começava na família e continuava por mestres
encarregados de preparar os mais jovens para a vida adulta. (PANDOVAN, 2010).
Na Idade Média, a educação surge como instrumento para a salvação da alma e da
vida eterna. Predomina a visão de Deus como fundamento de toda a pedagogia e a
finalidade da formação do cristão (SOUZA, 2014).
Já durante o período renascentista, predomina-se o humanismo. Há relatos de que
a partir do século XVI até o século XVIII, houve um novo formato da infância e da família
com o aparecimento dos colégios, porque na idade média misturavam tanto os adultos
como crianças na mesma classe. A partir do Renascimento tomaram consciência dessa
situação e começaram a diferenciar os alunos para proteger as crianças de eventuais “más
influências”, ou de uma convivência inapropriada por questões etárias.
Propuseram uma hierarquia submetendo-os a uma disciplina com castigos
corporais. Nesse tempo as escolas não se restringiam a dar conhecimentos, mas à
formação moral.
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Com o advento da Idade Moderna, seguiam-se contradições. Se por um lado existe
uma pedagogia até universal, por outro lado, discussões de filósofos sobre a educação. Em
geral as escolas continuaram ministrando um ensino conservador.

Boletim Conteúdo Jurídico n. 1052 de 25/11/2021 (ano XIII) ISSN - 1984-0454

O ensino no Brasil no século XVII, não teve grandes diferenças, já que a educação
formal no país foi introduzida por jesuítas. Carregados de costumes, hábitos e visões de
mundo eurocêntricas, passaram a ter no Brasil um novo solo a ser explorado e catequizado.
A educação mantém-se também conservadora, seguindo sem a chamada
“revolução intelectual”. O ensino rejeita as ciências e visa só à formação humana nos
moldes clássicos e baseados na religião vigente.
As mulheres foram excluídas do ensino. Os colégios jesuítas proibiram as matrículas
dos mestiços, mas com o passar do tempo decidiram não mais discriminá-los. Azevedo
apud Aranha (2015, p. 115) destaca:
Entre as três instituições sociais que mais serviram de canais de
ascensão, a família patriarcal, a igreja e a escola, estas duas últimas,
que construíram um contrapeso à influência da casa grande, estavam
praticamente nas mãos da companhia; quase toda a modalidade, de
brancos e mestiços, tinha de passar pelo molde do ensino jesuítico,
manipulado pelos padres, em seus colégios e seminários.
No momento da Proclamação da República, a educação se intensifica. Inicia-se a
luta pelas escolas públicas e pelo ensino das ciências, defendendo a liberdade de ensino.
Neste momento, também se busca o fim, em definitivo, da proibição de matrícula pelos
escravos.
Até 1920, as instituições de educação infantil eram exclusivamente filantrópicas. O
acesso a essas unidades era extremamente restrito. Mas em outros níveis de ensino, a partir
do que conhecemos hoje como “fundamental”, passou-se a buscar a democratização do
ensino, que era a luta pelo direito de educação para todos, visualizando a educação como
um meio de elevação social do homem.
Na década de 1930, o Estado buscou incentivos em órgãos privados que se sentiram
sensibilizados para colaborar, juntamente com a sociedade, a proteção da infância. A partir
daí foram criados os órgãos de assistência infantil: Ministério da Saúde, Ministério da
Justiça e Negócios Interiores, Previdência Social, Assistência Social e o Ministério da
Educação.
No entanto, a partir daí, iniciou-se a organização de creches, jardins de infância, préescolas e escolas primárias de maneira desordenada e de forma emergencial, como se os
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problemas de ordem infantil vindo da sociedade pudessem ser amenizados por essas
instituições.
Não há que se falar que estas instituições nasceram com o objetivo de prepararem
a primeira infância, atentando para questões importantes que, hoje, sabemos serem
essenciais para o bom desenvolvimento infantil.
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Segundo Souza (2014, p. 58):
A pré-escola surgiu da urbana e típica sociedade industrial; não
surgiu com fins educativos, mas sim para prestar assistência, e não
pode ser comparada com a história da educação infantil, pois esta,
sempre esteve presente em todos os sistemas e períodos
educacionais a partir dos gregos.
Ao passo que falamos sobre educação, e mais especificamente sobre a infantil, não
há como se excluir a família nesta questão. São, de maneira importante, extremamente
ligadas e conectadas, de tal forma que não se pode tratar de uma, sem referir-se a outra.
Segundo o Dicionário Brasileiro de Língua Portuguesa a família significa: “o pai, a
mãe e os filhos; pessoas do mesmo sangue; descendência; linhagem”.
Tomando por base tal conceito, o de que a família está ligada por um ancestral
biológico, também há que se falar que família também é a união de pessoas por laços
capazes de manter os membros moralmente, materialmente e reciprocamente durante
uma vida e suas gerações.
Contudo o conceito de família vem sofrendo modificações ao longo do tempo, e
que se relacionam com o contexto socioeconômico-político do país.
No Brasil colonial, marcado pelo trabalho escravo e pela produção rural, identificase a família patriarcal, onde se tinha uma prole numerosa e a mulher submissa ao poder
masculino.
Com as novas práticas de socialização e com o início do processo de industrialização
e modernização, tornou-se inevitável o aumento do modelo de famílias nuclear burguesa,
originário da Europa.
Tomemos como base a família-tipo da sociedade burguesa do ocidente, no século
passado, para tentar explicar o que vem ocorrendo com as instituições familiais em nossos
dias. Segundo Toscano (2014, p. 106) “essa família de certo modo estava inserida nos
moldes do patriarcalismo rural e, do ponto de vista da estrutura, com um grande número
de filhos e a mulher submetida aos poderes masculinos”.
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A vida econômica já estava diferente, em termos de trabalho, fora do ambiente
doméstico, mas ainda permitia uma convivência grande com os pais com os filhos e destes
entre si; a religião constituía um elo estável, de união, através de uma moral rígida, imposta
e cumprida; o código civil enfatizando os direitos do marido sobre a mulher e dos pais
sobre os filhos, no plano jurídico, o reconhecimento da família como célula social básica.
Estes são alguns aspectos característicos da família tradicional que tiveram influência sobre
a sociedade brasileira. Toscano (2014, p. 106) destaca:
A urbanização violenta, o êxodo rural, o trabalho feminino fora do lar,
à influência crescente dos meios de comunicação de massa, a grande
mobilidade geográfica e social, são apenas alguns dos fatores
responsáveis pela maior parte das profundas alterações por que vem
passando a família.
Quando o impacto da industrialização se fez sentir sobre a sociedade
contemporânea, esta passou a sofrer uma série de abalos que culminaram, com maior ou
menor rapidez, na quebra dos padrões tradicionais.
Na medida em que o progresso se impõe, a autoridade paterna tende a diminuir,
de um lado a figura do Estado como poder disciplinador das relações sociais básicas, de
outro a disputa da autoridade tradicional, o controle de natalidade, a diminuição
progressiva da influência religiosa, a quebra da religiosidade e a quebra da crença dentro
da própria família e etc. fez com que a família se transformasse radicalmente, mas essas
mudanças só poderão ser entendidas quando vistas pelo contexto social e nunca vistas
isoladamente. “Não podemos perder de vista o fato de que a família não existe desligada
da estrutural global e só pode ser devidamente entendida como parte integrante desta
estrutura.” (TOSCANO, 2014, p. 108).
2.2 A EDUCAÇÃO NAS CONSTITUIÇÕES DO BRASIL COMO DIREITO SOCIAL
Na Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, a educação está
contemplada dentro do artigo 6º, que aborda sobre os direitos sociais, estabelecendo que
“são direitos sociais educação, saúde, alimentação, trabalho, moradia, transporte, lazer,
segurança, previdência social, proteção à maternidade e à infância, assistência aos
desamparados”.
Tal direito também aparece no art. 205, quando diz que “educação é direito de todos
e dever do Estado e da família”.
As questões que surgem disso são: a educação como um direito social e dever do
estado e da família não se consubstancia na sociedade brasileira por quais razões? Mesmo
reconhecendo a educação como um direito social, isso só pode ser garantido de forma
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progressiva, então, atual seria o conteúdo mínimo exigido para este direito? Como resolver
a tensão entre a educação como direito e a educação como serviço público com função
social?
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Estas são algumas das questões que foram levantadas no âmbito das discussões
sobre o direito de educação, por ocasião da apresentação pelo Ministro da Educação da
lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, no ano de 1996, após longa discussão no
Congresso Nacional, desde o ano de 1993.
Com o advento da Lei no 9.394 de 1996 – Lei de Diretrizes e Bases da Educação
Nacional, ficou evidente, pelo menos no campo político, que todos os níveis de ensino
deveriam ser prioridade, sendo geridos como um serviço público cultural, inerente à
finalidade social do Estado como diz o art. 205 que “a educação é um direito de todos e
dever do Estado e da família.”
Antes de analisar as normas constitucionais e legais brasileiras ao longo da história
das 7 constituições brasileira sobre o direito à educação, é importante ver como na filosofia,
a política contemporânea é considerada se a educação é um direito sociais dentro dos
direitos fundamentais.
A educação é um direito. A primeira pergunta que se deve fazer é: se os direitos
econômicos e sociais são direitos fundamentais, por que a educação não seria? Por um
lado, o neoliberalismo afirma que os direitos humanos são apenas direitos civis e políticos
liberais. Um de seus representantes mais eminentes, Robert Nozick, concebe todo o
conjunto de direitos subjetivos dentro do espaço normativo de "liberdade negativa”. Na
tradição liberal clássica, inspirada pela primazia da liberdade individual e propriedade
privada, a liberdade foi entendida basicamente como ausência de constrição e esfera de
não interferência política.
Por outro lado, o liberalismo social concebe que os direitos Fundamentais são, além
dos direitos liberais civis e políticos, econômicos e sociais. Alguns autores rejeitam a ideia
de liberdade positiva, ou seja, essa ideia normativa que afirma que o sujeito é titular não
só de direitos de liberdade, mas também direitos políticos e sociais, direitos coletivos e o
novo conjunto de direitos (igualdade de gênero, meio ambiente, direitos de estrangeiros
e imigrantes).
A ideia normativa definida no conceito de liberdade positiva envolve uma série de
assuntos que não têm a ver com a liberdade das pessoas ou com seu conjunto de direitos.
Para Robert Nozick, a liberdade negativa é o único ideal político compatível com uma
concepção autenticidade do pluralismo ético e filosófico.
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Alguns autores querem compactar todo o conjunto de direitos individuais na área
de liberdade não ser limitado ou prejudicado por outros pessoas ou pelo Estado. Em um
sentido muito semelhante, é óbvio que os direitos do ser humano à liberdade, propriedade
e segurança contam como direitos em um sentido normativo por causa de que as
inferências sobre as situações idênticas dos outros agentes são claras: cada um tem a
obrigação de respeitar os outros.
2.3 EDUCAÇÃO E CRIMINALIDADE
Os primeiros estudos sobre a relação entre educação e crime foram focados em sua
correlação condicional com várias características individuais e parentes usando métodos
de regressão padrão. Ehrlich (1975) fez uma exploração empírica inicial dos efeitos
antecipados da educação sobre crime na perspectiva do capital humano. No entanto, estes
tipos de estudos levantam preocupações devido à endogeneidade e heterogeneidade não
observado.
A participação criminosa e o baixo nível educacional dos jovens são dois problemas
sociais com raízes comuns e características sobrepostas, portanto o que é complexo para
estabelecer como esses dois problemas está relacionado.
O envolvimento criminoso pode influenciar causalmente o desempenho
educacional, e vice-versa. Ao mesmo tempo, o crime e a educação podem ser
impulsionados por vários fatores potencialmente sobrepostos, observados e não
observados, entre as quais várias características socioeconômico e comportamental.
Como consequência, não há absoluta clareza sobre se as medidas destinadas a
reduzir a criminalidade entre jovens afetam sua educação e se as intervenções que afetam
positivamente para a educação têm efeitos sobre o crime.
Por este motivo, vários pesquisadores decidiram explorar com mudanças exógenos,
ou seja, regras estaduais ou nacionais que afetam as decisões de escolaridade.
Embora a educação pareça ser uma variável importante para determinar crime,
poucos estudos têm sido dedicados a analisar e o papel da educação e seu impacto sobre
o crime em um país onde as taxas de criminalidade eles são excepcionalmente altos, como
é o caso do Brasil.
Segundo estudo realizado pelo Instituto Garapé (2019), O Brasil é o segundo país
com maior taxa de homicídios entre os países da América do Sul durante o ano de 2018,
com 30,5 homicídios por 100.000 habitantes.
Este número é realmente alarmante quando comparado com a taxa global de 7
homicídios por 100.000 habitantes. A Figura 1 mostra graficamente a taxa de homicídios
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nos diferentes países do mundo e no Brasil é claramente um dos países mais afetados pela
alta presença deste tipo de crime.

Boletim Conteúdo Jurídico n. 1052 de 25/11/2021 (ano XIII) ISSN - 1984-0454

Figura 1 - Taxa de homicídios dolosos por 100.000 habitantes em 2018

Fonte: UNODC (Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime, 2019)
Além disso, o número de furtos de pessoas, furtos de residências e o número de
extorsões aumentaram 27%, 19% e 9%, respectivamente, em 2019 em comparação com
2018. Esta situação afeta significativamente a qualidade de vida dos brasileiros e sua
sensação de segurança.
Conforme mostrado na Figura 2 e Figura 3, a partir do acordo com a Pesquisa de
Convivência e Segurança Cidadã realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
– IBGE, em parceria com o Ministério da Justiça do Brasil, em 2019 a taxa de percepção de
insegurança entre os brasileiros foi de 81,1%, mesmo quando a taxa de vitimização era de
20%. Cidadãos especialmente sentem-se mais inseguros na via pública (84,2%), no
transporte público (81%) e no comércio (62%) (Instituto Garapé, 2019).

Figura 2 - Taxa de percepção de insegurança na cidade e taxa de vitimização sexual
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Fonte: Ministério da Justiça do Brasil/IBGE, 2019.

Figura 3 - Taxa de percepção de insegurança por local

Fonte: Ministério da Justiça do Brasil/IBGE, 2019.
É sabido que o crime é uma externalidade negativa com custos sociais enormes.
Tanto é que o ex-senador e estudioso Darcy Ribeiro, maior responsável pela promulgação
da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional LDB n 1º 9.394/1996, proferiu e
deixando-a para a eternidade a seguinte frase: “Construa uma escola e economize na
construção de três presídios.”
Portanto, mesmo pequenas reduções nos crimes associadas a educação podem ser
social e economicamente importantes para o país.
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Crime e conflito no Brasil são questões que levantaram inúmeras intervenções da
literatura sociojurídica no campo das ciências sociais com abordagem que a maioria dos
autores tem tomado tem sido explorar os determinantes do comportamento criminoso em
um país tão violento quanto o Brasil, e ousaram propor várias hipóteses sobre as causas
do crime.

Boletim Conteúdo Jurídico n. 1052 de 25/11/2021 (ano XIII) ISSN - 1984-0454

Antunes (2012), por exemplo, estudou o fenômeno da violência no Brasil no campo
sociojurídico e descobriu que uma das causas objetivas é, o que se estuda neste artigo, a
falta de educação, no sentido formativo.
A longa construção histórica da educação é passada do monopólio da educação das
igrejas, como as instituições de ensino dos fiéis e súditos, à concepção da burguesia
ascendente que irá considerá-la como um direito individual para a formação do cidadão.
Com o passar do tempo, quase três séculos, tem-se o cenário de que os atores
centrais da disputa são as igrejas - no nosso caso, a católica e o nascente Estado Liberal.
Este processo resulta na organização de sistemas atuais de educação em massa - sempre
misturado, com educação pública e ensino particular.
Assim, na Constituição do Brasil de 1824, traz a realidade do Brasil
independente desde 1822 que seguia os preceitos do direito português, já que a
estrutura política brasileira ainda era dominada por portugueses, embora os
Andradas possuíssem enorme influência no novo governo. Ou seja, a Constituição
do Império de 1824 manteve as ideias advindas da antiga Colônia.
Com relação à educação, faz referência no art. 179, § 32 aos colégios e
universidades como fonte de ensino de ciências, belas letras e artes. Assim a
Constituição de 1824 não tem nenhuma preocupação com a questão da educação.
A primeira Constituição da República de 1891 deu ao Congresso Nacional a
obrigatoriedade de legislar sobre o ensino superior (art. 34, inciso 30); mas, também
permite a criação de instituições de ensino superior e secundário nos Estados e
prover à instrução primária e secundária no Distrito Federal (art. 35, incisos 2º, 3º e
4º).
A carta de 1934 é a primeira Constituição do Brasil a tratar de forma específica
da questão da educação e dar início ao tema educação como um tema social com
17 com 17 artigos. Onze desses artigos fazem parte do capítulo específico sobre
educação (Capítulo II, arts. 148 a 158). Esta Carta manteve a estrutura antiga com
relação à educação, mas dá um caráter de direito social.
A Constituição de 1937 (Estado Novo) segue as orientações de um Estado
ditatorial, muito parecida com os textos constitucionais dos regimes fascistas
europeus. Centralizou-se a educação na União (art. 15, IX). Quebra a educação como
um direito social quando diz no art. 1º "A arte, a ciência e o ensino são livres à
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iniciativa individual e à de associações ou pessoas coletivas públicas e particulares"
(art. 128). (VILAS-BÔAS, 2011).
Isso é mantido mesmo no texto da ditadura militar de 1967 e, principalmente
no texto constitucional de 1988, como por exemplo, ao direito à educação
multicultural, ao ensino da língua nativa e a Educação ambiental. Alguns artigos
reformados ou adicionados na reforma Constitucional de 1988 concede no Brasil
garantiu o máximo legal, que foi reforçado pela atual Lei da Educação – LDB de
1996. (CURY, 2018).
Com base nisso, diferentes declarações internacionais - a pioneira Declaração
Universal dos Direitos Humanos de 1948, a de Direitos da Criança, Mulheres, Povos
Aborígenes, etc. – incluem educação entre suas afirmações. O “Movimento dos
Povos pela Educação dos Direitos Humanos sintetiza suas declarações da seguinte
forma, segundo Duarte (2007, p. 133):
1 - O direito humano à educação confere a cada mulher, homem, jovem
e criança o direito à educação básica obrigatória e gratuita bem como
todas as formas disponíveis de educação secundária e superior;
2 - O direito à proteção para a não discriminação de todos os níveis de
educação quanto à igualdade de acesso à educação formação
contínua e profissional;
3 - O direito à informação sobre saúde, nutrição, reprodução e
Planejamento familiar;
4 - O direito à educação está vinculado a outros direitos humanos e
direitos
fundamentais
que
são
universais,
indivisíveis,
interconectados e interdependentes, incluem: a) O direito à
igualdade entre homens e mulheres e à participação igualitária na
família e na sociedade; b) o direito de trabalhar e receber salários que
contribuam para um padrão de vida adequado; c) direito à liberdade
de pensamento, consciência e religião; d) o direito a um padrão de
vida adequado; e) o direito de participar na tomada de decisões e
políticas que afetam cada uma de suas comunidades a nível local,
nacional e internacional; f) o direito de todo membro de minorias
étnicas ao gozo e desenvolvimento de sua própria cultura e língua;
e, g) o direito de cada membro de minorias étnicas a estabelecer e
manter suas próprias escolas e estabelecimento de instituições
educacionais para ensinar e receber treinamento em suas próprias
línguas nativas.
Como pode ser visto, ao longo das 7 constituições brasileiras (1824, 1891,
1934, 1937, 1946, 1967 e 1988) deixou de ser uma permissão individual para uma
rede complexa de garantias e poderes sociais e coletivos associados à criação de
mundos mais justos. Assim, além das diferentes posições que existem dentro do
neoconservadorismo, eles temem comum que: eles sempre marcarão que o
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desenvolvimento do sistema de educação pública é prejudicando pela
burocratização implícita que implica, eles vão reduzir os gastos públicos ao sistema
público de educação e promoverá e financiará instituições do setor privado com
recursos públicos. Desde 1988 com a promulgação da Constituição de 1988 e a
partir de 1996 com o adento da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB)
– Lei nº 9.394/1996, se consubstanciou a aprendizagem ao longo da vida foi-se
estabelecendo gradualmente no espaço educacional brasileiro, como uma
referência essencial para o discurso político e as reformas em matéria de educação,
formação e qualificações. (DUARTE, 2007).
Assim, desde 1996 (LDB), por exemplo, está consagrado em uma lei
resultante de um acordo assinado, uma ocorrência rara, por os matizes políticos que
compunham o Congresso Nacional em 1996 que em princípio é da competência do
nível nacional, na medida em que está vinculado às especificidades sociais mais
assertivas.
3. CONCLUSÃO
O objetivo da educação nesse contexto é processar a matéria-prima das habilidades
humanas e transformá-los em trabalhadores que sejam dignamente inseridos no nível
apropriado de seu trabalho. Consequentemente, apesar da mudança para um sistema mais
justo de seleção educacional durante o século XX e grandes ganhos em eficiência
econômica (alcançado no contexto da produção em massa de produtos padronizados), a
forma como os sistemas de educação e formação foram organizados em sociedades
industriais nos princípios da burocracia das máquinas que resultou em um desperdício
massivo de talento.
Assim, os resultados apresentados neste trabalho devem ser entendidos como
gerais efeitos ou relações gerais, que são influenciados por efeitos socioeconómicos muito
mais complexos do que os mencionados.
No entanto, o trabalho realizado é compatível com as provas existentes, e isto
constitui um passo importante que demonstra o efeito inverso da educação (tanto em
quantidade como em qualidade) sobre a criminalidade no Brasil.
Tendo em conta o acima exposto, as implicações políticas deste trabalho devem
centrar-se nas medidas consideradas pelas autoridades para controlar a criminalidade no
Brasil. Os decisores políticos deveriam olhar, de maneira ainda mais profunda, e sobretudo
moderna, para a educação dos jovens, afim de elevar o nível de escolaridade e
proporcionar boas instalações, professores e materiais para uma educação de melhor
qualidade.
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Estes tipos de medidas preventivas ou de dissuasão de crimes necessitam de mais
atenção e recursos, uma vez que são uma via importante na luta contra a criminalidade. A
intervenção na educação de indivíduos em idade precoce pode influenciar a de bons
hábitos, comportamento e aspirações dos estudantes, o que pode levar a grandes ganhos
sociais. Uma estratégia nacional centrada na melhoria da educação do país poderia ser
mais eficaz contra o comportamento criminoso.
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COMO DEVE O ESTADO SUBSIDIAR A ARTE: UM GUIA DE PROMOÇÃO À CULTURA
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Resumo: O presente estudo tem por escopo agregar uma perspectiva pouco trabalhada
na intervenção do Estado na ordem social, consistente no seu papel em fomentar
manifestações culturais, o que merece maior atenção sobretudo em períodos de ascensão
de governos populistas. Neste sentido, busca-se, de início, definir os elementos
característicos do populismo autoritário que percorre grande parte das sociedades
contemporâneas. Em seguida, passo a examinar o debate norte-americano a respeito do
papel do Estado em fomentar a cultura. Ao final, desloca-se o debate do papel do Estado
para o paradigma da Constituição Federal de 1988, que confere mais latitude para a
atuação proativa, desde que atendidos os ditames materiais de inclusão, pluralismo e
respeito à diferença. Com isso, visa-se à contenção da reprodução dos signos autoritários
no tecido social, de modo a diluir a penetração da pretensão homogeneizante dos líderes
demagogos que buscam alçar posições de poder.
Palavras-chave: neutralidade estatal; liberdade de expressão; populismo
Abstract: The present study seeks to further investigate the role of State intervention in
social order, by means of aiding cultural manifestations, which deserves more attention
especially in periods of rising populism. In this regard, it attempts to define the typical traits
of authoritarian populism that runs across contemporary societies. Furthermore, it shows
the debate in the USA about the role of the State in aiding cultural manifestations. At last,
it puts the role of the State under the light of Brazilian Constitution, which confers more
space to a proactive intervention, as long as the substantive standards of inclusion,
pluralism and respect to differences are attended. In sum, it seeks to restrain the replication
of authoritarian signs in social structure, so that it diminishes the infiltration of
homogenizing claims of demagogue leaders who attempts to seize political power.
Keywords: State neutrality; free speech; populism
Sumário: 1- Introdução; 2 – O script da propaganda e a ascensão institucional do
autoritarismo; 3 – O papel do Estado liberal em financiar as artes: a contribuição de Owen
Fiss e Ronald Dworkin; 4 – O fomento cultural sob a égide da Constituição Federal de 1988:
pluralismo, inclusão e diferença; 5 – Conclusão

78

www.conteudojuridico.com.br

1 – Introdução
O liberalismo constitui uma das filosofias políticas contemporâneas das mais
festejadas e tida como responsável por compor o ethos subjacente da maior parte das
sociedades democráticas.
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Recentemente, contudo, o contexto de crise democrática vivenciado em alguns
países tem demonstrado, conforme expõe a literatura especializada, a insuficiência de
Estados que funcionam nos estritos moldes preconizados pelo liberalismo em se defender
contra as investidas de personalidades autoritárias, que se valem do caldo cultural
autoritário e das ferramentas do jogo democrático para ascender ao poder.
Como não poderia deixar de ser, este fenômeno é multifatorial. Já o escopo deste
trabalho consiste em apontar o papel da diversidade e do pluralismo cultural em inibir a
criação de um ambiente propício ao discurso de demagogos com discursos
homogeneizantes e que apontam para a valorização de certa identidade estereotipada a
ser preservada.
Para tal fim, as instituições estatais têm um importante mister a cumprir, uma vez
que o mercado cultural é frequentemente dependente de incentivos externos, que operam
fora das leis da oferta e da demanda, para a promoção de objetivos sociais valiosos.
Feita esta breve introdução, cumpre enunciar as próximas etapas da exposição. Em
um primeiro momento, o contexto de ascensão autoritária será exposto, com ênfase na
estratégia dos aspirantes a autocratas de explorar a divisão social e a fixação de um núcleo
homogêneo e puro de sociedade, contrário ao fato do pluralismo tido como regra nos dias
de hoje.
Na sequência, abordaremos o papel do Estado em fomentar as artes e a cultura com
base nos escritos de Ronald Dworkin e de Owen Fiss, que buscaram conceber um papel
positivo para o Estado na matéria, ainda que se situando dentro dos limites da moldura
filosófica liberal.
Por fim, traremos o debate para o contexto normativo brasileiro em que,
diferentemente do cenário norte-americano, a Constituição Federal foi pródiga na garantia
de um direito à cultura plural, a ser promovido com atuação estatal e da sociedade,
devendo ser compreendido como um dos componentes essenciais das liberdades
comunicativas e do desenvolvimento da personalidade individual. Destarte, em sede
prescritiva, ofereceremos um standard para a atuação do Estado no domínio cultural
alinhada aos fins constitucionais e que pode funcionar como mecanismo preventivo da
radicalização do tecido social a partir da tolerância e do respeito à diferença.
2 – O script da propaganda e a ascensão institucional do autoritarismo
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Na atualidade, como visto, é comum afirmar que estamos em período de crise
democrática. Decerto, esta crise é bifronte: níveis elevadíssimos de desigualdade social se
imbricam com a ascensão de governos autoritários mundo afora, valendo-se do caos social
gerado pelas condições econômicas nefastas e a falta de responsividade política para
avançar seus discursos oportunistas anti-establishment.8
Para os propósitos deste trabalho, é importante destacar como estes líderes são
eminentemente anti-pluralistas, reivindicando uma autoridade moral exclusivista,9 o que
gera, paradoxalmente, uma polarização entre o ‘grupo homogêneo’ que os autocratas
dizem representar - geralmente se valendo de um passado místico para definir as
características do grupo10 – e os grupos minoritários, supostamente protegidos pelo
establishment.11 É dizer: há um anti-elitismo agregado a um anti-pluralismo que tem a
pretensão expressa de retirar da esfera pública indivíduos que não se enquadram na
categoria de povo autêntico e puro.12
A partir dessa visão, é fácil notar a ameaça que o populismo representa ao regime
democrático. Democracia, na metáfora de Claude Lefort, representa o governo da maioria,
mas o espaço do poder deve permanecer vazio, de sorte que nenhum ator pode ter a
pretensão de representar exclusiva e peremptoriamente o povo.13 Acresça-se, aqui, a
frontal contrariedade do populismo com o valor epistêmico da democracia, por meio do
qual a deliberação leva necessariamente a melhores resultados: para o populista, não há
necessidade de deliberação. Assim, características centrais do processo democrático provisoriedade, falibilidade e dinamicidade - se encontram ameaçadas.14
Fixados os principais atributos e modus operandi dos adeptos do autoritarismo
contemporâneo, cumpre avançar para os fundamentos de promoção de uma atuação
estatal inclusiva e plural no domínio cultural, que se mostram frontalmente contrárias às
pretensões homogeneizantes dos regimes antidemocráticos.
8 BROWN, Wendy. In the Ruins of Neoliberalism. Columbia University Press. New York, 2019. pp. 2-22
9 MÜLLER, Jan-Werner. What is populism?. University of Pennsylvania Press, 2016. pp. 31-33.
10 STANLEY, Jason. How Fascim works: the politics of us and them. New York: Random House, 2018. pp. 335
11 MÜLLER, Jan-Werner. What is populism?. University of Pennsylvania Press, 2016. pp. 9-10 e 71.
12 Ibid. pp. 19-31.
13 RUMMENS, Stefan. Populism as a threat to liberal democracy. pp. 659-677. In: KALTWASSER, Cristóbal
Rovira et al. (Eds.). The Oxford Handbook of Populism . Oxford University Press: Oxford, 2017. pp. 663-664,
667 e 674.
14 MÜLLER, Jan-Werner. Populism and Constitucionalism. pp. 702-718. In: KALTWASSER, Cristóbal Rovira et
al. (Eds.). The Oxford Handbook of Populism. Oxford University Press: Oxford, 2017. pp. 717-718
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3 – O papel do Estado liberal em financiar as artes: a contribuição de Owen Fiss e
Ronald Dworkin
Neste momento, abordaremos a postura do Estado com relação ao fomento à
cultura sob a premissa filosófica liberal. Em razão da sua maior penetração na literatura
norte-americana, exporemos o debate tal como posto por dois grandes constitucionalistas:
Owen Fiss e Ronald Dworkin.
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Para entendermos a atuação adequada do Estado nas artes em Fiss, temos que
analisar brevemente o pano de fundo de sua empreitada teórica. Fiss busca enxergar a
Primeira Emenda norte-americana, que prevê a cláusula da liberdade de expressão, sob
lentes distintas da tradicional visão libertária, segundo a qual o dispositivo protege apenas
a prerrogativa individual de se expressar e que define o Estado como inimigo natural de
tal liberdade. Ao revés, o Estado pode ser, em certos contextos, amigo da liberdade de
expressão, mormente quando busca contrabalancear os efeitos perniciosos da
concentração de poder privado sobre nossa autonomia. Tal perspectiva aborda a liberdade
de expressão como uma liberdade pública - que deve defender valores sociais e não
meramente individuais -, cujo propósito consiste no alargamento do debate público como
mecanismo de tomada de decisão mais livre e informada pelos cidadãos de determinada
comunidade política.15 A visão do Estado como protetor dos interesses da audiência – os
cidadãos – em ter acesso a um debate amplo e aberto, mediante o exercício da reflexão
informada, é classificada como o approach democrático da liberdade de expressão.16
Adentrando o domínio das artes, Fiss destaca as dificuldades das abordagens
tradicionais da Primeira Emenda, que costumam buscar mecanismos de proteção do
indivíduo em face da regulação do discurso pelo Estado, para tratar de casos em que o
Estado atua como alocador de recursos - e não como regulador. Embora visões mais
libertárias da separação entre Estado e liberdade de expressão pudessem não endossar os
subsídios estatais, Fiss considera importante tomar como ponto de partida a premissa de
que as atividades artísticas, se submetidas puramente ao mercado, estariam fadadas à
estagnação ou aos desígnios daqueles que possuem maior poder econômico.17 Portanto,
a questão passa a ser de como a Primeira Emenda deve ser interpretada para coibir abusos
do Estado na alocação de recursos, assim como de avaliação do grau de controle
15 FISS, Owen. The Irony of Free Speech. Harvard University Press: Cambridge, Massachusetts, 1998. pp. 2-3
e 19
16 Ibid. pp. 18, 22-23
17 Ibid. pp. 27-28
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constitucional incidente: se estaria sujeito ao mesmo rigor da atividade regulatória
estatal.18
De modo a construir seu argumento, Fiss narra a trajetória do Fundo Nacional para
as Artes – NEA em caso que causou controvérsia junto a um Senador norte-americano,
Jesse Helms, tendo em vista a decisão do Fundo de conceder empréstimo para subsidiar a
exposição do trabalho de Robert Mapplethorpe, fotógrafo novaiorquino que morreu de
AIDS em 1989 e cuja exibição apoiada possuía imagens de relações homoafetivas e
sadomasoquistas. Em reação, o Senado aprovou proposta legislativa de Helms que impedia
a NEA de financiar arte de conteúdo ‘obsceno’, visando obstar que futuras exibições de
teor semelhante fossem apoiadas por recursos públicos, além de prever a necessidade de
que o futuro beneficiário assinasse uma declaração atestando estar em conformidade com
a lei.19
Ocorre, contudo, que o ‘ato obsceno’ possui significado jurídico específico no
ordenamento norte-americano, servindo de base para a regulação de discurso de
conteúdo sexual explícito. Trata-se do Miller Test, fixado pela Suprema Corte norteamericana, que consiste na necessidade de comprovar que a obra como um todo apela a
um interesse lascivo no ato sexual, retrata a conduta sexual de forma agressiva e carece de
valor literário, artístico, político ou científico.20 Em outras palavras, ainda que a legislação
aprovada tenha sido editada para barrar o financiamento de exposições como a de
Mapplethorne, seu âmbito normativo foi restringido pelo Miller Test, como se verifica da
própria absolvição do Museu de Arte Contemporânea – que promoveu a exposição de
Mapplethorne – da ação judicial que tinha por escopo condená-lo por suposta prática de
ato obsceno: o júri entendeu que a exibição possuía forte valor artístico e político, tendo
sido, portanto, aprovada no Miller Test.21
Em seguida, porém, foi editada nova Lei que alterou significativamente a
governança da concessão de incentivos pela NEA. De um lado, aumentou o papel dos
painéis de revisão por pares para a indicação dos possíveis beneficiários, acrescentando
previsão de que serão recomendados mais candidatos do que podem ser financiados, de
modo a intensificar a responsabilidade decisória do Presidente da NEA na concessão do
benefício. Por outro lado, a Lei trouxe alguns critérios genéricos para nortear a
competitividade entre os participantes – a ‘decência’ e o ‘mérito artístico’, de tal sorte que
um empreendimento ‘indecente’ não poderia ser selecionado, estando a competição
18 Ibid. pp. 28-29
19 Ibid. pp. 29-30
20 Ibid. p. 31
21 Ibid. p. 31
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voltada à promoção do que possui maior ‘mérito artístico’ dentre aqueles que se encaixam
no parâmetro da ‘decência’.22
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Ao analisar criticamente a inovação legal, Fiss aponta que o critério de ‘decência’
poderia ser usado, caso vigente à época, para invalidar subsídios a exposições como as de
Mapplethorpe, de modo que importa verificar se referida prerrogativa do Estado viola a
Primeira Emenda e a liberdade de expressão. Com isso, Fiss busca demonstrar que as
consequências da atividade alocativa do Estado podem ser tão danosas quanto aquelas da
atividade regulatória:23 ora, eventual violação às normas administrativas poderia impor à
Mapplethorpe uma sanção pecuniária, mas a sua desclassificação de uma política de
subsídios estatais por razões arbitrárias iria desprovê-lo de recursos para realizar a
exposição.24
Sem embargo, apenas uma visão qualitativa do approach democrático da liberdade
de expressão seria capaz de afastar eventual indiferença constitucional da atividade
alocativa do Estado. Isto porque, de acordo com a visão libertária, o fato de a atividade
alocativa, a um só tempo, promover e desestimular discursos não oferece base
constitucional sólida para a seleção de um candidato em detrimento do outro, já que os
efeitos sobre a liberdade de expressão individual se anulariam reciprocamente. Da mesma
forma, uma concepção quantitativa da abordagem democrática se contentaria com
qualquer um dos discursos promovidos, visto que os efeitos sobre o debate público
também se compensariam mutuamente. Por outro lado, a visão qualitativa da liberdade de
expressão concebida democraticamente visa ao enriquecimento do debate público
mediante o contato com experiências artísticas heterodoxas e tradicionalmente
marginalizadas.25 Com o escopo de cumprir tal desiderato, deve o Estado adotar
artesanalmente e caso a caso uma modelagem dos critérios previstos na legislação26 - de
22 Ibid. pp. 32-33
23 Na verdade, Fiss traça uma distinção entre o estágio competitivo da atividade alocativa e a atividade de
polícia: a atividade alocativa necessariamente possuiria duplo efeito em razão da escassez de recursos
públicos, viabilizando a realização de empreendimentos artísticos que não ocorreriam sem os recursos, ao
mesmo tempo em que tolhe os não selecionados dos recursos necessários para que levem adiante sua arte.
Por sua vez, a atividade de polícia não gera, em regra, esta consequência: a inação do Estado na repressão
de discursos não irá causar efeito silenciador, diferentemente do seu comportamento ativo para regular
diferentes formas de expressão. Ibid. pp. 35-36
24 Ibid. pp. 33-34
25 Ibid. pp. 36-37
26 Embora estejamos apenas narrando o raciocínio desenvolvido por Fiss, temos que discordar da excessiva
deferência conferida aos critérios legais de ‘decência’ e ‘mérito artístico’. Ambas são potencialmente suspeitas
por conferirem demasiada discricionariedade ao administrador para se valer das suas visões éticas
particulares no momento da concessão do incentivo, sendo certo que a mera reorientação destes parâmetros
à luz da leitura democrática da Primeira Emenda não retira seu caráter potencialmente arbitrário e
discriminatório. Além disso, é igualmente problemático o enfoque exclusivo nas consequências do fomento.
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‘decência’ e de ‘mérito artístico’ - de sorte a produzir resultados que promovam valores
democráticos.27
Em outras palavras, a abordagem qualitativa de Fiss se norteia pelas consequências
da atividade alocativa do Estado no setor artístico: seja qual for o critério específico
adotado, o efeito deve ser a promoção da autodeterminação coletiva por meio de um
debate público mais rico e completo.28 De toda forma, diante da escassez de recursos, o
Estado terá que fazer escolhas, mesmo entre empreitadas heterodoxas – v.g entre
promover a arte nazista ou exposições LGBT -, devendo avaliar se tais opções violam a
Primeira Emenda ou excluem sistematicamente grupos minoritários.29 Em qualquer caso,
a decisão do Estado não pode se pautar pelo juízo do gestor a respeito do mérito da
empreitada a ser financiada, visto que tal postura viola a aspiração democrática da
liberdade de expressão – estes juízos devem ser reservados exclusivamente aos
cidadãos.30
Assim, Fiss enuncia alguns critérios dogmáticos para avaliar a concessão de
subsídios à atividade artística. O primeiro consiste no relativo grau atual de exclusão do
grupo minoritário cujas ideias estão sendo fomentadas, o que deverá ser diretamente
proporcional à sua aptidão de obter o financiamento. Outro importante parâmetro vem na
avaliação da necessidade financeira do empreendimento, questão delicada em atividades
artísticas, uma vez que o mercado não costuma prover recursos para projetos que
tornariam a esfera pública mais variada e plural, cabendo ao financiamento público suprir
tal demanda democrática. Já o terceiro standard decorre da atualidade do objeto da
Em dado momento, Fiss afirma que a atuação do Estado que se pretende neutra pode produzir efeitos
adversos de promoção de visões de mundo já hegemônicas, ao passo que o Estado pode alocar recursos em
determinado projeto com o intuito ostensivo de tornar prevalecente no debate público o discurso apoiado
– postura que evidentemente não é neutra -, mas que, ao fim e ao cabo, obtém o efeito inverso de
robustecimento do debate público. Há fundamentos para discordarmos desta visão consequencialista: em
primeiro lugar, razões importam, como demonstra a ideia de razão pública, devendo o Estado possuir
motivos bastante convincentes para atuar no “mercado das ideias” com o intuito de promover determinada
visão de mundo e ainda assim se pretender legítimo sob o ângulo democrático; além disso, o exemplo
hipotético de atuação estatal enviesada é ruim porque seu resultado positivo para o conceito democrático
da liberdade de expressão é acidental. É dizer: a não ser que se trate de um caso puramente de laboratório,
cuja utilidade é discutível, a atuação não-neutra do Estado como modo de governança do fomento – que
presume operações reiteradas no tempo - irá se perpetuar em oportunidades futuras, sendo certo que
podemos não ter a mesma sorte de obter resultados positivos para a liberdade de expressão. Para a discussão
da interpretação adequada dos critérios de ‘decência’ e ‘mérito artístico’, cf. Ibid. pp 33, 38-40. Para o debate
a respeito da neutralidade, cf. Ibid. pp. 40-41.
27 Ibid. p. 41
28 Ibid. pp. 41-42
29 Ibid. pp. 38 e 42
30 Ibid. p. 43
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atividade fomentada para a agenda pública, de modo a esclarecer com diferentes pontos
de vista as questões prementes para a nação.31 Finalmente, o potencial silenciador do
discurso deve ser sopesado, isto é, não pode o Estado, sob a premissa de estar apoiando
empreendimentos heterodoxos e minoritários, financiar discursos de ódio ou propaganda
nazista, pois projetos com objetos tais corroem os próprios valores democráticos que o
fomento deve promover.32
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Para concluir, Fiss aborda interessante precedente da Suprema Corte norteamericana que bem retrata a visão libertária de liberdade de expressão e a dificuldade de
submeter os subsídios estatais à juridicidade, compreendendo-os como inteiramente
discricionários, verdadeiros ‘presentes’ do Estado que, como tais, não devem ser
questionados.33 De acordo com Fiss, embora os programas de fomento não sejam
obrigatórios, há limites constitucionais que deverão ser observados caso implementados:
não podem ser utilizados para reforçar a hegemonia dos pensamentos ortodoxos na
sociedade, mantendo os setores estigmatizados ao largo da esfera pública. Neste sentido,
os programas de fomento estariam numa categoria intermediária entre o
constitucionalmente obrigatório e o permitido, possuindo status de medida preferencial e,
nesta condição, não podem ser inteiramente discricionários.
Enfim, a atuação estatal no fomento à cultura deve ser escrutinizada com a mesma
régua e o mesmo rigor da atividade regulatória, devendo o Poder Judiciário ser sensível ao
impacto da alocação de recursos estatais na promoção de uma esfera pública robusta.
Aliás, o papel ativista do Estado é imprescindível na medida em que a arte é um campo
especialmente frágil e suscetível à captura do poder privado, gerando a sua mercantilização
e o consequente afastamento da esfera pública do ideal democrático da Primeira Emenda:
nosso direito e responsabilidade de exercer o autogoverno de forma deliberativa e
reflexiva.34
Por sua vez, Dworkin constrói sua argumentação sobre o papel do Estado na
promoção da arte a partir da dicotomia entre a abordagem econômica e a erudita. A
princípio, a abordagem econômica sustenta que o mercado é o mecanismo eficaz para
definir o preço, o tipo e a quantidade de cultura que determinada comunidade vai querer
possuir. Nesta linha de raciocínio, a atuação do Estado subsidiando a arte significaria que
a comunidade como um todo está despendendo mais recursos na área do que seus
31 A nosso sentir, o critério não é bom. A limitação aos assuntos atuais e efervescentes na esfera pública
afasta precisamente as manifestações minoritárias mais à margem da sociedade, cuja opressão se encontra
ainda invisível para a sociedade hegemônica.
32 Ibid. pp. 44-45
33 Rust v. Sullivan, 500 U.S. 173 (1991). Cf. Ibid. pp. 45-47
34 Ibid. pp. 45 e 48.
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membros, de fato, desejam. Já a visão erudita não se ocupa tanto com as preferências
individuais, mas sim com os atributos ideais da cultura em uma sociedade – sofisticação,
riqueza, excelência – para o florescimento da natureza humana, sendo papel do Estado
intervir para a atingir tais objetivos caso os indivíduos não consigam fazê-lo por conta
própria. Esta abordagem também possui problemas: é paternalista e, muito possivelmente,
os maiores beneficiários dos subsídios à arte erudita seriam os ricos ou a classe média
alta.35
Dworkin passa, então, a discutir a abordagem econômica da arte com base na noção
de bens públicos. Tais bens não podem ser eficientemente deixados ao mercado, uma vez
que seria impossível impedir as pessoas que não pagam por eles de usufruir dos seus
benefícios.36 A solução econômica para tal problema se daria mediante a intervenção
estatal para calcular o que a comunidade política está disposta a pagar pelo uso de tais
bens e, em seguida, operacionalizar o seu financiamento mediante a cobrança de tributos.
Portanto, a utilidade deste approach quanto aos bens públicos depende da capacidade de
o Estado identificar o quanto o público está disposto a desembolsar pela sua fruição.37
Os bens culturais não seriam bens públicos clássicos, pois não é difícil excluir
terceiros não pagantes da experiência de usufruí-los. Sem embargo, a questão dos bens
públicos pode surgir sob a forma dos transbordamentos (‘spillover effects’), que consiste
no efeito do uso de bens públicos sobre terceiros, tal como se verifica na vacinação. A arte
como bem público deste tipo produz transbordamentos extrínsecos – v.g. os benefícios
financeiros ou de estima que pessoas de determinada região recebem em razão da visita
frequente de turistas a museus locais não frequentados pelos próprios residentes – e
intrínsecos – benefícios estéticos e intelectuais que toda comunidade recebe pela
promoção da cultura, haja vista sua ubiquidade e penetração nas relações sociais por meio
da influência recíproca da cultura erudita e da cultura popular. Assim, tais repercussões
justificariam o subsídio estatal à cultura erudita – que oferece referência e forma à cultura
popular -, uma vez que as pessoas comuns não se engajariam normalmente em relações
de mercado para financiá-las.38
Dworkin identifica, contudo, três problemas para a defesa da cultura pela tese dos
transbordamentos. O primeiro seria o intervalo temporal entre o público que financiará a
arte através do Estado e aquele que receberá os benefícios dos transbordamentos. O
segundo consistiria na indeterminação, dado que não podemos antecipar os impactos
35 DWORKIN, Ronald. A matter of principle. Harvard University Press: Cambridge, Massachusetts, 1985. pp.
221-222
36 O meio ambiente e a segurança pública são exemplos clássicos de bens públicos
37 Ibid. pp. 223-224
38 Ibid. pp. 224-225
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positivos dos subsídios à arte para aquela sociedade no futuro. O terceiro decorreria da
imprecisão: diferentemente do meio ambiente e da segurança pública, agentes estatais
não teriam condições de saber o quanto o público estaria disposto a pagar para financiar
a arte, sendo impossível realizar estimativas confiáveis.39
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Diante da impossibilidade de a abordagem econômica servir de teste para avaliar se
a arte deve ser subsidiada pelo Estado, Dworkin apresenta uma terceira via: a visão
estrutural. Ao perceber que a cultura oferece tanto as expressões específicas – v.g quadros,
romances, suspenses -, quanto o pano de fundo estrutural que mantém o nosso senso
avaliativo dos valores estéticos, Dworkin defende a atuação estatal para a manutenção de
uma estrutura cultural rica e diversificada, que garanta diferentes possibilidades de
experiência de avaliação estética. Para ele, a despeito de não podermos nos valer da
linguagem econômica para garantir que esta visão irá promover o melhor dos mundos, é
possível inferir que é preferível garantir às pessoas profundidade e complexidade nas
formas de vida que se lhes mostram disponíveis.40
O centro da estrutura cultural comunitária consiste na linguagem compartilhada.
Toda sociedade é beneficiária ou vítima do que é feito com a linguagem, isto é, se uma
linguagem empobrece mediante a perda de uma particularidade estrutural, a comunidade
como um todo perde o vocabulário para expressar determinada sensação – v.g. alegria ou
tristeza. No entanto, não faria sentido dizer que esta sociedade sente falta do que se
perdeu na estrutura da linguagem ou mesmo a situação contrária – de que estaria melhor
se sua linguagem fosse mais rica -, uma vez que os membros desta comunidade não
estariam equipados da estrutura linguística para se expressar desta forma. Destarte, o único
juízo de valor que pode ser feito quanto a preferência por uma linguagem mais rica decorre
de um olhar externo, razão pela qual Dworkin se volta a enfrentar a questão do
paternalismo.41
Para Dworkin, a proteção da linguagem em face do seu potencial esfacelamento
não seria paternalista, na medida em que não promove determinada preferência que se
reputa adequada, mas aumenta a própria agência dos indivíduos - i.e sua capacidade de
fazer escolhas e de se expressar. Ao contrário, o desapreço ao paternalismo constitui
argumento favorável para a promoção de uma sociedade garantidora da estrutura
linguística.42
39 Ibid. pp. 226-227
40 Ibid. p. 229
41 Ibid. p. 230
42 Ibid. pp. 230-231
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A seu turno, o aspecto estrutural da arte seria uma parte especial da linguagem
compartilhada. Isto porque a própria possibilidade de representação da arte, em seus
diversos meios e formas, e da avaliação valorativa do seu conteúdo carece de um
vocabulário compartilhado de tradição e convenção. A manutenção deste estoque artístico
linguístico depende da continuidade e reprodução das suas diversas manifestações no seio
social, o que ocorre, geralmente, por meio de museus e universidades. Como toda
comunidade – e não apenas os que acessam tais instituições para terem contato com a
arte – compartilha e utiliza a linguagem artística, há uma razão de interesse público para o
Estado subsidiar estas entidades.43
Além da perda de continuidade, a dificuldade em inovar consiste em outra forma
de empobrecimento da linguagem da cultura. A capacidade de inovar se funda na tradição
de inovação per se e na maleabilidade das formas de arte existentes a experimentações e
reinterpretações. Nesta última hipótese, a continuidade é preservada por meio da
inovação, com as pessoas estabelecendo conexões entre experiências distintas de arte. Em
quadro oposto, quando os limites do que determinada sociedade considera arte são
desenhados de forma muito estreita, temos geralmente a sua degeneração e
instrumentalização para fins não estéticos, tal como constatado da maior parte dos regimes
totalitários.44
Em suma, Dworkin considera que o Estado só pode subsidiar as artes para proteger
a estrutura intelectual da cultura, sem a promoção de nenhuma manifestação artística
específica. De modo a atingir tal finalidade, deve-se buscar diversidade e inovação na
qualidade da cultura, em vez categorizar determinadas manifestações artísticas específicas
em critérios de excelência. Como visto, esta construção afasta alegações de paternalismo
e até mesmo de elitismo, uma vez que a estrutura cultural é ubíqua, não sendo possível
pré-determinar os beneficiários concretos das suas várias possibilidades e
oportunidades.45
4 – O fomento cultural sob a égide da Constituição Federal de 1988: pluralismo,
inclusão e diferença
Da leitura das contribuições trazidas na seção anterior, extrai-se imanente tensão
entre o papel do Estado na cultura e a premissa de neutralidade liberal. Tal impressão
explicaria, em Dworkin, a convivência lado a lado do alto valor normativo conferido à
cultura com uma proposta prescritiva elaborada em termos excessivamente vagos, de
43 Ibid. p. 231
44 Ibid. pp. 231-232
45 Ibid. pp. 232-233
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modo a evitar inferências a respeito do favorecimento estatal de determinadas
manifestações artísticas, o que violaria, a princípio, o princípio liberal de neutralidade.
Sem embargo, é necessário transportar o debate da literatura norte-americana ao
contexto brasileiro, cujo background normativo é profundamente distinto: no Brasil, a
Constituição Federal de 1988 adotou modelo analítico, diferente da formatação concisa da
Carta de Direitos dos EUA, cada uma seguindo o modelo comum ao seu período histórico.
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Como veremos a seguir, a Constituição Federal de 1988 mostrou-se sensível às
assimetrias de poder no tecido social, estando aberta a um Estado relativamente ativista
para a redução destas desigualdades. No âmbito cultural, a frequente insuficiência
econômica dos grupos sociais marginalizados para iniciar suas empreitadas artísticas
revela-se um campo fértil para o potencial transformador da Carta Magna.
Aliás, o compromisso democrático da Constituição de 1988 é flagrante. Seu apreço
aos direitos fundamentais se revela não só no amplo rol do art. 5°, mas também no seu
aspecto topológico: é a primeira vez que uma Constituição brasileira consagra os direitos
fundamentais antes da estrutura do Estado. Em razão da abertura da Constituinte a
diversos setores sociais, a Constituição de 1988 é compromissória, refletindo o pluralismo
social, não sendo possível afirmar a priori a prevalência de uma doutrina política
abrangente. Além disso, a Constituição de 1988 se insere, em termos classificatórios, no rol
das dirigentes ou transformadoras, englobando a pretensão de atuação estatal com o
escopo de modificar o status quo social e cultural. A estrutura de separação de Poderes é
concentrada, tendo o Executivo e o Legislativo forte autonomia formal, mas necessitando
compor ajustes para garantir a governabilidade, no que se denominou presidencialismo
de coalizão. O Judiciário saiu igualmente fortalecido, na medida em que não apenas foram
previstas maiores garantias funcionais e de independência aos seus membros, como
também foi ampliado o rol de suas competências - além de o bloco de constitucionalidade
ter se ampliado consideravelmente. A ordem econômica, mesmo após as reformas dos
1990, permanece compromissória, adotando um capitalismo de mercado mitigado.46
Na seara cultural, a Constituição traz no seu art. 216-A a criação de um Sistema
Nacional de Cultura, descentralizado e participativo, com o intuito de promover políticas
públicas de cultura que sejam responsivas. Ademais, o §1° do art. 216-A da CRFB ratifica o
compromisso com o pluralismo cultural e a participação democrática, que devem servir de
guias para a estrutura do SNC, conforme §2° do mesmo dispositivo.
Dessarte, o direito à cultura possui natureza materialmente fundamental, o que se
extrai de uma interpretação sistemática dos arts. 23, V e 215 CRFB com a vocação pluralista
46 SARMENTO, Daniel; SOUZA NETO, Cláudio Pereira de. Direito Constitucional: teoria, história e métodos
de trabalho. 2ª edição. Belo Horizonte: Fórum, 2014. pp. 170-175.
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encampada em preceitos que fixam a proibição de censura política, ideológica e artística,
bem como o livre desenvolvimento da personalidade, elemento indissociável do princípio
da dignidade da pessoa humana – todos -previstos nos arts. 1°, III, 3°, I e 5°, IV e IX, e 220,
§2° CRFB.
Para cumprir seu mister constitucional, deve o Estado se voltar à promoção de
manifestações que não possuem meios para se reproduzir naturalmente via financiamento
pelo livre mercado. Em um plano mais abstrato, a obrigação de tratar todos os indivíduos
com igual respeito e consideração importa absorver no desenho institucional das políticas
públicas as assimetrias de poder verificadas na realidade, com o intuito de oferecer uma
compensação sistêmica e proporcionar a valorização de expressões historicamente
estigmatizadas, sendo certo que a cultura constitui elemento intrínseco da formação da
personalidade do indivíduo e, consequentemente, da sua dignidade como pessoa.
Aliás, como aponta Sarmento, o direito ao reconhecimento, inobstante não esteja
presente textualmente na Constituição, decorre de uma interpretação sistemática da Carta,
sobretudo por meio dos arts. 5°, XLII, e 215, §1°, CRFB. Além disso, tal direito decorre da
própria dignidade da pessoa humana sob uma perspectiva intersubjetiva – art. 1°, III, CRFB
–, sendo inerente à integridade moral da pessoa e impondo, na área da cultura, a proteção
e o respeito à diferença das comunidades tradicionais.47
Enfim, parece evidente que a Constituição Federal de 1988 optou pela formatação
de um modelo de Estado particularmente sensível ao domínio cultural, o que torna o
debate sobre sua atuação nesta seara uma questão de grau – o ‘como’ do fomento – e
menos de legitimidade em si – isto é, ‘se’ o Estado deve incentivar o mercado cultural.
Nesta toada, o fomento deve se preocupar com a forma pela qual as manifestações
culturais se reproduzem no seio social, atentando-se para a promoção da liberdade
daqueles segmentos minoritários que possuem menos espaço para se expressar na
comunidade.
É necessário repisar, aqui, que o horizonte normativo da Constituição Federal não é
neutro ao tratar da cultura, prevendo expressamente a governança – mediante participação
da sociedade civil–; a forma de promoção do fomento – por meio da diversidade das
expressões culturais, nos termos do art. 216-A, §1°, I –; e a preferência pela cultura popular,
indígena e afro-brasileira – art. 215, §1°. Não se está a dizer que outras manifestações
culturais não poderão ser fomentadas, mas sim que a Carta Magna, ciosa da fragilidade
destas formas de vida, buscou conferir-lhes status de maior proteção.
47 SARMENTO, Daniel. Dignidade da pessoa humana: conteúdo, trajetórias e metodologia. 2ª Edição. Belo
Horizonte: Fórum, 2016. pp. 255-298.
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A mesma preocupação é verificada na obra de Owen Fiss, que prevê como propósito
da liberdade de expressão sob a perspectiva democrática a construção de uma esfera
pública diversa e robusta. Dentre os critérios elencados para a concessão de subsídios pelo
Estado, constam o relativo grau de exclusão do grupo minoritário e a sua necessidade
financeira. Tais parâmetros têm o escopo de evitar os efeitos perniciosos para a
comunidade política de submissão da arte exclusivamente às relações de mercado. Ora,
neste ponto, a concepção de liberdade de expressão do constitucionalista norte-americano
está alinhada à Constituição Brasileira.
Dworkin, a seu turno, possui uma visão mais abstrata da atividade estatal de
promoção à cultura, sustentando que o foco deve se dar na diversidade e inovação da
estrutura linguística da cultura, sem compromisso com uma manifestação artística
específica. Sem embargo, Dworkin traça algumas ferramentas gerais do que considera ser
a operacionalidade ideal do fomento às artes, tais como: subsídios fiscais para doações a
instituições culturais, ao menos quando a doação privada não redundar em diminuição da
diversidade e inovação cultural; quando for necessário discriminar em razão de certa
manifestação artística, que sejam priorizadas aquelas que são muito caras se deixadas
exclusivamente às relações de mercado; e evitar a concessão de subsídios específicos para
determinadas instituições.48
Assim, não se verificam maiores dificuldades em adotar, à luz da Constituição
Federal e mesmo da literatura erigida sob um contexto de liberalismo político, uma
preferência previamente estabelecida, no desenho do fomento à cultura49 e na sua etapa
competitiva, à seleção de expressões minoritárias e contrahegemônicas.
Se de um lado temos este critério positivo na etapa competitiva, o fomento à cultura
também requer um critério negativo, que pode ser obtido mediante o uso do conceito de
razão pública.
48 DWORKIN, Ronald. A matter of principle. Harvard University Press: Cambridge, Massachusetts, 1985. p.
233
49 Mendonça aponta, com razão, para a pertinência de serem estabelecidos critérios que não configurem
barreira de entrada para novos beneficiários iniciantes na atividade, tal como ocorreria com a exigência de
apresentação de “histórico consistente”. Cf. MENDONÇA, José Vicente Santos de. Direito Constitucional
Econômico. 2ª edição. Belo Horizonte: Fórum, 2014. p. 356
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A razão pública na filosofia política contemporânea foi desenvolvida por John
Rawls,50 sobretudo a partir da sua obra “O Liberalismo Político”.51 Para ele, a razão pública
consiste em ideal regulativo – e não em um dever no sentido jurídico - da cidadania
democrática,52 que orienta a forma de se deliberar a respeito de questões de justiça básica
e dos elementos constitucionais essenciais, no âmbito da argumentação política em fórum
público.53 Além disso, a razão pública impõe o dever moral de civilidade, o qual exige que
os cidadãos estejam dispostos a explicar a base de suas ações uns para os outros em
termos que cada qual razoavelmente espere que outros possam aceitar, em coerência com
a liberdade e igualdade dos cidadãos, bem como a disposição de ouvir o outro explicitar
suas posições com base na razão pública.54 É dizer: em questões de justiça básica e de
elementos constitucionais essenciais, o cidadão não pode apelar para doutrinas filosóficas
ou religiosas abrangentes, nem para teorias econômicas complicadas e controvertidas,
devendo se ater a crenças gerais, a formas de argumentações partilhadas no senso comum
e a conclusões não controvertidas da ciência.55
No direito brasileiro, Barroso concebe a razão pública não só como fundamento da
jurisdição constitucional e do exercício da argumentação jurídica, mas também como
parâmetro de aferição da correição da ação estatal em atendimento ao interesse público
primário.56
A seu turno, Sarmento e Souza Neto afirmam expressamente que todos os Poderes
estatais – em especial o Poder Judiciário - possuem o dever jurídico de seguir a razão
pública, de tal sorte que atos administrativos e legislativos que não atendam tal exigência
encontram-se eivados de vício insanável de inconstitucionalidade. Para os
constitucionalistas, o dever de observância à razão pública na hermenêutica constitucional
decorre dos princípios republicano e do Estado Democrático de Direito – art. 1° -, haja vista
50 Outros acadêmicos propuseram aperfeiçoamentos à noção de razão pública trazida por Rawls. Para os
fins aqui visados, não precisamos avançar nestas propostas.
51 A ideia de razão pública já estava implícita, contudo, no dever de publicidade previsto em “Uma Teoria da
Justiça”, cf, LARMORE, Charles. Public Reason. In: FREEMAN, Samuel (Ed.). The Cambridge Companion to
Rawls. Cambridge: Cambridge University Press, 2002 368-393. pp. 369-375
52 RAWLS, John. O Liberalismo Político. 2ª edição. São Paulo: Editora Ática, 2000. p. 262
53 Ibid. pp. 263-264
54 Ibid. pp. 266-267, 275-276
55 Ibid. p. 274
56 BARROSO, Luís Roberto. Curso de direito constitucional contemporâneo: os conceitos fundamentais e a
construção do novo modelo. 7ª edição. São Paulo: Saraiva Educação, 2018. pp. 57-59, 72, 240 e 288.
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constituir imperativo de legitimidade no exercício do poder político em uma sociedade
complexa e plural.57
Assim, a ideia de razão pública tal como aqui empregada deverá servir como
parâmetro jurídico – e não mera exortação ou ideal regulativo de ordem moral – para
avaliar as condutas dos agentes estatais no exercício de suas funções institucionais.
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Aliás, Mendonça adota a razão pública precisamente como standard material de
fomento para empreendimentos no setor cultural. Com efeito, Mendonça utiliza tal critério
para afastar do escopo das atividades ou agentes passíveis de serem fomentados aqueles
que as pessoas seriam absolutamente incapazes de aceitar após reflexão, uma vez que não
seria possível oferecer razões favoráveis ao seu apoio lastreadas em consensos
minimamente universalizáveis. Também violaria a razão pública a eleição de critérios que
possam levar a exclusão de potenciais candidatos mediante o manejo pelo Estado de
razões não-públicas, tal como a noção de ‘arte autêntica’.58
Para os fins aqui propostos, endossamos a perspectiva de Mendonça de abranger
no campo de exame da razão pública tanto os agentes, quanto os empreendimentos e os
critérios de cada fomento. Em outras palavras, a razão pública constituiria verdadeiro
critério negativo de elegibilidade. Há mais, porém.
As características traçadas na seção 3 a respeito dos governos autoritários torna o
espaço cultural ainda mais vulnerável a empreitadas que busquem capturá-lo em prol de
interesses antidemocráticos. Quanto ao ponto, é indene de dúvidas que eventuais
manifestações políticas contrárias a subsídios estatais para empreendimentos culturais de,
v.g, minorias negras e de gênero são contrárias à ideia democrática de liberdade de
expressão, que prevê como objetivo a construção de uma esfera pública robusta, rica e
plural. Lado outro, tal postura avançaria nos critérios de promoção de artes com
determinado conteúdo, ao arrepio da recomendação de Dworkin de que o Estado deve
atentar apenas para a estrutura linguística da cultura. Demais disso, a tentativa implícita de
apresentar determinadas formas de expressão como inferiores ou degeneradas possui
forte semelhança com os governos autoritários mencionados por Dworkin, que fixam a
‘arte legítima’ para fins políticos, empobrecendo a diversidade e a inovação cultural.
Neste sentido, deve-se averiguar se medidas de paralisação de editais em curso,
adotadas pelos órgãos competentes, ocorreram em períodos imediatamente
subsequentes a manifestações de líderes políticos, valendo-se de razões não-públicas para
57 SARMENTO, Daniel; SOUZA NETO, Cláudio Pereira de. Direito Constitucional: teoria, história e métodos
de trabalho. 2ª edição. Belo Horizonte: Fórum, 2014. pp. 449-452
58 MENDONÇA, José Vicente Santos de. Direito Constitucional Econômico. 2ª edição. Belo Horizonte:
Fórum, 2014. pp. 352 e 355
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criticar as atividades dos candidatos em tais editais. A rigor, não há nada mais contrário ao
ideal de razão pública, mas a fixação deste critério apenas para atos específicos pode deixar
referidas estratégias de sabotagem de políticas constitucionais sem uma ferramenta de
contra-ataque adequada.
Assim, com o risco de adotarmos uma postura sobreinclusiva, mas devidamente
justificada à luz da sensibilidade e da fundamentalidade das atividades expressivas
apoiadas, entendemos que o ideal de razão pública deve estar presente na condução de
todo ciclo de fomento. Ao mudarmos o enfoque dos atos para o procedimento,
acreditamos afastar eventual crítica de excesso, uma vez que a efetiva aplicação da razão
pública deverá ser avaliada caso a caso a partir da natureza do ato e da sua relação com o
estado de tramitação do processo administrativo de concessão do fomento. Além disso, a
verificação de eventual omissão na atividade de fomento - como a demora para o
lançamento de novos projetos de apoio constatada a partir da comparação entre intervalos
de tempo semelhantes em períodos passados -, também se mostra passível de
enquadramento na exigência de razão pública para obter legitimidade e credibilidade, sob
pena de o Estado incorrer em mora no seu dever constitucional expresso de promoção à
cultura.
Enfim, o standard proposto no presente trabalho consiste na priorização, no
desenho do fomento à cultura e na sua etapa competitiva, de formas de expressão
tradicionalmente alijadas dos meios econômicos e simbólicos para se fazerem ouvir na
sociedade, em atendimento ao art. 215, §1°, ao art. 216-A, §1°, I, ao princípio do pluralismo
e à liberdade de expressão com enfoque democrático. Sem embargo, todo ciclo da
atividade de fomento deve ser orientado pelo ideal de razão pública, afastando
providências ou omissões de impacto cujas razões não possam ser reconduzidas a um
consenso mínimo compartilhado entre os potencialmente afetados.
Em contexto de crise democrática, acreditamos que o manejo do standard pelo
Poder Judiciário no fomento à cultura – e a postura dos órgãos de controle ao provocá-lo
– deve se valer do que Souza Neto designou como ‘jurisdição constitucional anticíclica’.
Nas suas palavras:
“Os economistas keynesianos costumam recomendar que os ciclos
econômicos sejam equilibrados por meio da adoção de políticas
anticíclicas: as recessões são atenuadas por investimentos públicos;
no período de desenvolvimento acelerado, economiza-se. As cortes
constitucionais devem assumir o mesmo papel diante dos ciclos
políticos – pode-se conceber, nesse sentido, uma jurisdição
constitucional anticíclica. Diante de governos que não revelam
compromisso com as instituições democráticas, a função
anticíclica da jurisdição constitucional implica a ‘redução
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situacional da deferência’, da qual resulta a adoção de
parâmetros mais rigorosos de controle dos atos estatais. As
cortes não devem atuar como vanguardas de processos de
transformação social, nada obstante, em temas pontuais,
possam proferir decisões inovadoras. Cabe-lhes, antes, atenuar o
extremismo dos ciclos políticos, com o propósito de proteger a
democracia e proteger as minorias. A função anticíclica provê
equilíbrio ao sistema, preservando, sobretudo, o que não pode
ser posto à disposição das maiorias eventuais: o sistema de
direitos fundamentais e os procedimentos para a eleição dos
governantes”.59 Grifos nossos
Da leitura do conceito de jurisdição constitucional anticíclica, extrai-se uma maior
legitimidade contextual, em face de períodos de retrocesso democrático, de uma postura
ativista pelo Poder Judiciário. No fomento à cultura, o ciclo de retrocesso democrático gera
impactos sobre a liberdade de expressão de grupos estigmatizados, o que fundamenta a
análise mais detida das medidas adotadas pelo Poder Executivo, outrora submetidas a um
grau de maior deferência.60
Destarte, o standard proposto neste trabalho deve ser objeto de escrutínio
cuidadoso pelos órgãos de controle para fins de elevação ao Poder Judiciário de condutas,
isoladas ou estruturais, e omissões do Poder Executivo. Sob a premissa da jurisdição
constitucional anticíclica, a invalidação de posturas comissivas e omissivas contrárias aos
direitos fundamentais de minorias e do regime democrático na seara cultural constitui
dever-poder das Cortes, cabendo-lhes, ainda, imputar ao Estado obrigação de fazer,
consistente na adequação da política de fomento às finalidades públicas refletidas nos
standards em questão
5 – Conclusão
59 SOUZA NETO, Cláudio Pereira. Democracia em crise no Brasil: valores constitucionais, antagonismo
político e dinâmica institucional. São Paulo: Editora Contracorrente, 2020; Eduerj. pp. 270-271
60 A maior deferência ao manejo do fomento à cultura pelo Poder Executivo em períodos de normalidade
institucional de modo algum se assemelha, em termos de intensidade, àquela verificada no fomento no
domínio econômico. Com efeito, o fomento à cultura envolve liberdades existenciais – e não meramente
econômicas e patrimoniais –, voltando-se, no plano prescritivo, ao apoio a atividades de grupos minoritários
que muito provavelmente jamais alcançarão autossuficiência para se expressarem sem a ajuda estatal. Aliás,
como exposto por Fiss, o silenciamento dos setores marginalizados gera efeitos perniciosos para a própria
higidez e pluralidade da esfera pública em um regime democrático.
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O caráter pervasivo da cultura no comportamento humano é evidente. Como não
poderia ser diferente, a gestão autoritária do poder político possui reflexos na ordem
cultural, tratando-se de complexa e simbiótica relação que se retroalimenta na sociedade.
Assim, este estudo buscou oferecer, sob o ângulo prescritivo, uma proposta setorial
de contenção do processo de crise democrática no Brasil por meio do fortalecimento de
uma cultura inclusiva no tecido social, o que atua com o intuito de servir como um dique
de contenção à reprodução do sentimento autoritário e anti-pluralista necessário a fixação
dos regimes autoritários.
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RESUMO: O presente artigo tem como temática a Alienação Parental e a Psicologia sobre
um olhar frente ao Direito de Família e Psicologia Jurídica. Ou seja, um estudo sobre a ótica
do Direito de Família e Psicologia Jurídica para melhor tratar a síndrome da alienação.
Diante do contexto, depara-se com o seguinte problemática: o Direito de Família e a
Psicologia Jurídica têm eficácia para melhor atender as necessidades de uma sociedade em
relação ao combateà Alienação Parental? Ou essa seria uma pretensão utópica?A Alienação
Parental configurasse quando uma criança é transformada em objeto de vingança por um
dos genitores, que denigre a imagem do outro, manipula o menor com intuito de afastálo do convívio com o pai ou com a mãe, causando assim sérios danos psicológicos a
criança.Esta pesquisaobjetiva tratarda síndrome da Alienação Parental frente a psicologia,
o cenário em que surge, e como ela evolui observando os aspectos positivos e negativos
da Leinº 12.318/2010 com base na Psicologia, bem como discorrersobre o conceito geral
de Alienação Parental e as considerações acerca da Lei nº 12.318/2010 com base na
Psicologia, examinaras ralações familiares, o desenvolvimento da Alienação Parental, seus
estágios, e ainda, o papel da Psicologia no combate a tal prática. Tais informações foram
obtidas por meio de pesquisas bibliográficas qualitativas, com base nos dados eletrônicos
SCIELO, LILACS, no período de 2010à 2019.Por fim, conclui-se o artigo abordando acerca
da importância dos conceitos de:Alienação Parental e Síndrome da Alienação Parental,
Guarda Compartilhada,como o objetivo de combater a alienação, as consequências
psicológicas da criança que sofre a Alienação Parental, bem como a ótica do Direito de
Família sobre a alienação e a relevância da (Lei nº 12.318/2010).
PALAVRAS-CHAVE: Alienação Parental. Psicologia. Guarda Compartilhada. Lei nº
12.318/2010.
1. INTRODUÇÃO
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O presente trabalho aborda o tema da Alienação Parental e a Psicologia: um olhar
frente ao Direito de Família e Psicologia Jurídica, buscando enriquecer e contribuir com o
estudo para melhor tratar a Síndrome da Alienação.
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De acordo com o Dr. Richard Gardner (2016), a Síndrome da Alienação Parental SAP é tida como um transtorno causado pela Alienação Parental, no qual um dos genitores
influencia a criança ou adolescente colocando-a contra o outro genitor. Tal problemática
é comumente visualizada em casos de disputa de custódia em separações judiciais, onde
os envolvidos não superam o término da relação de uma forma saudável.
O Dr. Richard Gardner (2016), esclarece ainda que, a Alienação é apontada como um
abuso emocional, que pode ocasionar consequências irreversíveis entre a criança e um dos
genitores, causando traumas ao alienado e consequentemente sérios problemas de cunho
psicológio e comportamental.
O tema em questão é socialmente relevante, uma vez que a Alienação Parental
chegou ao conhecimento tanto da psicologia quanto do direito de família brasileira.
Ressalta-se que por vezes, a Alienação Parental tem sido utilizada como instrumento
de vingança por parte do ex-cônjuge, em decorrência da não aceitação do término do
relacionamento, e isso faz que a prole seja utilizada como uma “arma” para afetar o (a) excompanheiro(a).
No que tange a esse assunto, o Poder Judicário faz uso da Lei nº 12.318/2010, a fim
de evitar, que os pais infuenciem os menores a tomarem partido em suas disputas,
bucando assim, resguarda a integridade da criança. Outro ponto que vale citar é que a
norma supracitada, busca definir acerca dos aspectos e meios para coibir a Alienação
Parental, sendo, portanto, utilizado a guarda compartilhada como uma forma de minimizar
os índices de alienação (IBGE, 2019).
Quanto a este tema, ressalta-se que o Estado tem como objetivo proteger a família
e os direitos da criança e do adolescente, a fim de garantir o mínimo de dignidade, para
que a criança possa ter um desenvolvimento saudável, sendo preservados os laços afetivos
com os pais, ou com aqueles com quem não divide mais o mesmo teto.
Diante do contexto, surge a seguinte indagnação: o Direito de Família e a Psicologia
Jurídica têm eficácia para melhor atender as necessidades de uma sociedade em relação
ao combateà Alienação Parental? Ou essa seria uma pretensão utópica?
2. DESENVOLVIMENTO
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2.1 O que é Alienação Parental?
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A Alienação Parental é entendida com uma interferência psicológica exercida por
um dos pais com intuito de prejudicar a relação da criança ou adolescente com o outro
que também é responsável por sua guarda, tratando-se de vingança pelo fim do
relacionamento.
A Síndrome da Alienação Parental - SAP é um transtornoinfantil que emerge quase
que exclusivamente no contexto de disputa pela guarda. Sua manifestação primária é a
campanha da criança direcionada contra o genitor para denegri-lo, campanha essa sem
justificativa. Isso ressulta na “lavagem cerebral” realizada pelo outro genitor e da própria
contribuição da criança na desqualificação do pai/mãe alienado(a). Quando o abuso e/ou
negligência parental são presentes, a animosidade da criança pode ser justificada e então
a explicação e Síndrome de Alienação Parental para essa hostilidade não pode ser aplicada.
(GARDNER, 2016, p. 98).
Cumpri salientar que algumas pessoas aoromperem seus relacionamentos, insistem
em
envolver
os
filhosnos
conflitos
de
uma
separação
marcada
pormágoasedecepções,utilizando-semuitasvezesdoconvívio
com
a
criançaparatentarprejudicararelaçãocomooutrogenitor, e para tanto, partem para denegrir e
manipular sentimentos do menor.
Insta mencionar que a Alienação Parental pode ser praticada por um dos pais, pelos
avós, ou ainda, por quem quer que esteja a guarda da criança. O alienador se aproveita do
maior convívio para afastar não apenas fisicamente mais emocionalmente. Segundo
Gardner (2016), “a criança vítima desse tipo de abuso tende a ter sua relação com o outro

genitor, ameaçada, diminuída e podendo a até ser rompida caso uma intervenção não
ocorra a tempo.”
Outrossim, na grande parte dos casos, com o desígnio de gerar trantorno emocional
no menor e ainda fazê-lo tomar seu partido, o alienador chega a expor o relacionamento
conjugal do casal ao filho. Há casos que, a pessoa muda de endereço, sem nenhum tipo
de comunicação, a fim de dificultar o convívio entre o pai/mãe e o filho(a).
Ainda nesta baila, é comum o alienador se utilizar de vários meios para evitar que o
filho conviva com o genitor alienado, tentanto criar temor, afastando o menor do pai ou
da mãe, com o fito de ferir o ex-companheiro(a), e muitas vezes, para atingir o seu alvo, o
alienador faz uso de inúmeros artifícios, desde da implantação de falsas memórias, suborno
e até mesmo a manipulação.
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A Síndrome de Alienação Parental - SAP apresentada pelo Dr. Gardner é o
resultadoda“lavagemcerebral”feitaporumdosgenitores,eledescrevetrêstiposde SAP bem
como três fatores que contribuem para a “patogênese dadesordem”.
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É importante salientar que Alienação Parental estar intimamente ligada a Síndrome
de Alienação Parental, sendo uma complemento da outra. A Alienação Parental é tipo
paralização da figura parental por parte de um dos genitores. Já a Síndrome de Alienação
Parental – SAP é a consequência de uma campanha de manipulação, realizada pelo
guardião da criança ou do adolescente, com intuito de afastá-lo do pai ou da mãe por
motivo de vingança após o fim de um relacionamento, caracterizado como sendo uma
espécie de “lavagem cerebral”, ou implantação de falsas memorias com fito de denegrir, e
desfazer os laços afetivos dentre os envolvidos e as vítimas.
De acordo com Carmo (2018) a SPA é uma “ação essa que pode ser praticada por

qualquer que detenha a guarda da criança e/ou adolescente, sendo uma maneira de
instruir a criança ou adolescente a nutrir repulsa do outro genitor, por motivo de vingança,
impedindo assim que o menor tenha uma relação e convívio saudável.”
É importante esclarecer que a intenção do alienante é destruir a imagem do genitor
alienado, impedindo um contato saudável com o filho(a), estando, portanto, em
descoformidade com Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA, uma vez que ele coloca
como direito fundamental para criança, o livre acesso a ambos os genitores e a convivência
familiar.
A
SAP
ocorre
quando
os
atos
são
praticados,
com
tanta
intensidade,apontodecausarprejuízos psicológicos nomenore, podendo, se o que é
patológico.
No que diz respeito a esse assunto, Priscila Fonseca 2019, aborda em seus estudos
que aSíndrome da Alienação Parental não deve ser confundida com a mera Alienação

Parental. Aquela geralmente é decorrente desta, ou seja, a alienação parental é o
afastamento do filho de um dos genitores, provocado pelo outro, via de regra, o titular da
custódia.
A síndrome da Alienação Parental, por seu turno, diz respeito às sequelas
emocionais e comportamentais de que vem a padecer acriança vítima daquele alijamento.
Assim, enquanto a síndrome refere-se à conduta do filho que se recusa terminante e
obstinadamente a ter contato com um dos progenitores, que já sofre as mazelas oriundas
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daquele rompimento, a Alienação Parental se relaciona com o processo desencadeado
pelo progenitor que intenta arredar o outro genitor da vida do filho”. (FONSECA, 2019).
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Na visão de Gardner, a síndrome se desenvolve a partir de programação ou lavagem
cerebral realizada por um dos genitores para que o filho rejeite o outro responsável
(GARDER, 2016).
Um dos significados para o termo “alienar”, é tornar alheio, que significa está
afastado, desinteressado ou que não pertence a alguém. Assim, no contexto da Síndrome
de Alienação Parental, o genitor (alienador) tem por objetivo afastar, excluir o outro
(genitor alienado) da vida do filho.
2.2 Consequências Psicológicas Da Alienação Parental
De acordo com Trindade 2015, a Síndrome da Alienação Parental - SAP é tida como
uma a consequência psicológicas resultanteda Alienação Parental,que consiste em
umacampanhafeitapelogenitorcomo fito de prejudicar a convivência e o relacionamento
entre pai/mãe e filho(a). O genitor alienante treina o filho para criar ódio do pai ou da mãe.
Ressalta-se que amencionada síndrome pode desencadear sérios problemas de cunho
psicológio numa fase extremamante importante para o desenvolvimento social e
crescimento da criança ou do adolescente, sendo eles: baixa autoestima, depressão, medo,
transtorno de personalidade e prejuízo para a formação da personalidade da criança ou
do adolescente.
Rosa 2016, em sua obra doutrinária afirma que, o primeiro passo é identificar a
existência da síndrome, sendo iniciada com informações que demandará uma atenção
especial e uma intervenção imediata. Diante disso, faz-se necessário promover uma análise
de cada um dos envolvidos de uma maneira mais específica.
O autor relata ainda que,por se tratar de um tema imbrionário e em fase de estudos,
não há disponibilidade de opções de jurisprudências que versam sobre o assunto, sendo,
em alguns casos, necessário a exigência de laudo pericial de um psiquiatraforense, bem
como as intervenções da Psicologia, para identicar tal síndrome.
O Lei nº 8.069/1990 passou a ser uma das mais recentes aquisições, ligadas à
garantia da convivência familiar e aos direitos da criança e do adolescente. Importante
igualmente ressaltar o valor da Lei nº 11.698/2008, que dispõe acerca da guarda
compartilhada.
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Conforme os dados disponibilzados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística – IBGE, antes da promulgação da Lei de Guarda Compartilhada, os índices de
deferimento de guarda unilateral para mãe eram de aproximadamente 95 a 98%, tal fato,
juntamente com a prática comum de pais separados, inconformados com o fim do
relacionamento e de posse da guarda dos filhos, procuram afastá-los da convivência do
ex-cônjuge, sendo criado, exatamente o ambiente de Alienação Parental caracterizado
pela expressão “órfãos de pais vivos” que o legislativo, com a criação das referidas Leis,
vem tentando afastar.(SOUZA; BRITO, 2018).
Fora de grande relevância a criação da Lei nº 12.318/2010, tendo em vista a
definição jurídica de Alienação Parental, permitindo aos julgadores e aos operadores do
direito, identificá-la com maior precisão para que, com agilidade, possam tomar as
decisões corretas a fim de interferir com atos jurídicos visando sempre à proteção à
integridade física e psicológica da criança, confome prêve o artigo 17 do Estatuto da
Criança e do Adolescente, vejamos:
Art. 17 da Lei 8.069/1990 “ O direito ao respeito consiste na
inviolabilidade da integridade física, psíquica e moral da criança e do
adolescente, abrangendo a preservação da imagem, da identidade,
da autonomia, dos valores, ideias e crenças, dos espaços e objetos
pessoais” (BRASIL. 1990).
Em conformidade com a Lei nº 12.318/2010, as medidas tomadas pelos juízes
podem variar, sendo algumas delas:adversão ao alienador; ampliação da convivência
familiar em favor do alienado; multa, acompanhamento psicológico e biopsicossocial;
determinação de alteração da guarda, e até mesmo a suspensão da autoridade parental.
Com o desígnio de contribuir com o parecer do judiciário, algumas vezes
profissionais de outras áreas como da psicologia e medicina são acionados.
Ressalta-se que os fatos relatados são repetitivos com uma vasta riqueza de
detalhes, o que muitas vezes, comprovam que a criança/adolescente se deixa levar pelo
alienado, passando a não só acreditar que no que aconteceu, mas também relatar os fatos
minuciosamente,não restanto dúvidas de quem é o real abusador da situação, uma vez
que os danos psicológicos causados na criança/adolescente envolvidosão em alguns casos,
irreparáveis.
Nos casos de separações judiciais, no direito civil brasileiro, Rosa ralata que: para

propiciar o exercício destas funções, a Psicologia Forense utiliza conhecimento científico e
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clínico (mais que terapêutico), visando a fornecer noções técnicas indispensáveis à solução
de questões de ordem psicológica ouafins nos procedimentos jurídicos. (ROSA, 2016, p.
43).
Segundo o artigo que versa sobre Alienação Parental com base na Lei nº
12.318/2010, publicado pela Defensoria Pública do Estado do Pernambuco - DPPE, no sítio
eletrônico da Jus Brasil, a perícia deverá ter uma ampla avaliação Psicológica ou
Biopsicossocial na qual deverá conter entrevista com as partes envolvidas, exame de
documentos, histórico do relacionamento do casal e da separação, cronologia de
incidentes, avaliação da personalidade dos envolvidos, e o exame da forma como a criança
ou o adolescente se manifesta acerca da eventual acusação do genitor.
Avanci 2017, afirma que:
“65% dos participantes do estudo foram atingidas com baixa
autoestima,70% sofreram episódios de depressão devido à crença de
não ser amado pelo pai-alvo e da separação prolongada de seus pais,
35% envolvidos em abuso de substâncias como um meio para
mascarar seus sentimentos de dor e perda; 40% não tinham
confiança em si mesmos, bem como em relacionamentos
significativos, porque a confiança foi quebrada com os pais, 50%
sofreram a repetição dolorosa da alienação, tornando-se alienado de
seus próprios filhos.” (AVANCI,2017, p. 180).
Dessa forma, observa-se a consequência dos danos causados a criança ou
adolescente alienada.
Dr. Baker e Burkhard (2012) diz que:“A infância é um tempo para desenvolver um
senso de responsabilidade”.
É um tempo para desenvolver uma consciência. As crianças que se tornam alienadas
tem este aspecto fundamental do seu desenvolvimento descarrilhado. Elas só não são
responsabilizadas
por
seus
erros
e
crimes,
no
entanto,
elespodemserencorajadosamentirouexageraraverdadeeagirde
maneira
que
são
desrespeitosos com os outros. Estes comportamentos são reforçados por um pai de
confiança que enfraquece ainda mais o desenvolvimento moral normal, assim como o
desenvolvimento de sua capacidade de desenvolver relações normais. (BAKER;
BURKHARD,2012).
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2.3 Guarda compartilhada como combate a AlienaçãoParental e a Lei nº 11.698/08
A Lei nº 11.698/2008 define a guarda compartilhada sendo “a responsabilização
conjunta e o exercício de direitos e deveres do pai e da mãe que não vivam sob o mesmo
teto, concernentes ao poder familiar dos filhos comuns”. (BRASIL, 2008).
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Nesse passo, torna-se evidente a importância dos pais e familiares, bem como do
poder judiciário e profissionais que estejam envovidos no intuíto de enibir a alienação, ou
seja, de forma a proteger o direito da criança ou do adolescente, a fim de manter um
convívio saudável, de forma equilibrada e livre com quem desejar.
Esse modelo de guarda vem como um meio de diminuir a alienação, de forma a
manter um equilíbrio no convívio familiar com pais mais atuantes, dividindo as
responsabilidades concernentes ao menor, proporcionando uma criação, educação
realizada de forma mais harmônica, tendo como prioridade, o bem-estar da criança, a fim
de amenizar as grandes mudanças trazidas pelo fim do relacionamento.
É de suma importância que ambos os genitores participem das decisões relacionada
a vida dos filhos, mantendo como prioridade, o bem-estar do menor.
Por meio da guarda compartilhada é possível resguardar o vínculo afetivo entre pais
e filhos, o que é essencial para o desenvolvimento saudável da criança, e para que tenha a
sua eficácia garantida, é importante ter em mente que, no que tange ao poder familiar,
ambos os pais são responsáveis pela educação, desenvolvimento e criação da criança, sem
contar que a convivência,é o fator primorcial para manutenção dos laços afetivos.
Maria Berenice diz que: “falar guarda de filhos pressu põe a separação dos pais.
Porém, o fim do relacionamento dos pais não pode levar à cisão dos direitos parentais. O
rompimento do vínculo familiar não deve comprometer a continuidade da convivência dos
filhos com ambos os genitores. É preciso que eles não se sintam objeto de vingança, em
face dos ressentimentos dos pais” (DIAS, 2010, p.433).
Maria Helena Diniz entende que o poder familiar pode ser definido como sendo um
conjunto de direitos e obrigações, quanto à pessoa e bens do filho menor não emancipado,
exercido em igualdade de condições, por ambos os pais, para que possam desempenhar
os encargos que a norma jurídica lhes impõe, tendo em vista o interesse e a proteção do
filho (DINIZ, 2015).
2.4 Alienação Parental sob a ótica do Direito deFamília
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No que tange o Direito de Família são enfrentados alguns obstáculos, conflitos
relacionados à guarda e custodia dos filhos, tendo em vista que deve ser analisado as
normas jurídicas a serem aplicadas aos casos e os recursos psicológicos, sem considerar
fatores emocionais ou desensibilidade, como crescente aumento de divórcios, cheios de
conflitos, magoas e frustrações, o Direito de Família tem o dever de proteger o instituto
familiar, sendo a base fundamental para coibir qualquer tentativa de utilização e
objetificação de uma criança ouadolescente.
O artigo 226 da CF/1988 prêve que “a família é a base da sociedade e efetivamente
goza de proteção especial do Estado.”
Paulo Nader, dispõem em sua obra que família é um grupo social sui generis, que
encerra interesses morais, afetivos e econômicos. Antes de jurídica é uma instituição de
conteúdo moral, sociológico e biológico, que centraliza interesses sociais da maior
importância. O seu papel é relevante para a criação da prole, equilíbrio emocional de seus
membros e para a formação da sociedade (NADER, 2011, p. 06).
Maria Helena Diniz descreve que, o poder familiar pode ser definido como sendo:
“o conjunto de direitos e obrigações quanto à pessoa e bens do filho
menor não emancipado, exercido, em igualdade de condições, por
ambos os pais, para que possam desempenhar os encargos que a
norma jurídica lhes impõe, tendo em vista o interesse e a proteção
do filho. (DINIZ, 2012, p. 601)”.
Poder familiar, portanto, é um instituto jurídico que vincula pais e filhos menores,
não emancipados, que são os sujeitos da relação jurídica que se constitui por vínculo
natural, biológico, adotivo, pelo reconhecimento espontâneo, cujo objeto desse
relacionamento é um conjunto de direitos e deveres, em âmbito pessoal e patrimonial.
3. Relevância da Lei nº 12.318/2010
É necessário que seja feita a análise dos elementos do Estatuto da Criança e do
Adolescente e da Lei nº 12.318/2010 levando em consideração a Constituição Federal.
Assim, observa-se o disposto no ECA em seu artigo 21, que versa:
Art. 21 da Lei nº 8.069/2019 “O pátrio poder será exercido em
igualdade de condições, pelo pai e pela mãe, na forma do que
dispuser a legislação civil, assegurando a qualquer deles o direito de,
106

www.conteudojuridico.com.br

em caso de discordância, recorrer à autoridade judiciária competente
para a solução da divergência. (BRASIL. 1990)”.
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O artigo do ECA supracitado demonstra a necessidade da igualdade entre os
genitores ao exercer o poder familiar. Ou seja, o exercício da responsabilidade de criar,
educar, guardar, manter e representar os filhos, e, neste mesmo artigo o judiciário é posto
à disposição dos genitores para solução de possíveis divergências nesse contexto.
Entretanto, antes da criação da Lei nº 12.318/2010, os atos que hoje são
considerados como Alienação Parental encontrava-se sem amparo legal e específico que
pudesse coibi-los.
A Lei nº 12.318/2010 veio criminalizar a conduta praticada pelo genitor ou quais
quer que detenha a guarda do menor, que por motivo de vingança venha realizar
campanha contra o outro genitor denegrindo sua imagem, com o fito de prejudicar a
relação entre pai e filho, destruindo assim, os laços afetivo.
É importante destacar que a prática de tais condutas por um dos genitores, se dá
em decorrência da dificuldade de lidar com o fimdarelação da relação conjugal. Para suprir
as necessidades de corridas face ao processo de divórcio, bem como preservar o direito
que tanto o genitor quanto do menor que não dividem o mesmo teto que a é que foi
promulgada o supracitado dispositivo legal, buscando, assim, preservar o direito o convívio
saudável e laçosemocionais entre pais e filhos.
Para proteger o que já é estipulado pela Carta Magna/1988 e a Lei nº 8.069/019, o
direito à convivência familiar é reconhecido constitucionalmente (art. 227), e assegurado,
no plano infraconstitucional, pelo art. 19 do Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA
(BRASIL, 1990).
A Lei de Alienação Parental veio para se fazer cumprir o que já está no
EstatutodaCriançaeAdolescente,o artigo2°daLei nº 12.318/2010qualificaasformas de
Alienação quesão:
– realizar campanha de desqualificação da conduta do genitor
no exercício da paternidade oumaternidade;
I

II
III

– dificultar o exercício da autoridadeparental;
– dificultar contato de criança ou adolescente comgenitor;
IV

– dificultar o exercício do direito regulamentado de
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convivênciafamiliar;
– omitir deliberadamente a genitor informações pessoais
relevantes sobre a criança ou adolescente, inclusive escolares,
médicas e alterações deendereço;
V

– apresentar falsa denúncia contra genitor, contra familiares
deste ou contra avós, para obstar ou dificultar a convivência deles
com a criança ouadolescente;
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VI

– 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 comavós.
VII

Sendo identificadas quaisquer das hipóteses elencadas acima, o juiz a fim diminuir
ou inibir seus efeitos, se utilizar dos elementos processuais civis ou criminais para
resguardar o menor.
É importante que o comunicado a autoridade competente seja de forma imediata,
para que dessa forma, seja feito a devida apreciação pelo Juiz e pelo Psicólogo, que
tomaram as medidas cabivéis ao caso concreto, protegendo os direitos dos envolvidos.
Ema sua doutrina, Rosa fala que:
Para propiciar o exercício destas funções, a psiquiatria forense
utiliza conhecimento científico e clínico (mais que terapêutico),
visando a fornecer noções técnicas indispensáveis à solução de
questões de ordem técnico psiquiátrica ou afins nos
procedimentos jurídicos. (ROSA, 2016, p.43).
Nesse contexto, verifica-seque o profissional de psicologia é o mais recomendado
e capacitado, logo, através dasanálises e aplicações de métodos científicos, podem
identificar traumas e danos causados pela Alienação.
3.1 Alienação Parental sob a ótica da PsicologiaJurídica
A Alienação sendo algo novo que envolve o Direito de Família teve a união
deduasáreas:apsicologiaeodireito,paramelhorsolucionarasquestõespertinentes ao jurídico
e aopsicológico.
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A junção das duas áreas supracitadas têm por finalidade,tratar da parte emocional
dos envolvidos, com intuíto de resguardar a criança, o adolescente e também resguarda o
direito de convívio saudável entre os pais e os filhos, em meio ao processo deseparação.
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Com o desígnio de fazer uma conciliação dentro da lei de uma situação
constrangedora para todos envolvidos, que além de ser um processo doloroso e muitas
vezes conturbado, a briga judicial por bens e guarda dos filhos é uma parte que reluta o
fim do relacionamento, e se utiliza de todos os tipos de meios para prejudicar o ex-cônjuge,
até mesmo, manipular os sentimentos dos filhos,para criar temor, ou repulsa do pai ou da
mãe.
A Psicologia analisa e trata dos aspectos psicológicos do envolvidos nesse processo,
com intuito de resguarda não somente os pais mais principalmente as crianças, que mais
sofrem por serem sobrecarregadas com cobranças e culpa, na tentativa de diminuir os
efeitos
colaterais
do
processo
de
separaçãoeseusresíduosapsicologiavemsendoutilizadacomoumaferramentade
sua
importância no contexto jurídico se aliando para que sejam resguardados os direitos
básicos da criança e do adolescente.
Ariele Luz, Denise Gelain e Tatiana Benincá (2014, p. 84), citam em seu artigo, A
atuação do Psicólogo Jurídico na Alienação Parental:
“ela ajuda a detectar conflitos de ordem emocional”; “traz aos autos
a subjetividade e dinâmica relacional”; “traz as motivações dos
comportamentos de litígio, ajuda a clarear determinada situação,
através de estudos da personalidade e contexto (familiar, social,
profissional etc.) das partes”; e, “auxilia o Judiciário a encontrar
possíveis soluções para o caso em questão” (LUZ, et al., 2014, p. 84)
O objetivo principal da Lei da Alienação Parental é regular de forma efetiva o
convívio dos filhos com ambos os pais após o divórcio, estabelecendo em tanto, alguns
critérios acerca dos direitos dos pais e da criança ou adolescente.
De acordo com Serafim (2012):
“Nas disputas familiares, é de suma importância a presença do
psicólogo, pois se está lidando com um ponto muito delicado do ser
humano, representado pelo seu universo de relações mais íntimas. O
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psicólogo na Vara de Família pode atuar como perito ou assistente
técnico, além de mediador”.
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Registre-se, quão a atuação do psicólogo como perito e assistente técnico no
Judiciário está prevista na Resolução nº 008/2010 do Conselho Federal de Psicologia e tal
se faz quando a prova do ocorrido necessitar de conhecimento técnico e científico.
Existindo indícios de práticas alienadoras, caberá à instauração de procedimento,
que terá tramitação prioritária, devendo a perícia psicológica ou biopsicossocial deverá ser
apresentada em 90 (noventa) dias. Veja-se:
“Art. 5º Havendo indício da prática de ato de alienação parental, em
ação autônoma ou incidental, o juiz, se necessário, determinará
perícia psicológica ou biopsicossocial.
§ 1º O laudo pericial terá base em ampla avaliação psicológica ou
biopsicossocial, conforme o caso, compreendendo, inclusive,
entrevista pessoal com as partes, exame de documentos dos autos,
histórico do relacionamento do casal e da 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.
§ 2º A perícia será realizada por profissional ou equipe
multidisciplinar habilitados, exigido, em qualquer caso, aptidão
comprovada por histórico profissional ou acadêmico para
diagnosticar atos de alienação parental.
§ 3º O perito ou equipe multidisciplinar designada para verificar a
ocorrência de alienação parental terá prazo de 90 (noventa) dias para
apresentação do laudo, prorrogável exclusivamente por autorização
judicial baseada em justificativa circunstanciada”. (BRASIL, 2010).
Constatada a Alienação Parental ou conduta que dificulte a convivência paternofilial, sem prejuízo da responsabilidade civil ou criminal do alienador, o juiz poderá, nos
termos do art. 6º da lei supramencionada:
I - declarar a ocorrência de alienação parental e advertir o alienador;
II- ampliar o regime de convivência familiar em favor do
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genitor alienado;
III - estipular multa aoalienador;
IV
determinar
e/oubiopsicossocial;

acompanhamento

psicológico
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V- determinar a alteração da guarda para guarda compartilhada ou
sua inversão;
VI- determinar a fixação cautelar do domicílio da criança ou
adolescente;
VII -declarar a suspensão da autoridadeparental. (BRASIL, 2010).
A prática da Alienação Parental fere direitos fundamentais que são aqueles
indispensáveis e essenciais à pessoa humana, para uma existência digna, livre, e igualitária,
e caracteriza abuso moral contra a criança ou adolescente, a Psicologia assim como o
direito tentam amenizar o processo doloroso da separação tanto para os pais quanto para
os filhos unindo-se para melhorar tratar os envolvidos.
Com o intuito de coibir essas práticas e seus efeitos negativos sobre o efetivo
desenvolvimento dos filhos, foi editada em 2010 a Lei de Alienação Parental (Lei nº 12.318),
a qual trata especificamente acerca do tema e das possíveis punições para os pais que a
realizam. (SERAFIM, 2012, p. 44). O art. 2º estabelece uma delimitação do seu conteúdo,
que deve ser considerado pelo Poder Judiciário ao julgar casos envolvendo a alienação
parental, ao inserir os parâmetros objetivos que devem ser averiguados para se configurar
a alienação, isto é:
“a interferência na formação psicológica da criança ou do
adolescente promovida ou induzida por um dos genitores, pelos avós
[...] para que repudie genitor ou que cause prejuízo ao
estabelecimento ou à manutenção de vínculos com este”. O referido
dispositivo também elenca algumas hipóteses que incidem em
alienação parental, como dificultar o exercício do poder familiar, o
direito de visitas ou denegrir a imagem do genitor.(SERAIM, 2012, p.
44).
Ademais, consagra-se no art. 3º a concepção abordada anteriormente, de que a
alienação viola o direito da criança ou do adolescente de estabelecer uma convivência
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familiar saudável e relações de afeto com ambos os pais, sendo as condutas que ferem
esse direito consideradas como abusivas.
De acordo com Sevegnani (2017, p. 19) “a supressão do convívio com o outro
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genitor fere, especialmente, o preceito constitucional previsto no art. 227 da Constituição
Federal, o qual dispõe ser um dever do Estado, da família” e da sociedade garantir à criança
o direito à convivência familiar, além de violar o art. 19 do Estatuto da Criança e do
Adolescente, que dispõe sobre a prioridade absoluta da criança em ser criada no ambiente
familiar adequado.
Após a previsão legal acerca da definição da alienação parental, os demais artigos
descrevem o procedimento a ser adotado quando se verifica a ocorrência desse processo e
as punições adequadas conforme o caso concreto. (SEVEGNANI 2017, p. 19). É fundamental
destacar ainda que, no âmbito da psicologia jurídica, o artigo 6º desta lei dispõe sobre a
possibilidade de o juiz decretar, de acordo com a necessidade da situação, a realização de
perícia psicológica e biopsicossocial.
Essas avaliações serão feitas por psicólogos ou demais profissionais habilitados para
atuar em juízo, a fim de trazer dados relevantes para a decisão final do juízo, como
entrevistas pessoais e um histórico sobre o relacionamento do casal com a criança.
Quando há indícios de práticas alienadoras, instaura-se o procedimento com
tramitação prioritária, devendo a perícia psicológica ou biopsicossocial ser apresentada em
90 dias. Caso se averigue, ao final do processo, a efetiva ocorrência de alienação parental,
o juiz pode decretar medidas de advertência sobre o genitor alienante, o pagamento de
multa diária, a alteração da guarda, ou mesmo decretar a suspensão da autoridade parental
(art. 6º desta Lei). (FONSECA, 2019, p. 60).
Como se inferiu, a alienação parental é tema que pode suscitar a intervenção do
Poder Judiciário para garantir a integridade psicológica do filho, diante do risco de danos
emocionais que lhe podem advir, razão porque se traz alguns entendimentos manifestados
em decisões judiciais, diante de casos concretos.
3.5 A importância de identificar a síndrome da alienação parental
Uma grande questão para os operadores do Direito é a identificação do
início da Alienação Parental, bem como saber se as queixas dos genitores são
realmente verdadeiras ou falsas.
Conforme anteriormente definida, a Alienação Parental é o ato realizado por
um dos pais ou alguma pessoa próxima de tentar separar, impedir ou restringir o
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convívio de um filho com um de seus genitores ou com os familiares deste,
utilizando-se de meios difamatórios ou caluniosos que denigrem e distorcem a
imagem daquele. Este fenômeno é uma ideia de fácil compreensão, todavia,
historicamente, o processo foi de difícil identificação e só passou a ser objeto de
estudos a partir da década de 1980.
É importante ressaltar que a Lei de Alienação Parental trouxe em seu texto
um rol exemplificativo de hipóteses de sua prática, e que será abordado mais
adiante, no qual há comentários acerca da supracitada lei. Entretanto, o rol é apenas
exemplificativo, como indica o próprio legislador. O magistrado, portanto, tem o
poder discricionário de identificar outras manifestações de Alienação Parental com
a possibilidade de utilizar-se para tanto de perícia biopsicossocial, igualmente
prevista na lei, para também poder identificá-las. (TRINDADE, 2015).
No entanto, as estratégias de alienação parental são diversas e variadas,
embora a alienação possua algumas características em comum que se organizam
em torno de “avaliações prejudiciais, negativas, desqualificadoras e injuriosas em

relação ao outro genitor, interferências na relação com os filhos e, notadamente,
obstaculização do direito de visitas do alienado.”, segundo Trindade. (TRINDADE,
2015).
As características supracitadas são coincidentes nos casos de alienação
parental e são representadas em quatro critérios específicos, apresentados por
Michael Bone e Michael R. Walsh, que podem ser utilizados como meio de
identificação de um caso de alienação, podendo ser reconhecidos tanto na análise
dos fatos como em depoimentos de testemunhas envolvidas. (BONE, 2017). O
conteúdo e a esquematização destes critérios de identificação foram resultado de
uma pesquisa na qual examinaram-se 700 casos de separações conflitosas durante
um período de 12 (doze) anos.
Os quatros critérios apontados pelos mencionados autores que caracterizam a
presença da alienação parental são:
Os quatros critérios apontados pelos mencionados autores que caracterizam
a presença da alienação parental são:
Obstrução a Todo Contato:
“Caracterizado pelo objetivo de excluir o genitor alienado da vida dos
filhos, este critério concerne do entrave ativo na relação e no contato
entre a criança e o pai ausente” (BONE, 2017). A primeira razão para a
tentativa de impedimento às visitas do outro pai é o fato de que o
genitor alienado não teria capacidade de cuidar da prole e que, em
decorrência disto, eles não se sentem bem quando voltam ao contato
com o outro genitor das visitas. Em casos mais graves a razão para a
não visitação advém de uma acusação de abuso.
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Em resumo, o elemento condutor de todas estas táticas é que um dos pais é
superior, e, por conseqüência, ele tem condições de afastar a criança do outro.
Nestas circunstâncias o genitor alienador age como barreira entre o filho e o seu ex
companheiro. A criança, vulnerável à autoridade do pai superior, com quem convive,
passa, com o decorrer do tempo, a perder o vínculo afetivo com o parente mais
distante.
Denúncias falsas de abuso:
Há a possibilidade de dois tipos de abuso: o físico e o emocional. O
primeiro, mais grave, caracteriza-se por deixar marcas no corpo da
criança. É a agressão física propriamente dita. Incrivelmente, segundo
Bone e Walsh, em casos de separação problemática, a falsa denúncia
mais comum, dentre os abusos físicos, é a de abuso sexual. (BONE,
2017). Eles verificaram que, nos casos analisados onde houve falsa
denúncia de abuso, metade era de perfil sexual – mais frequentes em
casos onde os filhos são pequenos e que, portanto, são mais
suscetíveis à manipulação, haja vista o desconhecimento total ou
parcial, pela criança, da sexualidade. De acordo com Sousa:
A SAP teria também como efeito as falsas denúncias de abuso sexual
e maus-tratos contra a criança. Por razões patológicas, segundo essa
autora, o genitor alienador denuncia o outro por agressão ou abuso
contra a criança sem que isso tenha efetivamente ocorrido. Essa
situação, continua a autora, seria recorrente em separações com
grande carga de litígio e disputas. As falsas denúncias são referidas
como uma forma de abuso psicológico, uma vez que as crianças
seriam influenciadas e submetidas a mentiras, e ao mesmo tempo
teriam que passar por avaliações com o objetivo de se esclarecer a
verdade. (SOUSA, 2018, p. 42).
Não menos importante, o abuso invocado mais frequentemente é o
emocional, no qual o alienado e seu filho sofrem pressões psicológicas. Um genitor
interfere no castigo aplicado pelo o outro. Abrandando a “sanção” imposta pelo
outro, por exemplo. Este conflito leva a criança a acreditar, após muita repetição,
que um de seus pais não sente afeto por ele, que apenas aquele que detém sua
guarda tem carinho e amor para lhe dar. Outro exemplo é quando o genitor
alienado estimula o convívio do filho com seu novo cônjuge; o alienador, muitas
vezes tomado até mesmo pelo ciúme de ver o antigo consorte com outra pessoa,
faz crer que o convívio com o novo cônjuge do outro não é bom para o seu filho,
declarando repetidas vezes que não aprova tal convivência, podendo chegar a fazer
campanha difamatória contra esta pessoa. Inconscientemente, a criança,
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Este critério, segundo descrevem Bone e Walsh, “é relativo à
existência de uma relação positiva entre o menor e o pai ausente ou
não residente‟, antes da separação do casal, e a degradação
substancial desta relação após a separação”. (BONE, 2017). Aqui há
uma comparação de como é a relação entre pai alienado e filho antes
e como é depois do fim do relacionamento entre os genitores e a
observação se houve alguma mudança após a ruptura matrimonial.
O reconhecimento deste critério não é fácil, segundo os pesquisadores,
porém é dos mais importantes no processo de identificação da Alienação Parental.
Como exemplo, eles citam um pai “não residente” que tenha mantido uma boa
relação e tenha sido muito presente na vida da criança durante o casamento e, após
a separação passa a ter um comportamento mais distante ou as crianças passam a
reclamar das visitas. Seria possível supor que, para este pai, o sentimento e a relação
para com seu filho não teria motivos para mudanças. Ora, se este mesmo pai,
amoroso e presente durante o matrimônio, após a separação tentar manter visitas
regulares e conviver com os filhos e estes não se mostrarem dispostos a vê-lo,
estaria presente um forte indício da prática de Alienação Parental. Afinal, se a relação
anteriormente era saudável e havia um vínculo afetivo entre pai e filhos, mudanças
no comportamento das crianças indicam influência psicológica que surgiram após
a mudança na vida daquela família. (FONSECA, 2019). Neste caso, a inércia do outro
genitor que não admite a mudança de comportamento do filho demonstra a falta
de interesse na relação do outro pai com o menor. A partir do estudo do
comportamento do guardião poder-se-ia identificar a existência da Alienação
Parental.
Evidentemente, este critério atenta para a importância da avaliação
psicológica dos envolvidos não só quanto a sua situação atual, mas também quanto
a suas características no passado. O profissional especializado deve ter em vista que
o caso deve ser estudado de maneira abrangente, pesquisando igualmente, os
sintomas da alienação parental no exemplo dado seria a queixa das crianças em
relação às visitas, a relação anterior à separação e, também, o comportamento do
pai ausente após a separação. Por tal motivo esse critério de avaliação torna-se
bastante complexo e difícil de ser reconhecido.
Reação de medo por parte dos filhos:
É natural que o pai detentor da guarda tenha uma maior influência
no comportamento dos filhos. No entanto, muitas vezes, ele acaba
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por criar uma dependência do filho em relação a ele, em detrimento
a relação entre o outro pai e o menor. Atitudes e palavras dúbias, que
despertam na criança o medo da perda do contato, do carinho, do
afeto de ambos os genitores, são comuns por parte dos pais
alienadores, segundo Bone e Walsh. (BONE, 2017). Essa conduta cria
um ambiente instável emocionalmente para o filho. Ele passa a
pensar que caso desaponte o pai detentor da guarda poderá ficar
sozinha. Então, o medo do abandono faz com que a criança se sinta
constantemente submetida a provas de lealdade para com pai que
detém a guarda.
Caso o pai residente sempre se mostre incomodado com as visitas do filho
ao pai ausente, a criança, ao perceber tal comportamento, passa não querer mais
conviver com o outro genitor. O menor, de acordo com os estudos de Bone e Walsh,
apresenta este comportamento por puro medo de abandono. (BONE, 2017). Ela foi
“programada” a acreditar que só o genitor que detém sua guarda é quem é capaz
de cuidá-la, então deve preservar, ao máximo, esta relação, mesmo que a afaste de
seu outro pai. É comum a criança ouvir do guardião que se fizer alguma coisa que
ele não goste, ele a mandará viver com o outro pai. Deste modo, criança,
dependente, passa a detestar ver ou visitar seu outro pai, caracterizando a alienação
parental, segundo Bone e Walsh. (BONE, 2017).
Assim, a obrigatoriedade das visitas faz surgir, na criança, a necessidade de
“esconder” de ambos os pais o que está sentindo. Com medo de represálias, não
quer desapontar o alienador para não ser abandonado, e também precisa conviver
com o pai alienado sem dizer o que sente. A partir daí a criança passa a viver num
conflito emocional permanente. Bone e Walsh “afirmam que, diante desta situação,
para sobreviver, estes filhos “aprendem a manipular.” (BONE, 2017).
Tornam-se prematuramente espertos para decifrar o ambiente emocional;
para falar apenas uma parte da verdade; e por fim, enredar-se nas mentiras e
exprimir emoções falsas.
Desse modo, tais critérios apresentados acima ajudam a identificar casos de
Alienação Parental e são de muita valia no auxílio aos operadores do Direito a enfrentar e
combater tal mazela. No entanto, o magistrado, de acordo com a Lei nº 12.318/2010, tem
a sua disposição um rol exemplificativo e a possibilidade de perícia para averiguar se no
caso concreto sub judice está havendo ou não a alienação parental.
Primeiramente, por razão dos muitos problemas que podem ser gerados em
decorrência da SAP, é de suma importância que seu diagnóstico seja feito o mais breve
possível, quanto mais cedo forem feitas as intervenções jurídicas e psicológicas cabíveis,
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melhor será para todos os envolvidos. Segundo Trindade (2017) “De fato, a síndrome de
Alienação Parental exige uma abordagem terapêutica específica para cada uma das
pessoas envolvidas, havendo necessidade de atendimento da criança, do alienador e do
alienado”. Por mais difícil que seja, é importante, estabelecer de maneira segura as
características, condutas e os sentimentos do alienador, para que então seja identificada a
síndrome. Algumas das características mais mencionadas são: dependência, baixa
autoestirna, resistência a ser avaliadas, condutas de desrespeito às regras.
4.CONSIDERAÇÕES FINAIS
O presente trabalho tem o objetivo de mostrar os fatos relacionados ao direito de
família e Psicologia Jurídica e como se unem para melhor atender as necessidades de uma
sociedade em constante mudança, e busca esclarecer de que forma cada uma das partes
contribui para minimizar os efeitos da alienação parental, mostrando que se pode unir a
lei ao tratamento psicológico das vítimas de forma a maximizar sua eficiência e eficácia,
buscando sempre o aprimoramento das soluções para melhor atender o anseio da
sociedade.
É de extrema importância a cooperação dessas duas fontes para que se tenha um
tratamento adequado. Sendo uma importante base da sociedade a família deve ser
atendida em suas modificações, sendo resguardado o direito de todos, em sua forma
conjunta quanto individual. E apesar de o divórcio ser o fim da relação do casal eles não
deixam de ser pais por decorrência desse fato e a criança ou adolescente são prioridade,
sua saúde psicológica e uma parte importante a ser resguardada.
É importante ressaltar que é direito da criança manter convívio com ambos os pais
algo que deve ser resguardo, deve-se manter a criança ou adolescente mais distante
possível dos conflitos e disputas que seguem o divórcio. Geralmente temos nossos pais
como referência para a vida, uma figura a ser seguida, dessa forma a alienação é uma forma
de deteriorar a imagem que a criança ou adolescente tem da sua figura paterna ou
materna, fato este que não afeta a penas a relação entre pai e filho mais também seu
desenvolvimento social, intelectual, cognitivo eemocional.
Desta forma, visando proteger os direitos dos menores que são os mais afetados
nessa mudança que a separação trás para suas vidas, o ordenamento jurídico conta com o
apoio de profissionais da área da Psicologia para tratar os envolvidos no processo de
alienação de forma a branger o alienado, alienante e a parte alvo de vingança, com intuito
de amenizar os danos causados ou até mesmo evita-los que foi criado dispositivos jurídicos
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como a guarda compartilhada para que se possa ter uma diminuição nos índices
dealienação.
Da mesma forma foram estabelecidas em lei o que vem ser a alienação, e as
consequências jurídicas, ponto importante no combate da alienação, é sem dúvida a
conscientização sobre o crime: “punição do alienador mediante pena de detenção (prisão)
de três meses a três anos” e a disposição para buscar ajuda para que seja combatida da
melhor forma possível com a ajuda da lei e da Psicologia, buscando atender melhor o tema
que cresce assim como o número de divórciosjudicias.
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RESUMO: A vida familiar e os processos de interações entre seus indivíduos geram
conflitos, que muitas vezes acabam direcionados ao judiciário para encontrar uma solução.
Contudo o sistema judiciário enfrenta problemas sérios como o número elevado de
processos, falta de funcionários, além de espaços físicos inadequados. Portanto o presente
artigo tem como objetivo analisar a mediação como forma alternativa de resolução de
conflitos familiares, visto que por ser tratar de um tema relativamente novo, a Lei de
Mediação N°13.140 foi sancionada em 26 de junho de 2015, sua difusão faz-se necessário
para que mais pessoas tenham acesso à justiça de forma mais rápida e menos onerosa.
Como metodologia de pesquisa foi adotada a técnica de documentação indireta, com
observação sistemática, abrangendo a pesquisa bibliográfica de fontes primárias e
secundárias, além de documentação oficial.
PALAVRAS-CHAVE: Mediação. Conflitos. Área de Família
ABSTRACT: Family life and the processes of interactions between its individuals generate
conflicts, which often end up being directed to the judiciary to find a solution. However,
the judiciary system faces serious problems such as the high number of cases, lack of
employees, and inadequate physical spaces. Therefore, this article aims to analyze
mediation as an alternative way of resolving family conflicts, as it deals with a relatively new
topic, the Mediation Law No. 13,140 was sanctioned on June 26, 2015, its dissemination if
necessary so that more people can access justice faster and cheaper. As a research
methodology, the technique of indirect documentation was adopted, with systematic
observation, including bibliographic research of primary and secondary sources, in addition
to official documentation.
KEYWORDS: Mediation. Conflicts. Family Area
SUMÁRIO: 1. Introdução 2. Conflito e Mediação. 3. Mediação pelo Mundo. 4. Acesso à
Justiça. 5. Lei de Mediação. 6. Fases da Mediação. 7. Conflitos Familiares e Mediação. 8.
Conclusão. 9. Referências.
1 INTRODUÇÃO
Diante da atual crise do Poder Judiciário, a questão principal é o elevado número de
processos, e uma sociedade insatisfeita com a demora dos procedimentos judiciais, assim,
surgiram os meios alternativos como soluções rápidas e econômicas dessas demandas. Sua
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aplicabilidade vem ganhando espaço, o que possibilita a celeridade, a transparência,
autonomia das partes e principalmente, o efetivo acesso à justiça.
Com a falta de alternativas pacificadoras, a mediação vem sendo utilizada como
ferramenta de transformação social. O Brasil é um país no qual a cultura do litígio ainda é
muito forte, necessitando se desprender do confronto como resposta para os problemas
da sociedade.
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A Mediação nasceu por meio do qual os litigantes buscam o auxílio de um terceiro
imparcial que irá contribuir na busca pela solução do conflito. Ademais, o NCPC inovou ao
trazer uma seção destinada à regulamentação da função dos mediadores e os Centros de
Mediação, incentivando os Tribunais de todo o país a criarem centros judiciários específicos
para a solução consensual de conflitos, dispensando, a morosidade judicial enfrentada
atualmente pelas partes.
Atualmente as famílias vem passando por diversas transformações, assim, é notório
que os formato das famílias vem mudando, dessa maneira, os conflitos surgem, e para tais
soluções, a mediação se apresenta uma maneira que as partes não se enxerguem como
adversários e compreendam que o papel do mediador é facilitar a comunicação, tentando
diminuir ao máximo o conflito existente.
Por fim, este artigo visa contribuir com o tema demonstrando a efetividade da
Mediação no âmbito das varas de família, apresentar a mediação e suas fases, os conflitos
familiares, bem como analisar a Lei 13. 140/2015 que trata sobre o tema.
2 CONFLITO E MEDIAÇÃO
Os indivíduos, por sua natureza, convivem em sociedade, e isso os faz coordenar
suas atividades, seus anseios, seus interesses particulares, faz com que se aproximem de
seus semelhantes e estabeleçam relações de maneira que, ao final, todos cumpram uma
função social. Entretanto, existem fatores, que surgem com o tempo e a convivência, como
a animosidade, a competição, a contenciosidade, as diferentes percepções etc., que tornam
o conflito inseparável da vida social, assim como a necessidade de mecanismos para
administrá-lo (LUCHIARI, 2012).
Para MIRANDA (2012) O termo conflito do latim conflictus, significa oposição,
confronto, disputa. O conflito tem origem na incompatibilidade, é o embate de ideias ou
propensões acerca de pessoas, coisas ou acontecimentos. Thomé (2010, p 111) acrescenta
que o conflito convive com os relacionamentos humanos, tanto em sociedade como no
ambiente familiar privado. O ser humano é complexo, e os conflitos fazem parte de sua
natureza. Podem ser tanto relativos à identidade, quanto de poder, de culpas, de medos e
de frustrações.
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Vivencia-se no Brasil atualmente um momento importante com o acolhimento das
soluções alternativas de conflitos, a mediação tornou-se uma realidade no sistema
judiciário brasileiro. Passou a ser aceita de forma adequada e efetiva, ganhado
credibilidade e notoriedade.
Segundo Cabral (2017, p. 355) a mediação é mecanismo de resolução de conflito
em que as próprias partes constroem, em conjunto, um sistema de decisão, satisfazendo a
todos os envolvidos e oxigenando as relações sociais, com a participação de um terceiro
intermediando ou facilitando o alcance do entendimento.
3 A MEDIAÇÃO PELO MUNDO
Ainda que seja utilizada há poucos anos no Brasil, a Mediação já é uma técnica
utilizada há bastante tempo. Na China antiga, a mediação é utilizada desde longa data para
resolver as divergências entre o povo daquele tempo. Hoje, a China já formou um milhão
de mediadores que atuam inclusive nas escolas. (CACHAPUZ, 2011 apud BARROSO e
HECKTHEUER, 2016 p. 24)
Ao longo do tempo a Mediação foi evoluindo e sendo utilizada em diversas
culturas diferentes, segundo Miranda (2012, p.13):
No judaísmo, por exemplo, há um ritual milenar que
guia os rabinos nos casos de divórcios, uma prática
que corresponde à mediação. No Japão existe o
chotei, uma espécie de conciliação prévia obrigatória,
também milenar, utilizada tradicionalmente nos
conflitos de direito de família, sendo obrigatória a
mediação nos casos de divórcio. Na África são
realizadas convocações de assembleias ou as
chamadas Juntas de Vizinhança lideradas por uma
associação ou por pessoas respeitadas na
comunidade para fazerem a mediação. Na Austrália e
na Nova Zelândia desenvolvem a mediação com
vinculação a juízes e auditores. O México e a
Colômbia têm uma visão interdisciplinar da
mediação, e a Argentina adota a mediação de forma
legal instituída pela Lei nº 24.573-92.
Modernamente, a mediação sedimentou-se como ferramenta célere e eficaz na
solução de conflitos no direito civil, em especial, em causas familiares de divórcio, mas com
igual sucesso na intermediação de impasses entre cidadãos e Estado, bem como em casos
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criminais. Com isso, a mediação tornou-se, tanto na Europa como na América do Norte, o
instrumento mais utilizado para a solução de conflitos (BARROSO e HECKTHEUER, 2016).
4 ACESSO À JUSTIÇA
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No que tange o acesso à justiça, a Constituição Federal garante em seu artigo 5º,
XXXV, a inafastabilidade da jurisdição. Ainda assim, o acesso enfrenta grandes obstáculos
como menciona Mauro Cappelletti e Bryant Garth (2002), em vista disso, na sua célebre
obra “Acesso à Justiça”, enumeram alguns obstáculos que entendem serem responsáveis
pela inviabilização da efetividade da justiça: custas judiciais; possibilidades das partes;
problemas especiais dos interesses difusos.
A tutela jurisdicional tem como um de seus objetivos o direito de acesso à justiça,
assim esclarece José Roberto Bedaque (2003, p. 71):
Acesso à Justiça ou mais propriamente acesso à
ordem jurídica justa significa proporcionar a todos,
sem qualquer restrição, o direito de pleitear a tutela
jurisdicional do Estado e de ter à disposição o meio
constitucionalmente previsto para alcançar esse
resultado. Ninguém pode ser privado do devido
processo legal, ou, melhor, do devido processo
constitucional. É o processo modelador em
conformidade com as garantias fundamentais,
suficientes para torná-lo équo, giusto.
Batista (2010, p.33) complementa: A Dignidade da Pessoa Humana é considerada
valor constitucional supremo. É o núcleo axiológico do ordenamento jurídico e da
Constituição. É aquele valor em torno do qual giram os demais valores consagrados no
ordenamento jurídico, como o acesso à Justiça.
Contudo, o Judiciário enfrenta problemas sérios com o número elevado de
processos existentes, faltas de funcionários, de espaço físico adequado, entre outros.
Diante da crise, este tentou reagir realizando uma série de reformas judiciais, assegurando
a assistência judiciária gratuita, a criação de novos instrumentos que possibilitam a
representação em juízo para os interesses difusos e a instituição de Juizados especializados
com ritos especiais. Tais reformas foram de extrema importância, contudo, não foram
suficientes sequer para garantir a efetividade do escopo meramente jurídico da jurisdição,
e muito menos para garantir o efetivo acesso à justiça a toda população ou a sua grande
maioria. (CAPPELLETTI; BRYANT, 2002).
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A própria estrutura suntuosa dos prédios do Poder Judiciário, a ausência de
conhecimento por parte da população sobre os processos burocráticos, a linguagem
formal rebuscada utilizada, os altos custos de litigação, a lentidão dos processos judiciais
representa, também, outros fatores relevantes que implicam na ausência de efetividade do
direito ao acesso ao Poder Judiciário (e, por consequência, ineficácia no atendimento do
acesso à justiça). (CAPPELLETTI; BRYANT, 2002).
5 LEI DE MEDIAÇÃO
Segundo Cachapuz (2006 apud Parra e Lopes, 2011, p. 16) Para que a sociedade
brasileira passe a usar os métodos alternativos de resolução de conflitos, uma nova cultura
deve ser implantada, a fim de se mostrar a possibilidade de atingir uma solução de uma
maneira mais rápida, menos onerosa e principalmente atacando o âmago da questão
jurisdicional, que é a emocional.
Primeiramente, é importante destacar que antes da lei de mediação, lei de n°
13.140/2015, já existia a resolução 125/2010 do CNJ que abordava os interesses da
mediação e conciliação. Essa resolução tratava dentre outras coisas sobre o direito que
todos possuem de ter seus conflitos solucionados, o dever de o Judiciário prestar esses
serviços e ainda estabelecia que os tribunais deveriam criar núcleos permanentes de
métodos consensuais de soluções de conflitos para dar assistência a várias áreas jurídicas
A lei de Mediação (Lei 13.140/2015) foi criada em 2015 no Brasil, marcando uma
institucionalização legal, deixando de lado a insegurança jurídica anteriormente existente.
De acordo com Brasil (2015a) o marco legal da mediação no Brasil foi promulgado em 26
de junho de 2015, data próxima à da aprovação do novo Código de Processo Civil
buscando atender à expectativa de regulamentação sobre o instituto e dispondo, assim,
“sobre a mediação entre particulares como meio de solução de controvérsias e sobre a
autocomposição de conflitos no âmbito da administração pública.”
Com as mudanças trazidas pela Lei de Mediação e pelo NCPC, além de desafogar
o Poder Judiciário, ela inovou também com a possibilidade de as partes terem autonomia
para decidir a melhor solução para sua demanda, pois a sentença proferida nem sempre
satisfaz o interesse buscado, gerando por muitas vezes incontáveis recursos e novos
processos.
Essa lei é regida pelo pelos seguintes princípios, Art. 2º: (i) imparcialidade do
mediador; (ii) isonomia das partes; (iii) oralidade; (iv) informalidade; (v) autonomia da
vontade das partes; (vi) busca do consenso; (vii) confidencialidade; e (viii) boa-fé.
De acordo com Spengler (2017, p.144) é importante destacar que:
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No art. n° 139, o CPC fez constar como incumbência do juiz “V –
Promover, a qualquer tempo, a autocomposição, preferencialmente,
com o auxílio de conciliadores e mediadores judiciais”. Ou seja,
conciliadores e mediadores passam a serem elementos fundamentais
e preferenciais para a tarefa de tratar o conflito de forma
autocompositiva. O Código de Processo Civil incentiva a cooperação
entre os operadores do direito criando uma nova diretriz na resolução
pacífica de conflitos
A mediação deve ser pautada por princípios, a fim de que ocorra sempre de forma
ética no sentido de estimular os interessados a aprenderem a melhor resolverem seus
conflitos em função da experiência de justiça vivenciada na autocomposição.
A mediação por ser um mecanismo utilizado na resolução de conflitos, subordinase não só aos princípios gerais do direito, mas também aos seus próprios princípios. O
Conselho Nacional das Instituições de Mediação e Arbitragem – CONIMA estabelece
alguns princípios basilares ao funcionamento da mediação (DIAS; MAEMURA, 2016).
As partes esperam que o mediador tenha a habilidade para gerir o conflito que lhe
é apresentado, sendo que essas capacidades podem ser aperfeiçoadas através de técnicas
de resolução do conflito. O negociador deve estar focado e atento a tudo aquilo que é
dito pelas partes.
O negociador deverá ser capaz de equilibrar as emoções das partes. Segundo
WHEELER (2014) os negociadores devem ser, ao mesmo tempo, calmos e atentos;
pacientes e proativos; e práticos e criativos.
Fazer perguntas é o principal instrumento de trabalho do mediador. Essa técnica
serve para “para acolher os mediandos, para esclarecer os sentimentos, os interesses e as
questões envolvidas no conflito, para construir uma lista de opções de solução do acordo
e para testá-lo” (SPENGLER, 2017, p. 43).
Segundo Hill (2019, p. 194), a mediação judicial se desenvolve sob o
gerenciamento do tribunal, que imporá regramento mínimo a ser observado. Há menor
autonomia da vontade das partes, comparativamente com a mediação extrajudicial.
Todavia, aplica-se isso à um método que deve ser, “em sua essência, flexível e espontâneo,
estabelecido sem a interferência do Judiciário” (HILL, 2019, p.194).
6 FASES DA MEDIAÇÃO
Segundo Carlos Eduardo Vasconcelos (2017), o processo de mediação é dividido
em seis etapas, essa divisão foi adotada com fins didáticos, visando simplificar o seu
desenvolvimento e entendimento. Na prática, por se tratar de um ato dinâmico e que não
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depende apenas do papel do mediador, as etapas são construídas na base do diálogo, e
muitas vezes pode ocorrer o recuo de decisões já tomadas na sessão.
Para o autor supramencionado, a primeira etapa é a da apresentação, nesta o
mediador irá fazer o acolhimento das partes, bem como se apresentar de uma forma leve
demonstrando a informalidade do processo, em seguida agradece a participação dos
envolvidos e expõe qual seu papel, explicando que os mediandos são as peças principais
da mediação. Assim, o mediador apenas auxiliará as partes a construírem o diálogo e não
o a resolução do conflito, cabendo cada um entender seu papel. É ainda nessa etapa que
as partes se comprometem a buscar uma solução para o conflito de forma pacífica e não
interferir no momento da fala do outro, pois é fundamental que o mediador ouça
atentamente os anseios de cada um, sem julgamentos, utilizando-se da escuta ativa.
Ao ouvir as versões de cada parte, o mediador irá auxiliar a cada um partes a
esclarecer quais são as suas necessidades e interesses implícitos. De acordo com a ideia
apresentada pelo autor, na terceira etapa o mediador irá compreender e relatar as falas e
pedirá para que as partes façam um breve resumo dos fatos caso seja necessário, farão
correções ou acrescentarão mais informações ou detalhes que foram omitidos
anteriormente. É nessa fase que o objeto do conflito é identificado de fato, pois agora as
partes se apresentam mais tranquilas e passam a expor melhor sentimentos, desejos,
demonstrando que estão aptas para um diálogo voltado para o interesse comum.
Na quarta etapa se busca identificar os reais interesses, neste momento o
mediador poderá elaborar questões que facilitem a identificação dos interesses comuns
como, por exemplo: Quais são os interesses do convívio dos pais para o bem estar de seus
filhos? Desta maneira os interesses serão identificados e o mediador sempre que possível
poderá estimular os acordos parciais, esses acordos promovem o aumento de confiança
na comunicação.
Conforme o entendimento do autor, na quinta etapa deverá ser criado opções,
nesse ponto as partes tomam decisões, levando em consideração os valores econômicos,
morais e jurídicos e tudo que foi construído ao longo da sessão.
Ao chegarem ao consenso, segue para o termo de mediação que será redigido e
assinado na sexta etapa, o acordo será assinado pelas partes e em determinados. Por fim
o mediador encerra a sessão agradecendo a participação das partes e os parabeniza pelo
resultado alcançado.
7 CONFLITOS FAMILIARES E MEDIAÇÃO
Trazendo a questão da mediação para a esfera dos conflitos familiares, ao longo
dos anos as famílias sofreram diversas transformações, e essas transformações podem ser
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notadas desde o seu conceito a até mesmo nos formatos de sua composição. A vida
familiar e os processos de interações entre os indivíduos geram conflitos e alguns desses
acabam buscando o judiciário como possível solução.
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A família é uma das instituições mais importantes da sociedade uma vez que a sua
organização serve como base para diversos outros institutos. O indivíduo está inserido no
âmago familiar desde o momento do seu nascimento, e será moldado em variados
aspectos sendo preparado para conviver em comunidade e se realizar como pessoa
(CHAVES; ROSENVALD, 2012).
De acordo com NADER (2015) O princípio da dignidade da pessoa humana
expresso no artigo 226, § 7° da Constituição Federal é aplicado no Direito de Família em
toda a sua amplitude, esse princípio deve se empregar desde o início e desenvolvimento
das relações familiares até a sua extinção. A dignidade da pessoa humana é a base desse
princípio, apresentando-se como uma espécie de ferramenta de conservação e suporte à
família visando proteger a integridade das pessoas que a compõe, primando pelo respeito
e pela preservação dos direitos da personalidade. O diálogo é de extrema importância na
mediação de família, são onde os interesses das partes são demonstrados, facilitando a
comunicação e um resultado mais célere.
A mediação tem como particularidade a brevidade, na maioria das vezes é mais
rápida que o sistema judiciário formal, essa modalidade se apresenta como uma maneira
pacífica e colaborativa uma vez que garante a participação das partes através da busca
pela solução de suas demandas por meio do diálogo (GONÇALVES, 2015).
Carlos Eduardo de Vasconcelos (2017) defende e, em sua obra Mediação de
Conflitos e Práticas Restaurativas:
O conflito como sendo algo próprio da natureza do homem, ele
decorre das maneiras distintas de se enxergar o mundo, são
compreensões diferentes de situações, comportamentos e valores. De
forma alguma, o conflito deve ser julgado como algo ruim, pois ele
traz muitos ensinamentos e infinitas possibilidades de
amadurecimento e crescimento, seja ele pessoal, social ou
profissional.
Conforme TARTUCE (2015) Quando começam a surgir conflitos dentro da família, e
apenas a conversa entre os membros já não é suficiente para solucionar as demandas em
questão, aparece a necessidade de procurar um meio para resolver os conflitos e preservar
o vínculo familiar. O Poder Judiciário com toda demanda que já possui, não consegue dar
conta de solucionar todos os conflitos que chegam até ele de maneira célere e eficaz,
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percebendo esse fato as pessoas passaram a buscar alternativas para resolver suas
questões.
Os conflitos quando não solucionados na esfera familiar, precisam buscar uma
solução cabível para a demanda pretendida. A mediação familiar vem para auxiliar as
constantes transformações que as famílias vêm sofrendo. Conforme Grigoleto (2015) com
as constantes evoluções que ocorreram no conceito de família verificou-se que o Direito
de Família deve ser reconsiderado sendo erguido sobre novos fundamentos dentro da
realidade social, cientifica e cultural. Nesse sentido a mediação familiar desponta como um
meio de buscar a melhor convivência dos casais em conflito, com o objetivo de ouvir cada
pessoa da entidade familiar, delimitando os desejos conflitantes e constatando a
verdadeira causa do conflito.
Os conflitos de família se distinguem dos outros tipos de conflitos em virtude das
suas singularidades. Desta forma se faz necessário uma maneira diferente para resolver
esses litígios, a mediação se mostra como o meio mais indicado para o tratamento de
conflitos em família (LIMA, 2017).
Nos tempos modernos as crises conjugais são cada vez mais frequentes, elas
decorrem de uma série de fatores: vida agitada das pessoas, evoluções que ocorrem a todo
o momento na sociedade, incompatibilidades entre outras questões que acabam criando
uma atmosfera propícia para os desentendimentos. A dissolução da entidade familiar é
uma questão que merece atenção e cuidados especiais, pois é uma situação que ocorre
dentro da entidade familiar e abala toda a estrutura afetiva da família (LIMA, 2017).
Os conflitos de família se distinguem dos outros tipos de conflitos em virtude das
suas singularidades. Desta forma se faz necessário uma maneira diferente para resolver
esses litígios, a mediação se mostra como o meio mais indicado para o tratamento de
conflitos em família (LIMA, 2017). Ainda conforme a autora, a mediação familiar é acolhida
pelos princípios norteadores do código civil brasileiro, sendo um mecanismo de
gerenciamento de conflitos, auxiliando as famílias a um ambiente favorável à negociação,
a escuta, a autonomia que devem ser empregadas após a quebra de um matrimonio, por
exemplo. Desta forma, mediação surgiu não apenas para criar soluções, mas para tornar as
relações mais equilibradas, principalmente, os familiares por ter uma fragilidade maior em
relação a outras áreas, portanto, o fortalecimento dos vínculos familiares deve ser um
ponto importante a ser observado pelo mediador.
8 CONCLUSÃO
Com o surgimento da Mediação e a sua normatização pode-se observar que o
acesso à justiça não se dá apenas ao ingressar com uma ação ao poder judiciário, existem
outras formas de resolver conflitos e a mediação é uma delas. Atualmente, o acesso a
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justiça deve ser compreendido através de meios alternativos de soluções de conflitos,
garantido assim que um direito fundamental seja exercido.
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A mediação como forma de efetivação do acesso à Justiça é um mecanismo que
possibilita a visão do conflito familiar de um novo angulo, pois o mediador participa do
processo, a fim de auxiliar e conduzir o problema existente da melhor forma, além de
reestabelecer o dialogo entre as partes. Dessa maneira, as partes são estimuladas a
cooperar para que seus objetivos e expectativas sejam de fato atendidos, além de
possibilitar que seus direitos e deveres sejam assegurados dentro do âmbito familiar,
fortalecendo vínculos preexistentes.
As disputas judiciais tendem a criar lados vencedores e perdedores e raramente
apresentam soluções satisfatórias, disputas judiciais na área de família são muitas vezes
destruidoras para ambos os lados, portanto, a maioria das disputas podem ser resolvidas
em menor tempo e com baixo custo através da mediação.
Por fim, a mediação não busca culpados pelos conflitos familiares, ela atua
auxiliando o futuro das famílias, levando cada parte a assumir suas responsabilidades e
construindo uma solução para o conflito que se encontram, sendo os casos mais relevantes
os que envolvem guarda de filhos, alimentos, separações e divórcios.
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RESUMO: Atualmente, o Direito médico ganha significativa notoriedade no campo da
Responsabilidade Civil dos profissionais da saúde. Merece destaque, o médico cirurgião
plástico, em decorrência da crescente procura por procedimentos estéticos, que visa no
aperfeiçoamento e melhoramento do paciente/cliente. O presente trabalho tem por
finalidade esclarecer as obrigações assumidas na relação médico-paciente que devem ser
baseadas na confiança e respeito, no consentimento livre e esclarecido. O trabalho mostra
a responsabilidade subjetiva e objetiva e os pressupostos para caracterizá-las, bem como
a diferença da responsabilidade civil do médico, quando a obrigação for de meio ou de
resultado. Apresenta também os principais julgados dos tribunais brasileiros e do Superior
Tribunal de Justiça (STJ), afim de identificar os pontos de choques específicos para a
valoração da importância do ressarcimento relativo à reparação do dano moral, material e
estético em procedimentos malsucedidos cometido pelo profissional mencionado. Por fim,
a análise da importância da proteção do bem jurídico da autoimagem, bem como o peso
da responsabilidade médica em realizar um procedimento bem-sucedido. São abordados
na pesquisa deste o método dedutivo e pesquisas bibliográficas, tais doutrinas de direito
civil, artigos, legislações e jurisprudências que buscam a compreensão da abrangência da
responsabilidade civil do médico no ordenamento jurídico brasileiro.
PALAVRAS-CHAVE: Direito médico. Responsabilidade civil. Dano estético.
ABSTRACT: Currently, medical law gains significant notoriety in the field of Civil Liability
of health professionals, in particular the plastic surgeon, as a result of the growing demand
for aesthetic procedures, aimed at the improvement and improvement of the patient/client.
This paper seeks/aims to clarify the obligations assumed in the doctor-patient relationship,
which should be based on trust and respect in the main aspect of free and informed
consent, brings the difference between subjective and objective responsibility and the
assumptions to characterize this responsibility, as well as the difference in the physician's
civil liability, when the obligation is of means or result. Presenting the main judgments of
the Brazilian courts and the Superior Court of Justice, in order to identify the specific shock
points for the assessment of the importance of compensation for the reparation of morals,
material and aesthetic damage in unsuccessful procedures committed by the professional
aforementioned. Finally, the analysis of the importance of protecting the legal asset of selfimage, as well as the weight of medical responsibility in carrying out a successful procedure.
For this article, the deductive method was based on bibliographical research such as
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doctrines of civil law, articles, legislation and jurisprudence that seek to understand the
scope of the civil liability of physicians in the reparation of morals, material and aesthetic
damage in unsuccessful procedures committed by the aforementioned professional.
Finally, the analysis of the importance of protecting the legal asset of self-image, as well as
the weight of medical responsibility in carrying out a successful procedure. For this article,
the deductive method was based on bibliographical research such as doctrines of civil law,
articles, legislation and jurisprudence that seek to understand the scope of the civil liability
of physicians in the Brazilian legal system.
KEYWORDS: Medical law. Civil responsability. Aesthetic damage
1. INTRODUÇÃO
A medicina contemporânea destaca-se pelo aprimoramento dos estudos científicos
e pela busca incessante pelos aperfeiçoamentos aplicados nos casos médicos. Com o
passar dos anos, a medicina vem deixando de ser um elo de divindade e passa a responder
pelas falhas e erros cometidos por profissionais da saúde, sendo demonstrado a
responsabilidade civil deste profissional, ao tempo em que duas das mais antigas ciências
da humanidade, a médica e a jurídica, se entrelaçam de forma cada vez mais complexa e
indissolúvel, refletindo as mudanças ocorridas na sociedade nas últimas seis décadas.
O direito, muitas vezes conservador, sofre para acompanhar o ritmo da evolução
biotecnológica e do conhecimento da medicina e mais ainda das transformações sócios
culturais que acompanham este movimento. O direito médico busca oferecer resposta aos
velhos problemas e apontar soluções para os novos questionamentos biomédicos do
século XXI.
A responsabilidade civil do médico vai se estruturando num sistema, que de fato e
de direito, é cada vez mais rigoroso. A formação, a ética e a cultura o colocam numa
situação de plena responsabilidade, que os próprios médicos não deixam de aceitar, pois
a medicina adquiriu, nestes últimos anos, segurança e perfeição técnica suficiente para
oferecer possibilidades maiores de cura, de bem-estar físico, social e psíquico. Apesar da
obrigação legal trazida pela evolução contemporânea a contrapartida é inevitável do
notável progresso da medicina moderna.
A revolução técnica da medicina e o número cada vez mais crescente de
especialistas tiveram como consequência uma nova estruturação nas suas relações. Disso
resulta que nem sempre é fácil aos médicos aceitar a evolução dessas estruturas nem
intervenção judicial no exercício de uma profissão que exige conduta eminentemente
pessoais em circunstâncias mais diversas.
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A Cirurgia Plástica passa a gerar responsabilização concreta do profissional atuante
especializado, uma vez que este está condicionado ao aperfeiçoamento estético do
indivíduo, não garantido o resultado desejado, este poderá ser demandado civilmente e
administrativamente perante o Conselho Federal de Medicina e Conselho Regional de
Medicina.
No presente trabalho, analisar-se-á como objetivo geral, o limite da
responsabilização civil do médico numa obrigação de meio ou de resultado em cirurgias
plásticas estéticas ou reparadoras. Além disso, serão vistas as principais diferenças, entre
essas cirurgias, bem como a proteção do paciente após a realização de um procedimento
estético que ocasionar um resultado oposto do acordado. Na amplitude deste estudo e
pesquisa, questionar-se-á qual o critério de valoração dos danos estético de erros nas
cirurgias plásticas estéticas e reparadoras
Na primeira parte da pesquisa, serão tratados os conceitos e aspectos históricos da
responsabilidade civil do profissional médico cirurgião plástico em assumir consequências
advindas do exercício da profissão médica.
Na segunda parte, será analisada a responsabilidade civil, em um aspecto geral e
classificação da responsabilidade objetiva e subjetiva. Ademais, será verificado se essa
modalidade de aplicação cirúrgica é de meio ou de resultado e o devido posicionamento
a respeito do consentimento livre e esclarecido passado ao paciente.
Por fim na terceira parte, será feita uma análise da responsabilidade civil do médico
cirurgião plástico e o dano estético; a configuração da indenização por erro médico na
modalidade da obrigação de resultado e a responsabilização perante os tribunais
brasileiros e o Superior Tribunal de Justiça a respeito da reparação do dano causado.
2. CONCEITOS E ASPECTOS HISTÓRICOS
A palavra responsabilidade tem sua origem Latina spondeo pela qual sem vincula
ao devedor, solenemente, nos contratos verbais do direito Romano. Dentre as diversas
acepções existentes, alguns são baseados na doutrina do livre-arbítrio, outros nas
motivações psicológicas, destaca-se a noção de responsabilidade como aspecto da
realidade social.
Toda atividade que acarreta prejuízo traz em seu bojo, como fato social o problema
da responsabilidade. Consagra-se a ela a restaurar o equilíbrio moral, patrimonial
provocado pelo autor do dano. O interesse em restabelecer a harmonia e o equilíbrio
violado pelos danos constitui a fonte geradora da responsabilidade civil.
As especializações médicas, passam por novos desafios tecnológicos, novas drogas,
regulamentações e aperfeiçoamento com um salto muito grande em um curto período e
136

www.conteudojuridico.com.br

com o passar dos anos, os estudos médicos científicos se tornaram mais seguros nas
relações entre os profissionais de saúde e os clientes/pacientes. As decisões, as ações e as
relações da moral médica no cotidiano e a responsabilidade do médico ante ao indivíduo
e a sociedade estrutura-se de acordo com uma necessidade que está em constante
evolução.
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Pode-se afirmar, que a responsabilidade exprime ideia de restauração, do equilíbrio,
da contraprestação da reparação do dano. Sendo múltiplas as atividades humanas,
inúmeras são também as espécies de responsabilidade, que abrange todo o ramo do
direito e extravasam os limites da vida jurídica, para se ligar a todos os domínios da vida
social.
A acepção que se faz de responsabilidade para o direito, está ligado ao surgimento
de uma obrigação derivada, ou seja, um dever jurídico sucessivo, em função da ocorrência
de um fato jurídico lato sensu. De assumir as consequências jurídicas de um fato,
consequência essas que podem variar na reparação dos danos e/ou punição pessoal do
agente lesionante de acordo com interesses dos lesados.
Nesse sentido é o pensamento de Monteiro (1991, p.8):
A obrigação é a relação jurídica, de caráter transitório, estabelecida
entre devedor e credor, e cujo objeto consiste numa prestação
pessoal econômica, positiva ou negativa, devida pelo primeiro ao
segundo, garantindo-lhe o adimplemento através de seu patrimônio.
(MONTEIRO, 1991, p. 8)
A responsabilidade civil deriva um interesse do particular, o qual teve dano
específico, sujeitando o infrator, ao pagamento de uma compensação pecuniária à vítima,
caso não possa repor o estado anterior de coisas. Ao longo da história humana o que se
modificou foi apenas a forma da ação contra os danos sofridos em decorrência de um ato
praticado em descumprimento a um dever de conduta.
A Constituição da República Federativa do Brasil proclama importantes direitos em
seu artigo 6º, bem como a proteção a saúde, sendo um direito de todos e dever do Estado
com o advento dos SUS – Sistema Único de Saúde, surgindo uma nova relação de saúde
entre o Estado e a sociedade.
A Lei Federal 3.268/75 criou, o Conselho Federal e os Conselhos Regionais de
Medicina com a missão de regulamentar e fiscalizar a profissão médica sob o ponto de
vista ético profissional. A Lei Federal autorizou o Conselho Federal de Medicina a criar um
“código de conduta médica” com deveres e direitos dos profissionais. Surge a codificação
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deontológica, que tenta abarcar todas as relações comportamentais possíveis entre o
médico e a sociedade em geral.
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3. RESPONSABILIDADE CIVIL DO MÉDICO
Não se deve negar a formação de um contrato existente entre o cliente/paciente e
o médico, quando este atende requisitos formais relevante à saúde humana. Embora, se
tenha discutido a respeito, hoje não há mais dúvidas da responsabilidade médica em caso
de descumprimento contratual. O contrato em questão tem natureza jurídica de prestação
de serviços.
Em tese, se o médico não conseguiu encontrar um tratamento para o paciente, ou
se os recursos utilizados não atenderem aos requisitos estabelecidos, pode-se dizer que a
obrigação não foi cumprida. Porém, caso o profissional em questão cumpra com todos os
protocolos constituídos em suas atividades profissionais para o salvamento da vida
humana e para atingir o objetivo almejado, dispendendo todo esforço nesse sentido, ele
não terá que arcar com a responsabilização.
A responsabilidade civil do médico é decorrente de disposição existente em nosso
ordenamento jurídico, amparada no dever de indenizar o paciente, que, por conta de um
tratamento médico, vem a sofrer qualquer tipo de dano, seja material ou imaterial,
patrimonial ou não patrimonial. No âmbito deste assunto, os primeiros conceitos a se
considerar para uma melhor compreensão do assunto, são os seguintes: as diferenças entre
a responsabilidade objetiva e a subjetiva; e as distinções entre as obrigações de meio e de
resultado.
A responsabilidade civil do médico (Código Civil, artigo 951), na qualidade de
profissional liberal, consoante o que dispõe o artigo 14, § 4.º, do
CPDC, será apurada
mediante a verificação da culpa, de acordo com o maior ou menor grau de previsibilidade
do dano. Isto é, o médico, nas relações de consumo com seu paciente, não está obrigado
ao resultado, pois entre eles existe um contrato de meio e não de fim. Seu compromisso é
utilizar todos os meios e esgotar as diligências originariamente exercidas.
Em síntese: usar de prudência e diligência normalmente a prestação do serviço.
Haverá inadimplência se atividade foi exercida de forma irregular, atípica ou imprudente,
e, se na prestação do serviço venha ocorrer um acidente de consumo, o médico terá sua
responsabilidade civil apurada dentro do limite da má prática. Discutiu-se tal conceito no
que se refere aos contratos de meio ou de resultado, na anestesiologia, na cirurgia plástica,
na radiologia e na patologia clínica. Cabe citar o artigo 951, do Código Civil brasileiro de
2002, que destaca a necessidade de culpa para a responsabilização do médico:
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Art. 951. O disposto nos arts. 948, 949 e 950 aplica-se ainda no caso
de indenização devida por aquele que, no exercício de atividade
profissional, por negligência, imprudência ou imperícia, causar a
morte do paciente, agravar-lhe o mal, causar-lhe lesão, ou inabilitálo para o trabalho.
3.1 Responsabilidade civil subjetiva e objetiva
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A responsabilidade civil subjetiva é decorrente de dano causado em função de dolo
ou culpa. A culpabilidade, por ter natureza civil, se caracterizará quanto ao agente causador
do dano atuar com violação de um dever jurídico, normalmente, de cuidado (como se
verifica nas modalidades de negligência ou imprudência), conforme conta do art. 186 do
Código Civil de 2002: “Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou

imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral,
comete ato ilícito”.

Do referido dispositivo normativo supratranscrito, em regra, a obrigação de
indenizar (reparar o dano) é a consequência juridicamente lógica do ato ilícito. Percebe-se
que o ato ilícito civil relacionado ao dever de indenizar constitui uma soma entre lesão de
direitos e danos causados, de acordo com a seguinte formula: ato ilícito (art. 186 do CC) =
Lesão de direitos + dano.
Esse comando legal apresenta duas importantes diferenças em relação ao art. 159, do
CC/1916, seu correspondente na lei anterior, cuja redação também merece destaque:
Art. 159. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência, ou
imprudência, violar direito, ou causar prejuízo a outrem, fica obrigado
a reparar o dano. A verificação da culpa e a avaliação da
responsabilidade regulam-se pelo disposto neste Código, artigos
1.518 a 1.532 e 1.537 a 1.553.
A primeira e a mais importante diferença é que o dispositivo anterior utilizava a
expressão ou em vez de, que consta da atual legislação, admitindo o ato ilícito por mera
lesão de direito. Pela fórmula apontada, não é mais possível essa implicação. O dano é
elemento fundamental para o ato ilícito civil com o dever de reparação daquilo que foi
causado ao cliente (art. 927, caput, do CC/2002).
De forma técnica o Código Civil de 2002, não abre mais um título para as
“obrigações por ato ilícito”, sim de maneira ampla para a “responsabilidade civil”,
dividindo-o em dois capítulos, o primeiro consagra sobre a obrigação de indenizar (arts.
927/943) e o segundo sobre a indenização (arts. 944/954). A responsabilidade civil é o
princípio, segundo o qual cada um responde pela própria culpa, por se caracterizar em fato
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constitutivo do direito a pretensão indenizatória, cabendo ao autor, sempre, o ônus da
prova de tal culpa do réu dentro da doutrina subjetiva.
Todavia, há hipóteses em que não é necessário que seja caracterizada a culpa. Falase, então, na “responsabilidade civil objetiva”, no qual o dolo ou culpa na conduta do
agente causador do dano é irrelevante juridicamente, no qual apresenta-se sob duas faces:
a teoria do risco, assumido pelo profissional médico e pela teoria do dano objetivo. Nesse
caso, o responsável pelo dano indenizará simplesmente por existir um prejuízo, não se
cogitando da existência de sua culpabilidade, bastando a casualidade entre o ato e o dano
para obrigar a reparação. O nexo casual consiste no fato de o dano ter surgido de um ato
ou de sua omissão, independentemente de culpa. No momento e que a noção de culpa
passa a ser diluída, a ideia de risco assume o plano superior.
O Código Civil passa a anuir a responsabilidade objetiva expressamente, pela regra
constante do seu art. 927, parágrafo único, in verbis:
Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a
outrem, fica obrigado a repará-lo.
Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o dano,
independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou

quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano
implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem. (o grifo
é nosso)
As teorias objetivistas da responsabilidade civil procuram encará-la como reparação
de dano, fundada diretamente no risco da atividade exercida pelo agente. Pode-se discutir
culpa em sede de responsabilidade civil objetiva, que ocorrerá se houver provocação do
réu, suscitando, por exemplo a culpa exclusiva da vítima, o que quebraria o nexo de
casualidade ou a culpa concorrente, que diminui o quantum indenizatório. Essas situações,
servem para embasar a fixação da indenização.
No arbitramento do valor da indenização por dano moral devem ser
levados em consideração a reprovabilidade da conduta ilícita e a
gravidade do dano impingido, de acordo com os princípios da
razoabilidade e proporcionalidade, cuidando-se para que ele não
propicie o enriquecimento imotivado do recebedor, bem como não
seja irrisório a ponto de se afastar do caráter pedagógico inerente à
medida” (TJMG, Apelação Cível 1.0024.08.041302-4/0011, 17.ª
Câmara Cível, Belo Horizonte, Rel. Des. Luciano Pinto, j.
18.12.2008,DJEMG 06.03.2009)
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A principal diferença da responsabilidade civil objetiva para subjetiva não está, na
possibilidade de discutir a culpa, mas na circunstância da culpa ser um elemento
obrigatório do ônus da prova na segunda hipótese, seja de culpa provada ou de culpa
presumida, o julgador tem de ser manifestar sobre a culpa, o que somente ocorrerá
acidentalmente na responsabilidade civil objetiva.
3.2

Obrigação de meio ou de resultado
Boletim Conteúdo Jurídico n. 1052 de 25/11/2021 (ano XIII) ISSN - 1984-0454

A obrigação definida por Gonçalves, conceitua que:

Obrigação é um vínculo jurídico que confere ao credor (sujeito ativo)
o direito de exigir do devedor (sujeito passivo) o cumprimento de
determinada prestação, que corresponde a uma relação de natureza
pessoal, de crédito e de débito, de caráter transitório, extingue-se
pelo cumprimento do objeto, numa prestação económica aferível.
(GONÇALVES, 2021, p. 10)
Dentro do conteúdo das obrigações positivas, onde se exige do devedor o
pagamento ativo de dar ou de fazer alguma coisa, são conhecidas duas modalidades de
obrigações: a de meio e de resultado.
Na obrigação de meio, existe um compromisso da utilização de todos os recursos
disponível para se ter um resultado que possa garantir a sobrevida do paciente, sem a
obrigação de alcançar esse êxito tão legítimo. Busca-se, é claro um resultado, mas, em não
se cumprindo (e inexiste na culpa do devedor), não há o que cobrar. Obrigação do médico
é de meio, porque o objetivo do seu contrato é a própria assistência ao paciente, quando
o profissional emprega a assistência e se compromete a empregar todos os recursos
admitidos e permitidos pela ética médica profissional, que esteja ao seu alcance, sem, no
entanto, garantir sempre um sucesso.
A obrigação de meio é aquela em que o devedor se obriga tão
somente a usar de prudência e diligência normais na prestação de
certo serviço para atingir um resultado, sem, contudo, se vincular a
obtê-lo. Infere-se daí que a sua prestação não consiste no resultado
certo e determinado a ser conseguido pelo obrigado, mas tão
somente numa atividade prudente e diligente deste em benefício do
credor. Seu conteúdo é a própria atividade do devedor, ou seja, os
meios tendentes a produzir o escopo almejado, de maneira que a
inexecução da obrigação se caracteriza pela omissão do devedor em
tomar certas precauções, sem se cogitar o resultado final. (DINIZ,
2007, p. 193)
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Considera-se culpado o médico que procedeu sem os devidos cuidados, agindo
com insensatez, descaso, impulsividade ou falta de observância às regras técnicas. Não
poderá ser responsabilizado se agir com toda diligência possível a fim de alcançar o
resultado pretendido. Punir-se, em tais circunstâncias, alegando obstinadamente uma
“obrigação de resultado” não seria apenas um absurdo, seria injusto com o profissional
médico.
Na obrigação de resultado, a prestação de serviço tem um fim definido. Se não
houver o resultado esperado, há inadimplência e o devedor assume um ônus por não
satisfazer a obrigação que prometeu. Nessa modalidade obrigacional, o devedor se obriga
não apenas a empreender sua atividade, mas, principalmente a produzir o resultado

esperado pelo credor.

Tratando de cirurgia plástica estética, haverá, obrigação de resultado. Pois aqui, não
há perigo de o paciente perder a vida, mas o objetivo é meramente um aperfeiçoamento
no campo estético.
No entanto, é imprescindível fazermos aqui uma diferenciação significativa. Ao
tratarmos das cirurgias meramente estéticas, que se direcionam à melhoria da aparência
do indivíduo e as cirurgias plásticas reparadoras decorrente de problemas de saúde, ou
causadas por agentes externos, tais como queimaduras, amputações por motivos de
doenças, entre outros, não deve ser dado o mesmo tratamento jurídico. Isso se dá, por
serem situações muito distintas. Nesse segundo caso, a obrigação do médico será reputada
de meio, e a responsabilidade será excluída, se não conseguir recompor integralmente o
corpo do paciente, a despeito de haver utilizado as melhores técnicas disponíveis.
Nesse sentido, cumpre-nos invocar trecho do pensamento de Souza:
A cura não pode ser o objetivo maior devido à característica de
imprevisibilidade do organismo humano — mormente em estado de
doença, o que se reflete em limitações no exercício da medicina. Já
não se pode dizer o mesmo quando estivermos frente a um
atendimento médico por ocasião de uma cirurgia plástica estética
(para os casos de cirurgia plástica reparadora cabe a afirmação de
caracterizar-se como uma obrigação de meios). (SOUZA, Jornal
Síntese, p. 22)
Como a doutrina e a jurisprudência tem se posicionado em tais casos. O mesmo
autor responde:
A doutrina e a jurisprudência brasileira são unânimes, pelo menos até
o presente momento, em considerar os casos de cirurgia plástica
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estética como um contrato cujo objeto é uma obrigação de
resultado. Assim, há presunção de culpa, se o médico cirurgião
plástico não adimplir integralmente a sua obrigação (o
adimplemento parcial é considerado uma não execução da
obrigação pela qual se comprometeu com o paciente contratante).
(SOUZA, Jornal Síntese, p. 22)
Consentimento livre e esclarecido e responsabilidade civil
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3.3

A Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 instituiu a dignidade
humana como fundamento do próprio Estado brasileiro, demonstrando que o Estado está
para a pessoa e não a pessoa para o Estado de acordo com art. 3º onde uns princípios
fundamentais da Ordem Econômica Nacional art. 170 é a vida digna de todo cidadão
brasileiro, o qual por sua vez, espraia-se como elemento essencial à educação, à saúde, ao
bem-estar e ao desenvolvimento de todo ser humano.
De acordo com a Recomendação do Conselho Federal de Medicina nº 1/2016. O
consentimento livre e esclarecido inclui decisões, concordância e aprovações feitas por
pacientes ou seus representantes legais, após a obtenção das informações sobre as
responsabilidades do médico, para cumprir os procedimentos de diagnósticos ou
tratamentos que lhe são indicados.
Em outras palavras, é um esclarecimento claro, pertinente e suficiente sobre
justificativas, objetivos esperados, benefícios, riscos, efeitos colaterais, complicações, ações,
duração, cuidado e outros aspectos específicos inerentes à execução médica que tem por
finalidade o consentimento livre do paciente e a decisão de segurança para a realização de
procedimentos médicos. Fica evidente que o consentimento esclarecido não legitima
condutas culposas, é um fato que está bem equacionado no que diz respeito às normas
deontológica, Código de Ética Médica e dos pertinentes Pareceres e Resoluções do
Conselho Federal de Medicina e do próprio Direito.
O consentimento livre, direito do paciente e dever o médico abarca a tripla
funcionalidade:
Cumprir o papel primordial de respeitar os princípios da autonomia,
dá liberdade de escolha, da dignidade e do respeito ao paciente e da
igualdade, na medida em que, previamente a qualquer procedimento
diagnostico e/ou terapêutica que lhe seja como será realizado. A
informação deve ser suficiente, clara, ampla e esclarecedora, de
forma que o paciente tenha condições de decidir se consentirá ou
não;
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Efetivar estreita relação de colaboração e de participação entre
médico e paciente; definir os parâmetros de atuação do médico.
Após esclarecido ao paciente e seu representante legal, a equipe médica assume a
responsabilidade de cumprir fielmente todas as recomendações feitas pelos médicos
assistentes. Atualmente, a autonomia do paciente, nas escolhas referente a assistência
médica, está regido sob o prisma ético-jurídico, em face a dignidade humana que é a
autonomia do ser humano, que consiste na liberdade intrínseca, própria da natureza da
pessoa, tornando-se obrigatória receber esclarecimento e informação adequados, fator
que é direito fundamental do paciente, estabelecido no mesmo patamar hierárquico da
liberdade, da igualdade e da dignidade humana.
Há ocasiões, tão graves e tão delicadas onde quem vai legitimar o ato médico não
é um consentimento livre e consciente do paciente ou de seus familiares, mas a sua
indiscutível, inadiável imperiosa necessidade. Cabe reiterar que o consentimento
esclarecido, não isenta médicos e hospitais por erros e danos em cirurgias plásticas, o qual
também irá regular permanentemente a relação entre médico e paciente.
4 RESPONSABILIDADE DO MÉDICO CIRUGIÃO
4.1 Responsabilidade do cirurgião plástico e dano estético
No direito médico, a cirurgia plástica assume um lugar de destaque, uma vez que a
incidência de processos versando sobre tal especialidade assume proporções desmedidas,
sendo digno de nota a quantidade de cirurgiões plásticos que sofrem ou já sofreram
questionamentos judiciais a sua prática profissional.
A responsabilidade civil do médico em especial do cirurgião plástico, inicia-se no
momento da celebração do contrato de prestação de serviço que realizará na consulta com
seu paciente/cliente. Esse contrato firmado entre as partes deve ser analisado com cuidado,
em todas as suas fases, na sua fase. Em primeiro lugar na fase pré-operatória, em que
acontece no momento da triagem e no início da primeira consulta no consultório,
passando pelo pedido de exames clínicos e físicos e, por fim, na aplicação do questionário
ao cliente/paciente. Deve o profissional também analisar atenciosamente a fase operatória,
a qual, é o momento em que ocorre o fato danoso o qual tem relevância jurídica, pois daí
advém a responsabilização do profissional de acordo com a gravidade gerada durante o
procedimento estético. Finalmente, na fase pós-operatória é possível verificar a extensão
do dano ocasionado durante o procedimento cirúrgico.
Para a cirurgia de resultado se aplica a responsabilidade civil subjetiva, mas com
presunção de culpa do médico, caso não atingindo o resultado pretendido, invertendo-se
nesse caso, o ônus da prova. Ressalta-se esse ponto, que a obrigação que assume o médico
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cirurgião é de resultado, sendo que os pacientes na maioria dos casos de cirurgia estética,
não se encontram doentes, mas pretendem corrigir um defeito, um problema estético,
interessando-lhes o resultado em si.
É importante destacar que segundo o art. 1º da Resolução nº 1931/09 (Código de
Ética Médica), é vedado ao médico “causar dano ao paciente, por ação ou omissão,
caracterizável como imperícia, imprudência ou negligência”
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Na cirurgia malsucedida, surge a obrigação indenizatória pelo resultado não
alcançado. A compensação indenizatória, cobre todas as despesas efetuadas, danos morais
em razão do comprometimento estético, bem como fundos para tratamentos e novas
cirurgias.
O dano estético é toda alteração morfológica do indivíduo, que, além
do aleijão, abrange as deformidades ou deformações, marcas e
defeitos, ainda que mínimos, e que impliquem sob qualquer aspecto
um afeamento da vítima, consistindo numa simples lesão
desgostante ou num permanente motivo de exposição ao ridículo ou
de complexo de inferioridade, exercendo ou não influência sobre sua
capacidade laborativa (DINIZ, 2013, p. 78)
O cirurgião plástico assume a obrigação de resultado porque o seu trabalho é, em
geral de natureza estética. No entanto, em alguns casos a obrigação continua sendo de
meio, como no atendimento às vítimas com lesões congênitas, em tratamento de varizes,
deformadas ou queimadas de deformadas, em que resulta a natureza corretiva.
As cirurgias reparadoras, reconstrutivas ou corretiva, são procedimentos que visam
corrigir deformidades congênitas (de nascença) ou adquiridas ao longo dos anos,
alterações de desenvolvimento, mutilações resultantes de traumas, tratamento oncológico
ou qualquer outra situação que gere déficit funcional ao paciente, esta classifica-se, como
uma obrigação de meio, de responsabilidade objetiva, pois sua tendência, visa uma ação
curativa e recuperadora de uma doença já existente ou desenvolvida pelo paciente.
Já na obrigação de resultado, o devedor assume o compromisso de alcançar um
objetivo ou conseguir um efeito desejado, a prestação do serviço tem um fim definido, se
não houver o resultado esperado, há inadimplência e do devedor assume o ônus por não
satisfazer a obrigação que prometeu.
4.2 Indenização por erro na cirurgia plástica
Com técnicas cirúrgicas mais avançadas e especificas, as cirurgias plásticas estão
cada vez mais presente entre as pessoas, quando se trata da autoestima e a imagem
perante a sociedade o assunto é mais delicado, havendo uma cobrança mais rigorosa ao
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procedimento realizado. Com as especializações cirúrgica, cobra-se ainda mais o resultado
desejado.
No abrigo constitucional do art.5º, X da CF especifica a reparação do dano, o fato
danoso, causador de prejuízos extrapatrimoniais, quais sejam, aqueles que extrapolam a
esfera quantificável dos danos materiais, com consequências sobre a moral, a psique, e
autoestima do ofendido, deve ser aferido na medida do possível, reparado, através de uma
condenação pecuniária.
De acordo com o magistrado da 3ª Vara Cível de Taguatinga que condenou um
cirurgião a indenizar uma paciente, em danos morais e materiais, ante o insucesso de uma
cirurgia plástica realizada. O profissional recorreu, as a 5ª Turma Cível do TJDF manteve a
condenação.
O magistrado ensina que:
Na obrigação de resultado, o contratado se compromete a alcançar
um resultado específico, que constitui o cerne da própria obrigação,
sem o que haverá a inexecução desta. Nas obrigações de resultado
há presunção de culpa. Assim, se o médico se obriga a alcançar o
resultado esperado pela paciente e tal fato não ocorre, deve o
profissional ser responsabilizado. A responsabilização prescinde da
análise da obediência às técnicas adequadas ou mesmo da
ocorrência do erro médico. Não resta evidência nos autos a
resistência de circunstância capaz de romper o nexo de casualidade,
cabe ao requerido indenizar autora pelos prejuízos experimentados.
Para aceitar reparabilidade do dano moral é indispensável convencer-se de que são
ressarcíveis bens jurídicos sem valor estimável financeiramente em si mesmos, pelo só fato
de serem ofendidos pelo comportamento jurídico do agente.
4.3 Responsabilidade do médico na cirurgia plástica nos tribunais e no Superior
Tribunal de Justiça
No Brasil, tanto a doutrina, como a jurisprudência defende a tese de que a
responsabilidade se trata de uma obrigação de resultado, quando o paciente, não
apresenta nenhum risco inerente e pretende apenas melhorar a sua aparência, manifesta
a sua opinião no sentido de que o:
Acerto está, no entanto, com os que atribuem ao cirurgião estético
uma obrigação de meios. Embora se diga que os cirurgiões plásticos
prometam corrigir, sem o que ninguém se submeteria, sendo são, a
uma intervenção cirúrgica, pelo que assumiriam eles a obrigação de
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alcançar o resultado prometido, a verdade é que a álea está presente
em toda intervenção cirúrgica, e imprevisíveis as reações de cada
organismo à agressão do ato cirúrgico. (Min. Ruy Rosado de Aguiar
Jr – RT 718/33)
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O cirurgião plástico Juarez Moraes Avelar menciona a existência de componentes
psicológicos que podem interferir decisivamente nas reações orgânicas dos pacientes, bem
como uma série de outros fatores, como a conduta pós-operatória individual. A cirurgia
plástica é uma especialidade, como as demais áreas da medicina, exposta às reações
imprevisíveis do organismo humano e indesejadas consequências, sendo justo e humano
considerá-la obrigação de meio, pois atuando o profissional médico de todos os recursos
possíveis não pode ser responsabilizado civilmente, e não obrigação de fim ou de
resultado. Reconhecida autoridade e competência do consagrado jurista e do conceituado
cirurgião e professor, tem sido reconhecida a existência de uma relação contratual de
resultado entre médico e paciente nesses casos.
Precisa é a assertiva de Teresa Ancona Lopes quando afirma que:
Na verdade, quando alguém, que está muito bem de saúde, procura
um médico somente para melhorar algum aspecto seu, que
considera desagradável, quer exatamente esse resultado, não apenas
que aquele profissional desempenhe seu trabalho com diligência e
conhecimento científico. Caso contrário, não adiantaria arriscar-se a
gastar dinheiro por nada. Em outras palavras, ninguém se submente
a uma operação plástica se não for pra obter um determinado
resultado, isto é, a melhoria de uma situação que pode ser, até aquele
momento, motivo de tristeza. (O dano estético, São Paulo: RT, 1980).
Em outras palavras, assevera que:
Ninguém se submete a uma operação plástica se não for para obter
um determinado resultado, isto é, a melhoria de uma situação que
pode ser, até aquele momento, motivo de tristezas.
Por essa razão, a 3ª Turma do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no
sentido de que o cirurgião plástico, quando realiza trabalho de natureza estética, assume
obrigação de resultado. Confira-se:
Contratada a realização da cirurgia estética embelezadora, o
cirurgião assume obrigação de resultado (responsabilidade
contratual ou objetiva), devendo indenizar pelo não cumprimento da
mesma, decorrente de eventual deformidade ou de alguma
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irregularidade. No procedimento cirúrgico estético, em que o médico
lida com paciente saudável que apenas deseja melhorar sua
aparência física e, consequentemente, sentir-se psiquicamente
melhor, estabelece-se uma obrigação de resultado que impõe ao
profissional da medicina, em casos de insucesso da cirurgia plástica,
presunção de culpa, competindo-lhe ilidi-la com a inversão do ônus
da prova, de molde a livrá-lo da responsabilidade contratual pelos
danos causados ao paciente em razão de ato cirúrgico. (Superior
Tribunal de Justiça STJ – Recurso Especial: REsp 81101 PR
1995/00631170-9)
A indenização deve englobar tanto os danos materiais acarretados ao paciente
(despesas realizadas e as decorrentes de nova cirurgia, com o próprio cirurgião ou com
outro profissional, de confiança daquele) como os danos morais decorrentes da frustração
provocada e, muitas vezes, do agravamento da situação. O Tribunal de Justiça de São Paulo
condenou cirurgião a pagar outra cirurgia à autora de ação de indenização, facultando-lhe
escolher o médico, dentre os atuantes residentes no País.
No entanto, como observa Rui Stoco, há,
Porém, casos em que o cirurgião, embora aplicando corretamente as
técnicas que sempre utilizou em outros pacientes com absoluto
sucesso, não obtém o resultado esperado. Se o insucesso parcial ou
total da intervenção ocorrer em razão de peculiar característica
inerente ao próprio paciente e se essa circunstância não for possível
de ser detectada antes da operação, estar-se-á diante de verdadeira
escusa absolutória ou causa excludente da responsabilidade.
Nesse sentido decidiu o Superior Tribunal de Justiça:
A cirurgia estética é uma obrigação de resultado, pois o contratado
se compromete a alcançar um resultado específico, que constitui o
cerne da própria obrigação, sem o que haverá a inexecução desta.
Nessas hipóteses, há a presunção de culpa, com inversão do ônus da
prova. O uso da técnica adequada na cirurgia estética não é suficiente
para isentar o médico da culpa pelo não cumprimento de sua
obrigação”. (Superior Tribunal de Justiça STJ – Agravo Regimental no
Agravo de Instrumento: AgRg no Ag 37060 RS 1993/0011918-4.)
Repercute a responsabilidade desses profissionais se a operação oferecia riscos e
não advertiram o paciente, deixando de obter o seu consentimento. Entretanto, como
adverte Aguiar Dias:
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Embora reconhecida a necessidade da operação, deve o médico
recusar-se a ela, se o perigo da intervenção é maior que a vantagem
que poderia trazer ao paciente. Sempre e em todos os casos,
compete ao médico a prova de que existia esse estado de
necessidade e de que a operação, normalmente encarada, não
oferecia riscos desproporcionados ao fim colimado. Não vale, para
nenhum efeito, neste particular, a prova do consentimento do cliente.
Na matéria, em que predomina o princípio da integridade do corpo
humano, norma de ordem pública, não vale a máxima volenti non fit
injuria. Mas, ainda que não corresponda ao sucesso esperado, a
operação estética pode bem deixar de acarretar a responsabilidade
do profissional, desde que:
Seja razoavelmente necessária;
O risco a correr seja menor que a vantagem procurada;
Seja praticada de acordo com as normas da profissão”
Em que pese a decisão a respeito da cirurgia reparadora, o Superior Tribunal de
justiça, reconhece o pagamento indenizatório por dano moral, material e extrapatrimonial
a recusa dos centros médicos e de planos de saúde que negam cobertura de cirurgia
plástica, cuja finalidade se aplica aos moldes terapêuticos.
Havendo indicação médica para cirurgia plástica de caráter em
paciente pós cirurgia bariátrica, não cabe à operadora negar
cobertura tratamento não seria adequado, ou que não teria previsão
contratual, Visto que tal terapêutica é fundamental recuperação
integral da saúde do usuário outrora acometido de obesidade
mórbida, inclusive com a diminuição de outras complicações e como
morbidades, não se configurando simples procedimento estético ou
rejuvenescedor (REsp 1.757.938/DF, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva, Terceira Turma, julgado em 05.02.2019, DJe 12.02.2019).
Ao quantum indenizatório, a Corte considera ilegítima a recusa de cobertura das
cirurgias destinadas a remoção de tecido epitelial, quando se revelam necessárias ao pleno
restabelecimento do paciente, acometido por obesidade mórbida.
A fixação do valor devido a título de indenização por danos morais,
segundo a jurisprudência dessa Corte, deve considerar o método
bifásico, sendo este o melhor atende às exigências de um
arbitramento equitativo da indenização por danos extrapatrimoniais,
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uma vez que minimiza eventual arbitrariedade ao adotar critérios
unicamente subjetivos do julgador, além de afastar eventual tarifação
do dano (REsp 1.445.240/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão,
Quarta Turma, julgado em 10.10.2017, DJe 22.11.2017).
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CONCLUSÃO
O propósito deste trabalho, tem como alvo a responsabilidade civil do médico
cirurgião plástico, observando os aspectos relacionados entre médico e paciente que deve
ser valorado na confiança, na transparência e no respeito.
Cabe ressaltar que a Cirurgia plástica se tornou o campo da medicina com maior
acessão entre a maioria das pessoas, que buscam melhorias estéticas, assunto este que se
trata de grande relevância, uma vez, que o direito à vida é garantia fundamental previsto
no art. 5º da Constituição Federal.
A fim de debater a responsabilidade do médico, analisando qual seria a modalidade
obrigacional que estaria enquadrada a cirurgia estética: se em obrigação de meio, nas quais
estão inseridas as cirurgias reparadoras, que visam corrigir deformidades congênitas ou
adquiridas, que gerem déficit funcional ao paciente, classificado na responsabilidade
objetiva; ou de resultado, a fim de melhoramento estético, onde o médico assume o
compromisso de alcançar um objetivo, tendo sua prestação um fim definido de
responsabilidade subjetiva. Tal enquadramento, é imprescindível para que se possa admitir
ou não a responsabilização do profissional médico caso ele não tenha conseguido atingir
o resultado almejado, mesmo fazendo todo esforço necessário e utilizando as técnicas
estabelecidas nesse sentido.
Portanto, nas cirurgias reparadoras, aquelas que visam corrigir deformidades,
queimaduras e assim por diante, o médico só será responsabilizado se agir com culpa, se
não empregar os meios para atingir o resultado desejado. Mas caso não atinja o resultado
desejado, isso não o levará automaticamente a responsabilização, se o médico utilizou
todos os meios possíveis para atingir o resultado.
Por outro lado, nas cirurgias de melhoramento estético, cuja obrigação é de
resultado é essencial, que o médico alcance o objetivo pretendido, não alcançado o
resultado, presume-se culpa no seu proceder, e o médico terá que indenizar o
paciente/cliente
Os Tribunais Brasileiros e o Superior Tribunal de Justiça (STJ), examinam as
demandas de modo, a estimar que os valores de indenização não sejam irrisórios e nem
exagerados, que sejam fixados com moderação e razoabilidade. O fundamento para o
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dano moral é o dano estético, de forma a impor um dever de indenizar ao paciente/cliente
o dano sofrido.
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A valoração do dano estético deve ser definida por meio de critérios que considerem
de uma maneira clara e fácil comunicação aos tribunais e as autoridades judiciais os efeitos
da alteração exterior que está causando no paciente/cliente lesado e como este está sendo
visto. A valoração é uma das principais dificuldades que os profissionais da saúde
encontram frente a uma pessoa com danos corporais, sua avaliação transcorre tanto na
confluência das perspectivas técnicas quanto jurídicas. Haja vista que no Brasil, não há a
utilização de parâmetro objetivo para a valoração do dano estético pelos magistrados.
Desse modo, torna-se importante, estabelecer uma metodologia para evitar delírios
de generosidade ou excesso de avareza por parte da avaliação pericial que,
consequentemente, interferirá na decisão do magistrado, que está sendo cada vez mais
firme na aplicabilidade do dano. Fato este, que pode ser disciplinado pela suspenção e
sanção administrativa do profissional médico pelo Conselho Federal de Medicina e pela Lei
12.842/13 que dispões sobre o exercício da medicina, e Código de Ética Médica Resolução
CFM N° 2217/18 que tutela sobre a ética e as normas da profissão.
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RESUMO: Este artigo trata da Lei Maria da Penha (Lei 11.340/06), dispositivo importante
para contemplar sob uma nova ótica, e em conformidade com anseios sociais e acordos
internacionais, o problema da violência contra a mulher. A pesquisa partiu da seguinte
questão norteadora: quais as razões para a justificabilidade da aplicação da Lei Maria da
Penha em situações nas quais o idoso aparece como vítima, atual ou iminente, de violência
doméstica ou familiar, e para as quais é urgente e necessária a medida protetiva? O
objetivo geral da pesquisa foi analisar as razões para a justificabilidade da aplicação da Lei
Maria da Penha em situações nas quais o idoso aparece como vítima, atual ou iminente,
de violência doméstica ou familiar. Quanto aos aspectos metodológicos, trata-se de uma
pesquisa do tipo bibliográfica, desenvolvida com emprego dos métodos hipotéticodedutivo e comparativo. A pesquisa demonstra que, a despeito das interpretações
restritivas, há margem para a admissibilidade de aplicação da Lei Maria da Penha para a
tutela do idoso sujeito à violência doméstica ou que está em risco de sofrê-la. Os
entendimentos doutrinários favoráveis a essa interpretação extensiva da referida norma
têm sido acompanhados de decisões judiciais, estabelecendo-se um arcabouço de
maximização dos mandamentos constitucionais e do conjunto normativo, de maneira a
possibilitar a máxima satisfatividade aos direitos dos idosos.
Palavras-chave: Violência Doméstica e Familiar; Lei Maria da Penha; Tutela do Idoso.
ABSTRACT: This article deals with the Maria da Penha Law (Law 11.340/06), an important
provision to contemplate, from a new perspective, and in accordance with social concerns
and international agreements, the problem of violence against women. The research
started from the following guiding question: what are the reasons for the justification of
applying the Maria da Penha Law in situations in which the elderly appears as a victim,
current or imminent, of domestic or family violence, and for which it is urgent and necessary
to protective measure? The general objective of the research was to analyze the reasons
for the justification of applying the Maria da Penha Law in situations in which the elderly
appears as a victim, current or imminent, of domestic or family violence. As for the
methodological aspects, this is a bibliographical research, developed using hypotheticaldeductive and comparative methods. The research demonstrates that, despite the
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restrictive interpretations, there is scope for the admissibility of applying the Maria da
Penha Law for the protection of the elderly subject to domestic violence or who is at risk
of suffering it. The doctrinal understandings in favor of this extensive interpretation of the
aforementioned norm have been accompanied by judicial decisions, establishing a
framework for maximizing the constitutional commandments and the normative set, in
order to ensure maximum satisfaction to the rights of the elderly.
Keywords: Domestic and Family Violence; Maria da Penha Law; Guardianship of the
Elderly.
SUMÁRIO: INTRODUÇÃO. 1. A VIOLÊNCIA COMO FENÔMENO HUMANO E SUA
OCORRÊNCIA NO ESPAÇO INTRAFAMILIAR: CONCEITOS E TEORIAS. 1.1. A VIOLÊNCIA
COMO FENÔMENO HUMANO: CONTRIBUIÇÕES TEÓRICAS PARA A SUA COMPREENSÃO.
1.2. A VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR: UM OLHAR TEÓRICO-CONCEITUAL. 2.
FUNDAMENTOS LEGAIS E PRINCIPAIS DISPOSITIVOS DA LEI MARIA DA PENHA (LEI Nº
11.340/2006). 2.1. A LEI MARIA DA PENHA: HISTÓRICO, OBJETO E CONTEÚDO. 2.2. AS
MEDIDAS PROTETIVAS PREVISTAS NA LEI MARIA DA PENHA. 3. A APLICABILIDADE DA LEI
MARIA DA PENHA NA PROTEÇÃO DO IDOSO ALVO OU POTENCIAL VÍTIMA DA VIOLÊNCIA
DOMÉSTICA. 3.1. A LEI MARIA DA PENHA: INTERPRETAÇÃO E APLICAÇÃO DO INSTITUTO.
3.2. A APLICAÇÃO DA LEI MARIA DA PENHA PARA MAXIMIZAR A TUTELA DO IDOSO
VÍTIMA DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA OU FAMILIAR. CONCLUSÃO. REFERÊNCIAS
INTRODUÇÃO
A violência doméstica e familiar é um tema atual, entre os mais relevantes no debate
das questões contemporâneas no âmbito social e legal em nosso país, o que também tem
suscitado a busca de aprimoramento das bases legais em resposta ao problema, de
maneira a reforçar e ampliar a efetividade da tutela às vítimas.
O aumento da visibilidade da violência em todas as suas formas, por sua vez, tem
colocado em evidência outro grave problema social, que é a vitimização de idosos no
espaço doméstico ou familiar, o que torna o tema de especial importância no âmbito
jurídico, repercutindo no campo doutrinário, jurisprudencial e acadêmico.
Nesse contexto, emerge como relevante a questão da aplicabilidade da Lei Maria
da Penha para a tutela do idoso sujeito à violência doméstica e familiar. Por um tempo,
prevaleceu a tese de que essa norma especial aplicar-se-ia somente às mulheres como
objeto específico de proteção, enquanto vítimas contumazes de diferentes episódios de
violência doméstica. Atualmente, porém, observa-se um alargamento das bases
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interpretativas, entendendo-se que outras pessoas em condição de hipossuficiência e
vulnerabilidade tornando-as vítimas da violência no âmbito doméstico podem ser
protegidas por meio da aplicação da referida lei.
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Definiu-se assim o objeto desta pesquisa, sintetizado na seguinte questão
norteadora: quais as razões para a justificabilidade da aplicação da Lei Maria da Penha em
situações nas quais o idoso aparece como vítima, atual ou iminente, de violência doméstico
ou familiar, e para as quais é urgente e necessária a medida protetiva?
A partir do problema norteador, formulou-se uma hipótese como solução possível,
na condição de proposição elaborada com base em conhecimentos prévios, obtidos no
estudo, leitura e interpretação de posições doutrinárias e materiais jurídicos sobre o tema,
assim sintetizada: a aplicação da Lei Maria da Penha nos casos de violência doméstica ou
familiar contra os idosos, por meio do recurso à analogia e intepretação extensiva, permite
ao Direito Penal suprir lacunas evidentes no âmbito da legislação protetiva ao idoso, com
o alargamento das bases interpretativas que resultam na maior efetividade das normas,
princípios e valores constitucionais relativos à ampla tutela do direito à vida, da integridade
física e psicológica e da preservação da dignidade.
Foi delimitado como objetivo geral da pesquisa, analisar as razões para a
justificabilidade da aplicação da Lei Maria da Penha em situações nas quais o idoso aparece
como vítima, atual ou iminente, de violência doméstica ou familiar, tornando urgente e
necessária a aplicação de medidas protetivas.
O trabalho teve ainda, como desdobramento, os seguintes objetivos específicos:
apresentar as bases teóricas sobre a violência enquanto fenômeno humano e acerca da
sua ocorrência no âmbito doméstico e familiar; expor os fundamentos legais e principais
dispositivos da Lei Maria da Penha (Lei nº 11.340/2006), e analisar a possibilidade de
aplicação dessa norma na proteção do idoso enquanto alvo, ou potencial vítima, da
violência doméstica considerando as bases doutrinárias e jurisprudenciais que tratam do
tema.
Este artigo está estruturado em três tópicos. No primeiro, faz-se uma exposição dos
estudos e teorias sobre a violência enquanto fenômeno humano, com atenção mais
específica à sua ocorrência no espaço intrafamiliar. No segundo tópico, são apresentados
e comentados os principais dispositivos da Lei Maria da Penha (Lei nº 11.340/2006). No
terceiro tópico, buscando apoio na doutrina e jurisprudência, adentra-se no âmbito da
possibilidade de aplicação dessa norma para a proteção do idoso enquanto alvo, ou
potencial vítima, da violência doméstica e familiar.
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1. A VIOLÊNCIA COMO FENÔMENO HUMANO E SUA OCORRÊNCIA NO ESPAÇO
INTRAFAMILIAR: CONCEITOS E TEORIAS
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1.1 A Violência Como Fenômeno Humano: Contribuições Teóricas Para a Sua
Compreensão
A violência em todas as suas formas é parte inseparável da história humana e está
presente em todas as sociedades, ou pelo menos em quase todas. Como fenômeno
inerente ao ser humano em sua trajetória histórica e social, ela tem sido objeto de estudos
que buscam compreender a sua essência ou natureza.
Diferentes fatores, de ordem cultural ou social, exteriores ao indivíduo, bem como
uma suposta “natureza instintiva”, desordens psicológicas, entre outros, foram
considerados ao longo do tempo para tentar compreender o fenômeno da violência.
A teoria da Psicanálise, por exemplo, a associou à destrutividade, à pulsão ou instinto
de domínio, que implica na dominação e eliminação do outro, na destruição da sua
subjetividade. Também a considerou como uma expressão narcísica, envolvendo o
“narcisismo das pequenas diferenças”, quando o sofrimento pessoal passa a ser visto como
culpa do outro (FREUD, 1997).
No enfoque etológico, tendo como um de seus representantes Lorenz (2001), a
violência é um fenômeno social por excelência, em princípio um caminho para assegurar a
continuidade do grupo, uma expressão biológica da necessidade de sobrevivência. Mas
em outra instância, cultural, firma-se como um conjunto de comportamentos que
expressam visões de mundo baseadas na forma e propósitos de um determinado modelo
de organização social. Nesse contexto social, pode haver muitas formas de violência,
conforme sejam as espécies de normas sociais (MICHAUD, 1989).
Prado (1998, p. 114), por sua vez, entende que "A violência é um fenômeno histórico
e social”, inserida nas relações sociais, desde as micro até as macro instâncias e, movendose num duplo sentido. Ou seja, está presente nos vários espaços de relacionamento
humano, desde a violência exercida pelo Estado sobre os indivíduos, até aquela que se
implanta no interior do grupo social básico, que é a família.
Indo além das interpretações diferentes e teorias sobre as causas da violência, sejam
elas atribuídas à uma suposta natureza humana ou a fatores exteriores ao homem, é certo
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que ela é inerente aos seres humanos e ao contexto social e cultural no qual estão
inseridos.
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Nessa linha de pensamento, Soares (2014) explica que a violência ultrapassa o âmbito
mais imediato da contemporaneidade e, portanto, enquanto fenômeno social, deve ser
analisada no âmbito de situações e relações que marcam a própria história da formação
da sociedade.
Por essa mesma ótica, Minayo (2014) interpreta a violência a partir das contingências
do viver coletivo, uma vez que o homem não pode ser compreendido senão enquanto ser
que vive em sociedade, expressando uma relação de força entre desiguais. Essa assimetria
envolve uma posição de dominação e, de outra parte, a sujeição que resulta na perda de
identidade do mais fraco.
Partindo dessas considerações, a autora remete ao exercício do poder, de modo que
a violência, essencialmente, é uma “[...] situação em que uma pessoa perde o
reconhecimento do seu papel de sujeito e é rebaixada à condição de objeto, mediante o
uso do poder, da força física ou de qualquer outra forma de coerção” (MINAYO, 2014, p.
250).
Do ponto de vista filosófico, a violência tem sido pensada na dimensão subjetiva
das escolhas, decisões e comportamentos, que definem um campo particularmente
importante de debates: o aspecto ético desse fenômeno humano. Dentre as questões ética
relevantes, a ação não-violenta aparece como importante por colocar em evidência a
importância do respeito ao outro. O homem, sendo dotado de razão, tem a capacidade de
escolher e evitar tudo o que possa atingir o outro, seja em sua essência humana (como a
sua dignidade por exemplo), seja na sua dimensão física (a sua integridade corporal). A
ação violenta dirigida a outras pessoas configura-se, nessa perspectiva, como antiética
(CHAUÍ, 2008).
A etimologia da palavra já abarca essas questões centrais acerca da violência em
sua dimensão humana, de atos e escolhas pessoais e suas repercussões para o outro sob
o olhar ético-filosófico.
Paviani (2016, p. 8) refletindo sobre o tema, oferece um conceito básico acerca da
violência enquanto ato deliberado, consciente e contrário àquilo que se entende por
comportamento ético nas relações humanas:
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A origem do termo violência, do latim, violentia, expressa o ato de
violar outrem ou de se violar. Além disso, o termo parece indicar algo
fora do estado natural, algo ligado à força, ao ímpeto, ao
comportamento deliberado que produz danos físicos tais como:
ferimentos, tortura, morte ou danos psíquicos, que produz
humilhações, ameaças, ofensas. Dito de modo mais filosófico, a
prática da violência expressa atos contrários à liberdade e à vontade
de alguém e reside nisso sua dimensão moral e ética.
Arendt (2005) observa que a violência tem sempre por trás dela uma
intencionalidade, que a justifica e mobiliza o ato violento. Esse direcionamento é dado pela
busca da manutenção do poder. Essa idéia pode se aplicar tanto ao macropoder,
socialmente estabelecido, como ao micropoder que se instala nas relações pessoais, num
grupo familiar.
Com base nos autores citados, pode-se concluir que a violência, em sua essência, é
um ato deliberado, pelo qual aquele que a exerce assume uma posição de força,
exercendo-a por meio de comportamentos que atingem a liberdade, a autonomia e o
próprio corpo que ela representa enquanto condição fundamental do ser.
Nesse sentido, como afirma Farias (2010, p. 22), o autor da violência “[...] dirige-se
ao semelhante para submetê-lo a um exercício de horror, na crença de que dessa forma
está garantida sua identidade de poder absoluto”.
Do ponto de vista da relação entre as pessoas, a violência aparece, portanto, como
a negação do outro, na medida em que aquele que a exerce deixa de se colocar em
situação de igualdade com aquele a quem o ato violento é dirigido. A natureza dessa
conduta sintetiza a própria natureza e sentido da violência manifesta em atos ou
comportamentos típicos:
[...] uso da força física, psicológica ou intelectual para obrigar outra
pessoa a fazer algo que não está com vontade; é constranger, é tolher
a liberdade, é incomodar, é impedir a outra pessoa de manifestar seu
desejo e sua vontade, sob pena de viver gravemente ameaçada ou
até mesmo ser espancada, lesionada ou morta. É um meio de coagir,
de submeter outrem ao seu domínio, é uma violação dos direitos
essenciais do ser humano (TELES; MELO, 2012, p.13).
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Por outra perspectiva, porém, também é preciso considerar que a violência é algo
cujo sentido varia de sociedade para sociedade, de cultura para cultura, e também ao longo
do tempo. Minayo (2014) ressalta que o que consideramos um ato violento pode não ser
visto como tal em outra sociedade, ou em outra época. Há assim, por trás da violência,
significados e sentidos que não são rígidos e invariáveis e, por conseguinte, também é
difícil estabelecer um conceito que possa ser considerado objetivo e suficiente do ponto
de vista sociológico ou científico.
A violência como fenômeno social complexo se apresenta em diferentes espaços ou
contingências: no âmbito econômico, social, político, cultural, entre outras.
Como sintetiza Michaud (1989, p. 11):
Há violência quando, numa situação de interação, um ou vários
atores agem de maneira, direta ou indireta, maciça ou esparsa,
causando danos a uma ou várias pessoas em graus variáveis, seja
em sua integridade física, seja em sua integridade moral, em suas
posses, ou em suas participações simbólicas e culturais.

Destaca-se a violência interpessoal, que pode ser abarcada em duas categorias:
aquela que ocorre entre membros de um mesmo grupo (familiar ou parental), e a que
vincula pessoas sem relação direta de parentesco (violência no local de trabalho, prisões,
escolas, asilos) (DAHLBERG; KRUG, 2006).
Não se pode esquecer que a violência nem sempre é visível, observável, explícita,
sendo importante nesse sentido o conceito de violência simbólica construído pelo filósofo
Bourdieu (2007), para o qual atitudes violentas podem ser invisíveis, concretizadas por atos
que não se manifestam pelo exercício da força física ou da coação direta, mas por meios
mais sutis, como a comunicação e o controle do conhecimento.
Quando se fala em violência doméstica e familiar, esse tipo de violência precisa ser
considerado, pois muitas vezes ela ocorre às ocultas, sem que a sociedade tenha
conhecimento, e a sua natureza também expressa valores e sentidos definidos pelos papéis
sociais que têm sido uma forma da cultura em nossa sociedade definir quem deve ou pode
exercer o poder (masculino).
1.2 A Violência Doméstica e Familiar: Um Olhar Teórico-Conceitual
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Cabe destacar que os termos violência doméstica e violência intrafamiliar são
geralmente confundidos, todavia, existe uma diferença singular:
[...] violência intrafamiliar é toda ação ou omissão que prejudique o
bem-estar, a integridade física, psicológica ou a liberdade e o direito
ao pleno desenvolvimento de outro membro da família. Pode ser
cometida dentro ou fora de casa por algum membro da família,
incluindo pessoas que passam a assumir função parental, ainda que
sem laços de consangüinidade, e em relação de poder à outra. O
conceito de violência intrafamiliar não se refere apenas ao espaço
físico onde a violência ocorre, mas também as relações em que se
constrói e efetua. A violência doméstica distingue-se da violência
intrafamiliar por incluir outros membros do grupo, sem função
parental, que convivam no espaço doméstico. Incluem-se aí
empregados(as), pessoas que convivem esporadicamente,
agregados (BRASIL, 2001, p. 15).
Portanto, o termo violência doméstica tem maior abrangência, pois refere-se a todas
as relações que se estabelecem num mesmo espaço de convívio ou relacionamento, não
se limitando às pessoas da família como núcleo fechado.
Ou seja, o termo “doméstico” não remete, necessariamente, a parentes; a ausência
de laços familiares não exclui laços de proximidade e de interrelacionamento, e é isso que
geralmente facilita a ocorrência da violência, quando pessoas que não fazem parte do
círculo familiar podem assumir funções ou posição envolvendo poder e autoridade,
aproveitando-se da proximidade para cometerem atos violentos.
Em síntese, a violência doméstica pressupõe uma relação assimétrica de poder, ou
seja, uma relação de desigualdade, que se estabelece por meio da imposição da vontade,
da sujeição física e/ou psicológica que dá forma à vitimização:
A pura relação de força visa, em última instância, a aniquilar-se como
relação pela destruição de uma das partes. A violência, pelo contrário,
visa manter a relação mantendo as partes presentes uma para a
outra, porém uma delas anulada em sua diferença e submetida à
vontade e à ação da outra (CHAUÍ, 1984, p. 35).
Violência e agressividade não se confundem, mas estão próximas. Winnicott (1987,
p. 89) observa que "[...] de todas as tendências humanas, a agressividade em especial, é
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escondida, disfarçada, desviada, atribuída a agentes externos e quando se manifesta é
sempre tarefa difícil identificar suas origens".
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A agressividade tende a ser exteriorizada através de atos ou comportamentos
violentos, quando a vítima sofre danos – físicos e/ou psicológicos. Sua ocorrência no
espaço doméstico não atinge apenas as mulheres. Crianças, adolescentes e idosos também
podem ser o alvo, em razão da sua condição de vulnerabilidade, seja física ou psicológica.
2. FUNDAMENTOS LEGAIS E PRINCIPAIS DISPOSITIVOS DA LEI MARIA DA PENHA
(LEI Nº 11.340/2006)
2.1 A Lei Maria da Penha: Histórico, Objeto e Conteúdo
A biofarmacêutica Maria da Penha, nome que está associado à lei que amplia e
reforça os mecanismos protetivos dos direitos da mulher, foi vítima da violência doméstica
perpetrada por seu próprio marido em 29 de maio de 1983.
Naquele fatídico dia, ele disparou contra ela, durante o sono, e encobriu a
verdade afirmando que houve uma tentativa de roubo. O ato, todavia, havia sido cometido
contra ela intencionalmente, configurando tentativa de homicídio, e deixou graves
sequelas, causando paraplegia nos membros inferiores.
Duas semanas depois de regressar do hospital, ainda durante o período de
recuperação, a Maria da Penha sofreu um segundo atentado contra sua vida. O marido,
aproveitando-se da vulnerabilidade permanente da esposa, tentou eletrocutá-la enquanto
se banhava.
Entre os dois atos de tentativa de homicídio e a prisão do criminoso decorreram 19
anos e seis meses, em razão dos procedimentos legais e processuais morosos em vigor.
Diante da inoperância da Justiça, o Centro pela Justiça pelo Direito Internacional
(CEJIL) e o Comitê Latino-Americano de Defesa dos Direitos da Mulher (CLADEM),
juntamente com a vítima, formalizaram denúncia à Comissão Interamericana de Direitos
Humanos da OEA – órgão internacional responsável pelo arquivamento de comunicações
decorrentes de violação desses acordos internacionais.
No Relatório nº 54, de 2001, a Comissão da OEA assim se pronunciou (ALVES, 2021,
p. 1):

161

Boletim Conteúdo Jurídico n. 1052 de 25/11/2021 (ano XIII) ISSN - 1984-0454

www.conteudojuridico.com.br

[...] a República Federativa do Brasil é responsável da violação dos
direitos às garantias judiciais e à proteção judicial, assegurados pelos
artigos 8 e 25 da Convenção Americana em concordância com a
obrigação geral de respeitar e garantir os direitos, prevista no artigo
1 do referido instrumento pela dilação injustificada e tramitação
negligente deste caso de violência doméstica no Brasil. Que o Estado
tomou algumas medidas destinadas a reduzir o alcance da violência
doméstica e a tolerância estatal da mesma, embora essas medidas
ainda não tenham conseguido reduzir consideravelmente o padrão
de tolerância estatal, particularmente em virtude da falta de
efetividade da ação policial e judicial no Brasil, com respeito à
violência contra a mulher. Que o Estado violou os direitos e o
cumprimento de seus deveres segundo o artigo 7 da Convenção de
Belém do Pará em prejuízo da Senhora Fernandes, bem como em
conexão com os artigos 8 e 25 da Convenção Americana e sua relação
com o artigo 1 da Convenção, por seus próprios atos omissivos e
tolerantes da violação infligida.
O Relatório recomendou a continuidade e o aprofundamento do processo
reformatório do sistema legislativo nacional, para que não mais se configurar a tolerância
do Estado brasileiro à violência doméstica contra a mulher. Recomendou ainda (ALVES,
2021, p. 1):
[...] simplificar os procedimentos judiciais penais a fim de que
possa ser reduzido o tempo processual, sem afetar os direitos e
garantias do devido processo e o estabelecimento de formas
alternativas às judiciais, rápidas e efetivas de solução de conflitos
intrafamiliares, bem como de sensibilização com respeito à sua
gravidade e às consequências penais que gera.
A retrospectiva histórica que insere Maria da Penha como protagonista das
mudanças na proteção da mulher contra a violência tem, portanto, base na atuação das
instâncias de defesa dos direitos da mulher no plano internacional.
Portanto, a violência expressa ou velada foi uma questão central na busca da tutela
jurídica e reconhecimento da mulher como sujeito de direitos, destacando-se o
embasamento jurídico definido a partir de tratados internacionais, com destaque para a

162

www.conteudojuridico.com.br

Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher,
aprovada pela Organização das Nações Unidas em 1979 (CEPIA, 1999).
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No artigo 2º dessa Convenção internacional, ficou caracterizada a violência contra a
mulher, consolidando a tipificação jurídica que iria embasar o teor do Relatório da Comissão
da OEA sobre o caso de Maria da Penha, encaminhado ao governo brasileiro: “A violência
contra a mulher abrange a violência física, sexual e psicológica” (CEPIA, 1999).
A referida Convenção menciona algumas condutas específicas, abrindo porém, na
forma como foi redigida, a possibilidade de considerar muitas outras condutas não
expressamente tratadas. Desse modo, ao abordar a violência no âmbito da família ou
unidade doméstica, menciona como exemplos o estupro, abuso sexual, tortura, tráfico de
mulheres, prostituição forçada, sequestro e assédio sexual no local de trabalho, instituições
educacionais, serviços educacionais ou qualquer outro local, sem também excluir "outras
formas" (art. 2º, alínea a) (CEPIA, 1999).
O outro documento referido na manifestação da Comissão sobre o caso Maria da
Penha foi a Convenção de Belém, firmada em 09 de junho de 1994, exigindo dos Estados
membros da Organização dos Estados Americanos (OEA) medidas preventivas e punitivas
para coibir a violência de gênero (CEPIA, 1999).
O referido Relatório deixou evidente que o Brasil não conseguiu efetivar as diretrizes
que havia assumido frente à comunidade internacional ao assinar e ratificar as convenções
e os tratados internacionais. Além das conclusões e recomendações, “[...] o Estado brasileiro
foi condenado internacionalmente ao pagamento de indenização no valor de R$ 20 mil
dólares em favor de Maria da Penha” (DIAS, 2007, p. 14).
Nesse contexto, pode-se afirmar que a história de Maria da Penha, conduzida à
instância internacional, mobilizando a exigência de aplicação dessas Convenções
internacionais, foi crucial, como caso-chave, para mobilizar e reforçar um processo de
mudanças na legislação brasileira, visando coibir e punir com maior efetividade e rigor os
casos de violência contra a mulher, que iria resultar na criação da Lei 11.340/06, também
denominada, em homenagem a essa vítima, “Lei Maria da Penha”.
2.2 As Medidas Protetivas Previstas na Lei Maria da Penha
Segundo o entendimento de Pereira (2021), a Lei Maria da Penha não exclui a
possibilidade de ocorrência de outras formas de exercício da violência, de modo que é cab
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ível a analogia por deixar em aberto: “[...] ou qualquer outro meio que lhe cause prejuízo
à saúde psicológica e à autodeterminação”.
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O direito à liberdade e a personalidade também têm embasamento na
patrimonialidade, quer dizer, na possibilidade de garantir condições de subsistência
pessoal e inserção social.
Nesse sentido destaca-se o inciso IV dessa norma, o qual aponta como uma das
formas de violência contra a mulher:
[...] a violência patrimonial, entendida como qualquer conduta que
configure
retenção, subtração, destruição parcial ou total de seus objetos,
instrumentos de trabalho, documentos pessoais, bens, valores e
direitos ou recursos econômicos, incluindo os destinados a satisfazer
suas necessidades;
Por sua vez, o inciso V trata da violência moral, definida como “[...] qualquer conduta
que configure calúnia, difamação ou injúria”. Essa é uma forma de violência que atinge a
subjetividade, o íntimo pessoal, causando sofrimento físico e também psicológico, pois
repercute na imagem da mulher, como é o caso da calúnia, da injúria e difamação.
A garantia da segurança da vítima, no que tange à Lei Maria da Penha, além da rede
de proteção social do Estado, também se efetiva por outras medidas previstas no artigo
9º, § 2º, incisos I e II:
O juiz assegurará à mulher em situação de violência doméstica e
familiar,
para preservar sua integridade física e psicológica:
I - acesso prioritário à remoção quando servidora pública, integrante
da administração direta ou indireta;
II - manutenção do vínculo trabalhista, quando necessário o
afastamento do local de trabalho, por até seis meses.
A resposta da autoridade policial é tratada no artigo 11, incisos I a V, dispondo sobre
as providências cabíveis: a autoridade policial, para efetivar a segurança da mulher
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vitimizada, deverá encaminhá-la para local seguro e comunicar, de imediato, ao Ministério
Público e ao Poder Judiciário, requerendo a concessão de medidas protetivas aplicáveis ao
caso concreto. Deverá ainda, proceder ao encaminhamento para hospital, posto de saúde
ou ao Instituto Médico Legal, para fins de realização do exame de corpo de delito (PEREIRA,
2021).
Um dispositivo a ser destacado é o inciso III, do artigo 11, segundo o qual a
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autoridade policial, verificado o risco de vida, deverá providenciar o transporte para a ví
tima e os seus dependentes até um abrigo ou um local seguro; além disso, conforme o
inciso IV, se necessário, deverá acompanhar a vítima para que possa retirar em segurança
os seus pertencentes de uso pessoal do domicílio familiar.
Por sua vez, o inciso V, também do artigo 11, determina que a autoridade policial
deve dar conhecimento dos direitos à vítima, bem como sobre os serviços que lhe são
assegurados em razão da sua vitimização.
Os procedimentos cabíveis para o atendimento são apontados no artigo 12,
destacando-se, além do registro de ocorrência, a coleta de provas e o envio, no prazo de
48 horas, do pedido da vítima para que o juiz conceda as medidas protetivas de urgência,
feito de modo cautelar o juízo do Juizado da Violência Doméstica e Familiar contra a
Mulher, ou pelas Varas Criminais, na falta deste. A cautelar somente é concedida se a ví
tima manifestar expressamente intenção de ser acolhida por medida protetiva, o que
significa que a autoridade policial não pode por si mesma, isto é, por ofício, fazer esse
pedido.
Por sua vez, o inciso V determina que sejam ouvidos o agressor e as testemunhas, e
o inciso VI, que seja feita a identificação desse agressor, juntando-se aos autos folha de
antecedentes criminais.
O artigo 13 determina a aplicação subsidiária dos Códigos de Processo Penal e
Processo Civil e da legislação específica relativa à criança, ao adolescente e ao idoso, que
não conflitarem com o estabelecido na Lei Maria da Penha.
Os aspectos mais relevantes a serem comentados, referem-se à penalização nos
termos dessa norma. Segundo o artigo 17, não cabe, nos casos de violência doméstica e
familiar contra a mulher, a aplicação de penas de cesta básica ou outras de prestação
pecuniária, nem a substituição de pena que implique o pagamento isolado de multa.
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Sabadell (2008) assevera que a inserção desse dispositivo pretendeu evitar a
aplicação de pena exclusivamente de caráter pecuniário, o que havia contribuído para
tornar irrelevantes as penas aplicadas pelos Juizados Especiais Criminais.
Nesse sentido, entende-se que a Lei Maria da Penha confere maior rigor à sanção
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do crime praticado pelo agressor da mulher, o que não ocorria anteriormente:
[...] apesar da Lei 9.099 não ter sido criada com o intuito de “resolver”
o problema da violência intrafamiliar, acabou se transformando em
um instrumento empregado na solução desse problema. Ocorre que
devido à falta de preparo do operador jurídico (que insisto
desconhece a problemática do patriarcalismo), surgiam sentenças
que indicavam a ineficácia social da lei. Juízes ordenavam, como
forma de solução de conflitos, aos maridos o pagamento de cestas
básicas, compra de flores para as esposas, oferecimento de jantares
e até tinta para a impressora do tribunal (SABADELL, 2008, p. 6).
Ainda no que tange à penalização, o artigo 41 da Lei Maria da Penha dispõe que
“Aos crimes praticados com violência doméstica e familiar contra a mulher,
independentemente da pena prevista, não se aplica a Lei no 9.099, de 26 de setembro de
1995”.
Cumpre destacar as medidas antecipatórias, segundo o previsto no artigo 20, que
estabelece a pena de prisão preventiva em qualquer fase do inquérito policial ou da
instrução criminal, “[...] decretada pelo juiz, de ofício, a requerimento do Ministério Público
ou mediante representação da autoridade policial”. Essa detenção poderá ser revogada,
conforme o parágrafo único desse artigo, desde que a causa motivadora da prisão não
mais persiste.
Explica Pereira (2021) que a prisão preventiva prevista na Lei Maria da Penha é uma
medida inovadora, possibilitando o fim imediato das condutas violentas ou intimidadoras
sobre a vítima, não tendo o agressor cessado sua ação criminosa, delineando-se ameaça
continuada, por meio de conduta evidente e persistente do agente que enseja a proteção
imediata da parte por ele já atingida.
Nesse sentido, cabe citar o seguinte teor jurisprudencial:
PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. AMEAÇA. LEI MARIA DA
PENHA. MEDIDA PROTETIVA. PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE
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FUNDAMENTADA. 1. A prisão cautelar, assim entendida aquela que
antecede a condenação transitada em julgado, só pode ser imposta
se evidenciada a necessidade da rigorosa providência. 2. Na hipótese,
a decisão que decretou a custódia do paciente se justifica não apenas
pelo descumprimento da medida protetiva anteriormente imposta,
mas também porque baseada na possibilidade concreta de ofensa
física à vítima. 3. Diante da presença dos requisitos do art. 312 do
Código de Processo Penal e, em especial, da necessidade de
assegurar a aplicação das medidas protetivas elencadas pela Lei
Maria da Penha, a prisão cautelar do agressor é medida que se impõe
(STJ, HC n. 109674/MT, rel. Min. OG Fernandes, 6ª Turma, j. em
6.11.2008).
O magistrado poderá, por conseguinte, decretar a prisão preventiva, a qual poderá
ser determinada de ofício, a requerimento do Ministério Público, ou por intermédio da
representação da autoridade policial, em qualquer fase do inquérito policial ou da
instrução criminal.
Inovando, o artigo 313 do Código de Processo Penal, no inciso IV, estabeleceu a
prisão preventiva do agressor “[...] se o crime envolver violência doméstica e familiar contra
a mulher, nos termos da lei específica, para garantir a execução das medidas protetivas de
urgência” (BRASIL, 2008).
Indiscutível, portanto, a importância da Lei Maria da Penha para estabelecer uma
resposta penal compatível com a gravidade do dano à vítima com repercussões para a vida
coletiva.
Por outro lado, a extensão das medidas previstas na norma é objeto de
questionamento no que tange ao sujeito tutelado, se aplicáveis ou não tanto às mulheres
como aos homens enquanto vítimas da violência doméstica ou familiar, todavia já se firmou
entendimento nesse sentido, como será comentado a seguir.
3. A APLICABILIDADE DA LEI MARIA DA PENHA NA PROTEÇÃO DO IDOSO ALVO OU
POTENCIAL VÍTIMA DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA
3.1 A Lei Maria da Penha: Interpretação e Aplicação do Instituto
Vários são os meios de exercício da violência doméstica ou familiar: ameaça,
constrangimento, humilhação, manipulação, isolamento, vigilância constante, perseguição
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contumaz, insulto, chantagem, ridicularização, exploração e limitação do direito de ir e vir,
entre outras.
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Como foi exposto, há entendimento segundo o qual, se a questão de gênero justifica
a proteção da mulher como parte hipossuficiente pela Lei Maria da Penha, não exclui a
possibilidade da extensão dessa proteção legal a outros indivíduos que façam parte do
mesmo espaço de relações domésticas.
A questão central nesse contexto é interpretar o propósito subjacente à norma, mais
do que o texto em sentido estrito.
A atividade interpretativa, sob o pressuposto da maximização da tutela às vítimas
da violência doméstica, caracteriza-se assim como uma forma de instrumentalização do
Direito para não deixar de responder à urgência da proteção requerida no caso.
Com relação ao termo interpretação, explica Cunha Junior (2008, p. 186) que
consiste na
[...] atividade prática de revelar/atribuir o sentido e o alcance das
disposições normativas, com finalidade de aplicá-las a situações
concretas, pois interpretar é determinar o conteúdo e significado dos
textos visando solucionar o caso concreto. Não se interpreta em vão,
ou por diletantismo, mas para resolver os problemas jurídicos
concretos.
Por sua vez, Ribas (2014, p. 121) pondera que:
[...] a interpretação, em outras palavras, não é um simples
instrumento do jurista para aclarar a Lei já criada pelo legislador e o
contido na Lei, fato o qual terminaria por configurar a interpretação
como um simples prolongamento do texto e encontrar o verdadeiro
significado ou vontade em seu conteúdo; é uma forma de culminação
do processo em que o intérprete assume um papel criativo.
Na perspectiva de Barros (2010, p. 72) o objeto da intepretação consiste na
[...] busca da vontade da lei, e não do legislador. Uma vez
promulgada, a ei é movida pelo mesmo dinamismo que transforma
a realidade social, devendo ajustar-se às novas situações e
concepções, sob pena de revelar-se obsoleta. Se ficasse submissa à
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vontade do legislador a sua vida seria curta, diante dos constantes
avanços sociais.
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Hesse (1991, p. 22) ensina que a interpretação tem significado crucial para a garantia
da efetiva força normativa da Constituição: “A interpretação adequada é aquela que
consegue concretizar, de forma excelente, o sentido (Sinn) da proposição normativa dentro
das condições reais dominante numa determinada situação”.
Importante destacar no contexto a importância da interpretação extensiva, a qual,
nas palavras de Ferraz Junior (2018, p. 322) consiste em um:
[...] modo de interpretação que amplia o sentido da norma para além
do contido em sua letra. Isso significa que o intérprete toma a
mensagem codificada num código forte e a decodifica conforme um
código fraco. Argumenta-se, não obstante, que desse modo estará
respeitada a ratio legis, pois o legislador (obviamente, o legislador
racional) não poderia deixar de prever casos que, aparentemente, por
uma interpretação meramente especificadora, não seriam
alcançados.
O ponto principal, no que concerne à interpretação da norma, no caso em tela, a Lei
Maria da Penha, é determinar se é possível admitir a sua aplicabilidade à proteção de outras
pessoas vulneráveis, como os idosos, numa situação de violência doméstica em que eles,
e não as mulheres, são as vítimas.
A questão de fundo nesse contexto não está na existência de um sistema de normas
estruturadas, em conexão íntima com um conjunto de princípios constitucionais, a partir
dos quais o Direito poderia operar objetivamente, mas na forma como pode ser construída
a interpretação dessa norma, de onde emerge como relevante o princípio da interpretação
efetiva.
Nos termos de Lenza (2021, p. 160), “[...] também chamado de princípio da eficiência
ou da interpretação efetiva, o princípio da máxima efetividade das normas constitucionais
deve ser entendido no sentido de a norma constitucional ter a mais ampla efetividade
social”.
Considerando-se que a Lei nº 10.741/03 (Estatuto do Idoso) não oferece um
conjunto de medidas protetivas coerente com todas as necessidades da máxima proteção
dos idosos que são vítimas de violência em diferentes instâncias da sua vida em sociedade.
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Nesse contexto, emergem como fundamentais e, portanto, inafastáveis, as medidas
previstas na Lei Maria da Penha, tendo como propósito principal assegurar a máxima
efetividade dos mandamentos constitucionais no que se refere à garantia dos direitos da
pessoa idosa, frontalmente feridos quando sobre ela incidem diferentes formas de
violência no espaço doméstico ou familiar.
3.2 A Aplicação da Lei Maria da Penha para Maximizar a Tutela do Idoso Vítima da
Violência Doméstica ou Familiar
Há um debate sobre a possibilidade de aplicação extensiva da Lei Maria da Penha,
de modo que o termo “violência doméstica” não se refere somente à mulher na condição
de vítima (embora a Lei Maria da Penha tenha, em sua gênese, o propósito de responder
aos episódios diários e recorrentes de violência contra as mulheres em nossa sociedade).
O questionamento é sobre a admissibilidade da proteção através dessa norma a
outros que não as mulheres, quando também forem vítimas ou potenciais vítimas de
violência no âmbito familiar ou doméstico, como por exemplo os idosos.
Em relação à idosa (mulher), destaca-se a seguinte decisão:
PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. VÍTIMA IDOSA
AGREDIDA EM AMBIENTE DOMÉSTICO E FAMILIAR. INCIDÊNCIA
DA LEI MARIA DA PENHA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO
ESPECIALIZADO EM VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR PARA
PROCESSAR E JULGAR O FEITO. UNANIMIDADE. 1. Os
argumentos capitaneados pelo Juízo Suscitado não merecem
prosperar. Primeiro porque, para que fique caracterizada a "violência
de gênero", basta que o sujeito passivo do comportamento agressivo
pertença ao sexo feminino e que a ofensa ao bem juridicamente
tutelado ocorra dentro de um ambiente familiar, como é o caso dos
autos. Segundo, a Lei Maria da Penha não exclui do seu âmbito as
mulheres que estão abarcadas pela proteção do Estatuto do Idoso,
uma vez que, para a incidência de seus efeitos, a idade é fator
irrelevante. 2. Compete ao Juízo da Primeira Vara da Violência
Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Capital. 3. Unanimidade.
(TJPE, Conflito de Jurisdição 329249-5, Rel. Des. Gustavo Augusto
Rodrigues de Lima, data da publicação 18/06/2014).
Na mesma linha de entendimento:
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EMENTA - MANDADO DE SEGURANÇA - VIOLÊNCIA DOMÉSTICA
NO ÂMBITO FAMILIAR - MEDIDAS PROTETIVAS PROIBIÇÃO DE
APROXIMAÇÃO DA VÍTIMA - DEVER DO OFENSOR DE CUIDAR
DA IDOSA MÃE - RESIDÊNCIAS CONSTRUÍDAS NO MESMO
TERRENO - CONFLITOS ENTRE A LEI "MARIA DA PENHA" E O
ESTATUTO DO IDOSO INCIDÊNCIA HARMÔNICA DE AMBAS.
Inexiste dúvida quanto ao acerto da aplicação das medidas protetivas
aplicadas pela autoridade impetrada em favor da ofendida,
restringindo direitos do impetrante, porque previstas na denominada
Lei "Maria da Penha", o que afasta a alegação de violação a direito
líquido e certo ou mesmo ocorrência de abuso de poder. Não se
pode olvidar, contudo, a especialíssima situação do impetrante, que
tem o dever de cuidar de sua idosa mãe, atualmente com 85 anos de
idade, até por imposição da Lei nº10.741/2003 - Estatuto do Idoso o que só será possível se o fizer pessoalmente, isto é, comparecendo
à residência dela, não obstante situada no mesmo terreno da
residência da ofendida, razão porque se concedeu parcialmente o
pedido liminar apenas para possibilitar ao impetrante frequentar a
casa da mãe e continuar a prestar os cuidados variados de que ela
necessita, mas sem qualquer forma de contato com a ofendida, única
forma possível de conciliar a incidência dos diplomas legais aplicáveis
à espécie. Concessão parcial, confirmando-se a liminar. (TJRJ - MS: 19
RJ 2009.078.00019, Relator: Des. Valmir de Oliveira Silva, Data de
Julgamento: 09/06/2009, Terceira Câmara Criminal, Data de
Publicação: 29/06/2009).
Obviamente, o fato de ser idosa não retira da vítima a sua condição natural (de ser
mulher), não havendo nesse caso dúvidas quanto à aplicabilidade da Lei Maria da Penha,
que não faz distinção de idade.
Por sua vez, com relação ao idoso (homem), a questão tem sido controversa, eis que
se equipara à matéria discutida, se os homens (idosos ou não) poderiam estar sob a
proteção dessa mesma norma.
Destaca-se entendimento judicial considerando a não aplicabilidade da Lei Maria da
Penha ao homem:
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CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. PRELIMINAR DE NÃO
CONHECIMENTO SUSCITADA PELA PROCURADORA DE JUSTIÇA.
ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DE DISSENSO ENTRE OS JUÍZOS
SUSCITANTE E SUSCITADO QUANTO À COMPETÊNCIA PARA O
PROCESSO E JULGAMENTO DO FEITO. CONFLITO QUE NÃO DEVE
SER CONHECIDO. RECONHECIMENTO, PORÉM, DA COMPETÊNCIA
DO JUÍZO SUSCITADO. ACUSAÇÃO IMPUTANDO A PRÁTICA DE
CRIMES DE LESÃO CORPORAL E DANO CONTRA EX-COMPANHEIRO.
NÃO INCIDÊNCIA DA LEI MARIA DA PENHA, POR SE TRATAR DE
VÍTIMA DO SEXO MASCULINO. AFASTAMENTO DA COMPETÊNCIA
DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A
MULHER (CC 156810 RN 2010.015681-0. Rel. Des. Caio Alencar. TJRN.
Trib. Pl. 06.04.2011) (não grifado no original).
No mesmo sentido, Lauria (2013, p. 3) considera que:
De fato, o art. 5°, parágrafo único, prevê que a lei terá aplicação em
qualquer situação de convivência familiar. Contudo, o objeto da
proteção continuará a ser exclusivamente a mulher, nos termos
legais. O motivo para tanto é o princípio constitucional da reserva
legal. Apenas a lei pode tipificar condutas e cominar penas. Não é
permitido tipificar fatos por semelhança. As lacunas existentes em
normas incriminadoras são consideradas expressões da vontade
negativa da lei, não podendo ser consideradas como típicas. As
normas penais lidam com a liberdade, um dos bens jurídicos mais
importantes do cidadão. A constrição da liberdade será sempre uma
medida excepcional dentro do ordenamento jurídico, pelo que a
interpretação das normas penais incriminadoras será, em regra,
restritiva. Logo, onde a norma penal diz “mulher”, o conceito não
pode ser ampliado [...] por absoluta falta de previsão legal.
Alguns doutrinadores, todavia, e também alguns juízes, têm interpretado de outra
forma. Souza (2008), ao tratar do objeto da tutela oferecida pela Lei Maria da Penha,
postula que a ênfase principal da lei não é a questão de gênero, tendo o legislador dado
prioridade à criação de mecanismos que coíbam e previnam a violência doméstica e
familiar.
Observa-se que o fundamento da referida norma é a tutela da vítima da violência
doméstica ou familiar, condição que pode não dizer respeito à mulher, mas ao homem,
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aplicando-se assim por analogia a proteção em princípio conferida apenas àquela pela
referida lei específica.
Na concepção de Souza (2008, p. 26), trata-se de aplicação de medidas protetivas
inafastáveis, não existindo óbice para estender ao homem a mesma tutela jurídica
conferida à mulher vítima de violência
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A Lei não abrange a violência da mulher contra o homem, já que, em
relação a esta modalidade, o tratamento legal é o geral, incidindo as
regras de competência previstas no Código de Processo Penal, mas
isso não impede o uso da analogia para garantir, em caráter
excepcional, a integridade do homem que esteja em risco, através do
deferimento tão somente de medidas protetivas de urgência, como
poderia ocorrer, v.g., na hipótese em que a mulher agressora possua
arma de fogo registrada e sofra a restrição de suspensão prevista no
art. 22, I, aplicando-se, quanto ao mais, as regras gerais.
Para o referido autor, a analogia, embora não seja admissível para as leis penais, é
possível no caso da Lei Maria da Penha justamente por ser esta uma norma de natureza
processual, cautelar, e não material, penal, possibilitando também atender ao princípio do
tratamento isonômico constitucionalmente assegurado (BRASIL, 2020):
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:
I – homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, nos
termos desta Constituição;
Portanto, considera-se que, não sendo incriminadora, mas de aplicabilidade ampla,
é admissível a extensão da utilização da Lei Maria da Penha quando o objeto da tutela não
é a mulher, mas o homem, ou também em outras situações, como no caso de relação
homoafetiva envolvendo duas mulheres ou dois homens que vivem em relação conjugal.
Como sintetiza Pinho (2009, p. 319):
A Lei pode ser aplicada analogicamente nas mais variadas situações,
independentemente do sexo da parte ofendida, da natureza da
relação que originou a violência, ou da natureza da causa, se cível ou
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criminal, uma vez que, negar a sua aplicação é ofender os princípios
da isonomia e da dignidade da pessoa humana.
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Assim, por essa via de entendimento doutrinário, embora a Lei Maria da Penha
tenha surgido em razão da necessidade de um novo tratamento jurídico e penal à violência
cometida contra a mulher, não se pode deixar de considerar a possibilidade de que essa
mesma norma possa servir para a tutela de pessoas do sexo masculino.
Nesse sentido, manifesta-se Ávila (2007, p. 1):
[...] há que extrair a máxima efetividade da norma em comento, cujo
espírito é proporcionar uma proteção o mais eficiente possível às
vítimas de violência em situação de fragilidade, como é o caso das
mulheres, assim como das crianças, idosos e portadores de
necessidades especiais ou mesmo homens em outras situações de
violência. Assim, considerando que o estabelecimento das medidas
protetivas de urgência é feita em norma processual e que esta admite
a aplicação da analogia (CPP, art. 3º), entendo que é admissível o
deferimento de medidas protetivas de urgência em favor de vítimas
homens, por analogia, e com fundamento no poder geral de cautela
do juízo, em atenção ao princípio da máxima efetividade dos direitos
fundamentais.
Não se trata de destituir a norma do seu sentido e propósito originário, mas de
conferir a ela uma maior eficácia, no sentido de servir de instrumentalidade para a garantia
e efetividade de direitos lesados ou ameaçados em razão de um mesmo tipo de ofensa
jurídica, que é a violência. Este é objeto contra o qual a norma se dirige, e não o gênero da
vítima, ainda que a lei tenha tido imediata aplicação, para responder a uma situação social
grave, histórica e recorrente, que é a violência contra as mulheres.
Há que se considerar também a entrada em vigor da Lei Federal n° 12.403/11,
dispondo sobre a prisão preventiva no caso de crime de violência doméstica e familiar,
aplicando-se não somente à mulher. Nos termos da Lei Processual Penal, em seu artigo
313, inciso III, ampliou-se o conceito original de violência doméstica e familiar contido na
Lei Maria da Penha, dispondo que:
III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a
mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com
deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de
urgência; (Redação dada pela Lei nº 12.403, de 2011).
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O propósito da execução de metidas tutelares de urgência nesse caso não exclui,
portanto, situações em que a vítima não é do sexo feminino, podendo também ser do sexo
masculino, quando estiver configurada a ameaça decorrente de situação configurando
violência doméstica ou familiar que exige pronta intervenção para a sua proteção.
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Cabe citar nesse sentido jurisprudência confirmando a extensão das medidas
cautelares para casos em que não é a mulher, mas o indivíduo do sexo masculino o
ofendido ou a vítima da violência doméstica ou familiar, com aplicabilidade da Lei Maria
da Penha:
Se a norma constitucional garante não apenas a igualdade de direitos
entre homens e mulheres (art. 5.º, I), cria a necessidade de o Estado
coibir a violência no âmbito de relações familiares (art. 226, § 8.º) e
confere competência legislativa à União para legislar sobre direito
penal e processual penal (no art. 22, I), não há dúvida de que a Lei
Federal 11.340/2006 deve ser interpretada afastando-se a
discriminação criada e não negando vigência à norma por
inconstitucionalidade que é facilmente superada pelo só afastamento
da condição pessoal de mulher nela existente. Basta ao intérprete
afastar a condição pessoal de mulher em situação de risco doméstico,
suscitada na sua criação, para que não haja qualquer
inconstitucionalidade possível, estendendo-se os efeitos da norma
em questão a quaisquer indivíduos que estejam em idêntica situação
de violência familiar, ou doméstica, sejam eles homens, mulheres ou
crianças. A leitura da Lei Federal 11.340/2006, sem a discriminação
criada, não apresenta qualquer mácula de inconstitucionalidade,
bastando afastar as disposições qualificadoras de violência
doméstica à mulher, para violência doméstica a qualquer indivíduo
da relação familiar, para que seja plenamente lícita suas disposições.
Neste contexto, inexiste a condição de inconstitucionalidade
decorrente da discriminação produzia, mas tão somente uma
imposição inconstitucional que deve ser suplantada pelo intérprete
equiparando as condições de homem e mulher, de modo a permitir
a análise da pretensão que é da competência do Juízo que afastou a
incidência da norma (TJMG, ApCrim 1.0672.07.249317-0, j.
06.11.2007, rel. Judimar Biber, pub. 21.11.2008).
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Por conseguinte, embora fazendo menção expressa à mulher, é possível estender o
alcance do referido dispositivo legal, sem considerar o gênero do agressor, que tanto pode
ser homem quanto mulher (pressupondo-se a relação conjugal comumente), como
também outras pessoas desde que fique caracterizado o vínculo de relação doméstica,
familiar ou de afetividade.
Assim, deve ser admitida a aplicabilidade da Lei Maria da Penha para tutela do
homem (e do idoso do sexo masculino), quando forem vítimas ou potenciais vítimas de
violência nesse espaço relacional. No caso do idoso, especialmente para que se possa sanar
a insuficiência protetiva da lei específica (Lei nº 10.741/03 – Estatuto do Idoso).
O que se depreende das posições doutrinárias e judiciais apresentadas, é a busca
do necessário adensamento da interpretação, coerente com o propósito de concretizar
direitos na solução de casos concretos, sendo que a essência de uma decisão está em
concentrar-se nos aspectos jurídicos da matéria, no que tange à efetiva ponderação de
valores e princípios constitucionais e, principalmente, sobre o fundamento dos mesmos, o
qual pode ser encontrado no desvelamento da expectativa comunitária acerca do justo
como propósito a ser buscado pelo Direito.
CONCLUSÃO
O alargamento das bases interpretativas não desconstrói o Direito, nem atinge os
direitos e a garantia da sua concretude para as mulheres possibilitadas pela aplicação da
Lei Maria da Penha. Apenas amplia a margem de efetividade desses direitos para outras
vítimas do mesmo tipo de violência, não cabendo considerar aqui a condição ou sexo do
sujeito tutelado, mas os valores aos quais estão atrelados o propósito da norma e a
necessária condução do Direito para sua aplicação, que se faz por meio do trabalho
interpretativo e da capacidade dos julgadores de atualizarem continuamente o sistema
jurídico em face das várias situações para as quais devem buscar sempre a melhor resposta
possível.
A Lei Maria da Penha representou um avanço inegável, pois veio acolher
inquestionáveis valores humanos e sociais há muito sistematicamente negados e
violados por atos de violência dos mais diversos tipos, amparados, principalmente,
como foi exposto, em fundamentos culturais relacionados à questão de gênero.
Embora a violência de gênero esteja implicada, é preciso considerar, no plano
imediato, outras questões de caráter pessoal e social que, em seu conjunto, contribuem
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para reforçar ou facilitar condutas violentas por parte dos homens contra as mulheres
no espaço doméstico e intrafamiliar.
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A relevância da Lei Maria da Penha é, primeiramente, histórica, como ruptura com
modelos legais reprodutores dessa visão social distorcida, favorecendo a vitimização da
mulher, e para isso foi determinante a visibilidade do seu caso levada às instâncias
internacionais, de onde partiu a defesa dos seus direitos perante o Estado brasileiro e,
como resultado, a mobilização das instituições que levou à mudança da regulação desse
tipo de violência no Brasil.
Os dispositivos da norma aqui comentados evidenciam avanços importantes, no
campo da proteção em regime de urgência, previsão de assistência à vítima, aos seus
bens pessoais e dependentes, além do maior rigor da pena, inclusive com a
possibilidade de prisão preventiva do agente.
Ficou evidente, por outro lado, que a norma, embora direcionada à tutela da
mulher vitimada, não exclui a possibilidade de nova e relevante tendência, que é a
ampliação do espaço protetivo visado pela lei, indo além do foco na violência contra
um gênero, para adentrar na questão da violência de gêneros, com destaque para a
decisão judicial aplicando a norma em comento ao homem, vítima de violência
doméstica, e por extensão, aos idosos de qualquer gênero.
Trata-se de reconhecer o fundamento primeiro Lei Maria da Penha em sua
intenção primordial, que é responder a situações de violência contra o vulnerável, seja
ele mulher ou homem, idoso ou não, atingindo direitos elementares da igualdade
constitucional, o que justifica a extensão da aplicabilidade da Lei Maria da Penha
visando a máxima tutela do idoso vítima ou em risco de sofrer violência no espaço
doméstico ou familiar.
Nesse sentido, entende-se que é possível a aplicação da Lei Maria da Penha, em
consonância com valores indissociáveis da tutela jurídica pretendida, que não pode ser
restringida ao gênero da vítima, mas tem fundamentos maiores, que podem ser
buscados nos valores - dignidade, liberdade – e na própria integridade física – bem
jurídico que consubstancia o direito à vida. Os valores, por sua vez, estão conectados a
direitos fundamentais, estes sim a referência basilar para aplicação de qualquer norma,
pois dizem respeito à pessoa humana singular.
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RESUMO: O atual cenário das relações homoafetivas proporciona uma série de
seguridades de direitos principalmente após a instituição passam a configurar Ação Direta
de Inconstitucionalidade ADI 4.277 (BRASIL, 2011). Este estudo teve como objetivo
principal analisar as formas de proteção jurídica existentes no Brasil da união homoafetiva
em relação ao direito sucessório, descrevendo os principais impedimentos para seu
cumprimento pelo judiciário antes da ADI 4.277, bem como, o entendimento jurídico
aplicado pelos operadores do direito. Através de um estudo bibliográfico e documental foi
possível identificar todos os aspectos referentes a união homoafetiva, o contexto histórico
do reconhecimento da mesma e a segurança de direitos aos membros da mesma. Foi
possível identificar que através da Ação Direta de Inconstitucionalidade ADI 4.277 (BRASIL,
2011) o direito sucessório de membros de uniões homoafetivas passa a ser considerados
igualitários em conformidade com o previsto em leis da mesma forma que os casais não
homoafetivos.
Palavras-chave: União Homoafetiva. Ordenamento jurídico brasileiro. Direito sucessório.
ABSTRACT: The current scenario of homo-affective relationships provides a series of
safeguards of rights, especially after the institution of the start to configure Direct Action
of Unconstitutionality ADI 4.277 (BRASIL, 2011). This study aimed to analyze the forms of
legal protection existing in Brazil from same-sex unions in relation to inheritance law,
describing the main impediments to its compliance by the judiciary before the ADI 4.277,
as well as the legal understanding applied by law operators. Through a bibliographic and
documental study, it was possible to identify all aspects related to same-sex union, the
historical context of its recognition and the security of rights to its members. It was possible
to identify that through the Direct Action of Unconstitutionality ADI 4,277 (BRASIL, 2011)
the succession rights of members of same-sex unions are now considered egalitarian in
accordance with the provisions of laws in the same way as non-homoaffective couples
Keywords: Homoaffective Union. Brazilian legal system. Inheritance law.
SUMÁRIO: 1 Introdução. 2 União homoafetiva. 2.1 Conceito de união homoafetiva. 2.2
Contexto histórico da união homoafetiva. 3 Dispositivos legais utilizados no Brasil para
garantir o direito sucessório aos casais homoafetivos. 3.1 Dispositivos legais brasileiros para
sucessão familiar. 3.2 Dispositivos legais brasileiros para segurança do direito sucessório à
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casais homoafetivos. 4 Posição jurisprudencial no Brasil em relação ao direito sucessório
do modelo de família homoafetiva, observando o princípio da isonomia pela ação direta
de inconstitucionalidade ADI 4.277. 5 Conclusão. 6 Referências
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1. INTRODUÇÃO
Atualmente, no Brasil a situação em que vivem os casais homoafetivos quanto ao
seu reconhecimento como estrutura familiar ainda é tema ainda bastante controverso e
por muito tempo ignorado pelo legislador, havendo a necessidade de introduzir no
ordenamento jurídico via processo legislativo, as alterações legais necessárias à
implementação da lei específica com normas jurídicas expressas, que regulem e
assegurem os direitos da família homoafetiva.
A ótica legal acerca da união homoafetiva se mostra uma questão foco de grande
discussão quando se trata da constitucionalidade da mesma, considerando
principalmente o não atendimento de direitos civis de uma parcela considerável da
sociedade, tanto em relação à união em si quanto aos seus desdobramentos, como o
direito sucessório, temáticas que serviram de motivo de luta destes indivíduos desde
muito tempo.
Neste sentido, a Ação Direta de Inconstitucionalidade ADI 4.277 (BRASIL, 2011),
instituída pelo Supremo Tribunal Federal em cinco de maio de 2011, se apresenta como
uma quebra de paradigmas e contribui de forma valorosa para o direito de família, ao
versar acerca da proibição da discriminação de cidadãos em virtude de sua orientação
sexual e gênero, assegurando a união entre pessoas do mesmo sexo.
No contexto da união civil de pessoas do mesmo sexo muitos aspectos passam a
ser discutidos, como a parentalidade, reconhecimento de processo de adoção, entre
outros, sendo possível destacar o direito sucessório entre estes cônjuges, o que demanda
o reconhecimento das bases legais que sustentam tais direitos.
Assim, este trabalho apresenta como objetivo principal analisar as formas de
proteção jurídica existentes no Brasil da união homoafetiva em relação ao direito
sucessório, descrevendo os principais impedimentos para seu cumprimento pelo
judiciário antes da ADI 4.27, bem como, o entendimento jurídico aplicado pelos
operadores do direito. Como objetivos específicos foram designados: a) Conceituar a
união homoafetiva, contextualizando-a historicamente; b) Investigar a existência de
dispositivos legais utilizados no Brasil para garantir o direito sucessório aos casais
homoafetivos; e c) Verificar a posição jurisprudencial no Brasil em relação à sucessão do
modelo de família homoafetiva, observando o princípio da isonomia.
A relevância social sobre os principais impedimentos para o cumprimento de
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direito sucessório em se tratando de família homoafetiva na legislação brasileira antes
da ADI 4.277 do STF, considerando que o novo modelo de família, ora exposto merece
atenção do legislador para fazer valer o cumprimento dos direitos que os assiste.
Ademais, traz à luz o entendimento jurídico aplicado atualmente no Brasil pelos
operadores do direito em relação ao reconhecimento da união estável homoafetiva,
decorrente da necessidade e importância de ter sua validade reconhecida, afim de
promover a garantia de aplicabilidade no direito sucessório.
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A presente pesquisa busca contribuir apresentando uma forma de proteção
jurídica eficaz para resguardar os direitos sucessórios do modelo familiar formado por
casais homoafetivos frente a deficiência das normas atuais vigentes que não atendem
suas necessidades. Insta salientar que no Brasil não há legislação específica, expressa e
direta que doutrine e balize as tomadas de decisões pelos operadores do direito no que
tange ao modelo de família supramencionado.
A análise ora apresentada tem a finalidade de colaborar com a revelação do
problema e apontamento de soluções para diminuir o prejuízo e morosidade nas
respostas das demandas judiciais, referentes a sucessão de família homoafetiva.
Pretende a pesquisa, demonstrar a escassez de leis e jurisprudências para nortear
os procedimentos sucessórios a serem adotados, quando decorrentes de demanda
judicial proveniente de família homoafetiva, promovendo a importância da criação de
ferramentas jurídicas para combater essa deficiência existente na lei, conforme será
explicado no desenvolvimento do trabalho.
A pesquisa proposta foi fundamentada no método dedutivo, que segundo a
acepção clássica, consiste no método que parte do geral para o particular. Sendo assim,
“[...] por intermédio de uma cadeia de raciocínio em ordem descendente, de análise do
geral para o particular, chega a uma conclusão” (PROVDANOV; FREITAS, 2013, p. 27). A
pesquisa bibliográfica foi definida para o estudo por se consubstanciar no procedimento
mais adequado, pois segundo Lakatos e Marconi (2017, p. 17) consiste no “[...]
levantamento de toda a bibliografia já publicada, em livros, revistas, publicações avulsas
e imprensa escrita”.
A pesquisa teve o aporte teórico metodológico ancorado na legislação,
posicionamentos jurisprudenciais, em renomados doutrinadores e estudiosos sobre o
tema. Para tanto, as pesquisas serão realizadas em bancos de dados científicos e jurídicos
a partir do cruzamento de palavras-chave principais como “união homoafetiva”,
“ordenamento jurídico brasileiro”, “direito sucessório”.
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2. UNIÃO HOMOAFETIVA
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2. 1 Conceito de união homoafetiva
A relação entre pessoas do mesmo sexo, quando vislumbradas pela maioria das
sociedades ocidentais, enfrenta uma série de questões quando se trata de seu
reconhecimento enquanto união e demanda inicialmente a conceituação de seus
princípios.
Historicamente a homossexualidade foi reconhecida até 1930 como doença
mental, identificada como homossexualismo, o que carregava o estigma de distúrbio de
ordem psicológica, compreendendo que o desejo sexual e afetivo por pessoas do mesmo
sexo serviria de bases para o tratamento médico e psicológico, por vezes entendido até
por questões religiosas e espirituais (BALESTRO; BAHIA, 2018).
No referido ano, a Organização Mundial de Saúde (MENDES; MONTEIRO, 2018)
reconhece o equívoco em considerar patologia uma condição humana natural em
relação à sexualidade, e retira o termo homossexualismo de seus manuais médicos, o
que demandou inclusive a mudança na nomenclatura, passando a utilização usual do
termo homossexualidade, a qual não remete à algum acometimento de saúde
(CLEMENTE, 2019).
Nota-se que quando se trata da conceituação histórica do reconhecimento da
homossexualidade a mesma foi por muito tempo considerada uma aberração social, em
que seus indivíduos sofreram, e ainda sofrem, com bastante preconceito, sendo crucial a
retirada dessa condição da classificação de doenças mentais, auxiliando na quebra de
tabus.
Anterior à compreensão conceitual de homossexualidade é salutar o
entendimento de orientação sexual e suas pluralidades, o que Molina (2012) esclarece:
entendemos que orientação sexual refere-se ao sexo das pessoas que
elegemos como objeto de desejo e afeto. Hoje, são reconhecidos três
tipos de orientação sexual: a heterossexualidade (atração afetiva,
sexual e erótica por pessoas de outro gênero); a homossexualidade
(atração afetiva, sexual e erótica por pessoas do mesmo gênero); e a
bissexualidade (atração afetiva, sexual e erótica tanto por pessoas do
mesmo gênero quanto por pessoas do gênero oposto) (p.31)
Assim, por homossexual compreende-se o indivíduo que apresenta desejos
sexuais e afetivos por pessoas do mesmo sexo ou ainda mesmo gênero, sendo uma
condição natural de seu desenvolvimento (TREVISAN, 2018). Casares (2012) elucida que,
sob o prisma do direito, a homossexualidade se constitui na capacidade do indivíduo em
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experenciar a atração emocional, erótica e afetiva por pessoas que se identifiquem como
do mesmo sexo, perpassando ainda por práticas sexuais.
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Observa-se nas colocações a seguir que as orientações sexuais se mostram como
as mais diversas possíveis, sendo possível citar três grandes e principais grupos,
destacando-se, em razão dos objetivos deste estudo, a homossexualidade como a
condição humana que se caracteriza por desejo sexual e afetivo por pessoas que se
identifiquem pelo mesmo sexo e gênero.
Quando se trata da relação entre estes indivíduos, na perspectiva legal, a união
homoafetiva se caracteriza pela relação estável e comprovada entre indivíduos do
mesmo sexo com o intuito de constituir família (COITINHO; RINALDI, 2018). De acordo
com Vecchiatti (2020) a união homoafetiva pode ser fundamentada principalmente,
dentro do Direito de Família, como a garantia de dignidade da pessoa humana em
relação à igualdade entre entidades familiares e os sujeitos nelas inseridos. Maués (2015)
afirma ainda que tal princípio, devidamente reconhecido pela Carta Magna, se mostra
uma forma de amparo para essa união.
É notado que no que tange a união homoafetiva se mostra como um direito
conquistado pelos indivíduos não heterossexuais e que possui bases legais na
Constituição Federal ainda que a mesma reconheça família de outra forma, mas que versa
sobre o princípio da dignidade da pessoa humana.
2.2 Contexto histórico da união homoafetiva
O contexto histórico das uniões homoafetivas aponta para séculos de exclusão e
insegurança de direitos, ambos sustentados pelo preconceito e falta de uma legislação
que amparasse estes indivíduos.
Sobre isso, Alvarenga (2016) assevera que
Em função do preconceito, a união homoafetiva tem permanecido à
margem do Direito. O relacionamento homoafetivo percorre a
mesma trajetória pela qual a união estável atravessou antes de
receber a sua tutela jurisdicional do Estado. Em um primeiro
momento, concedia -se ―indenizações por prestações de serviço‖,
passando, depois, a conferir à união homossexual efeitos de ordem
patrimonial, intitulando-a como uma ―sociedade de fato‖ (p. 70).
Um exemplo da forma que a lei compreendia a união homoafetiva como uma
sociedade de fato pode ser contemplada na ementa do TJRJ de 2003:
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DIREITO CIVIL. SOCIEDADE DE FATO. RELAÇÃO HOMOSSEXUAL.
POSSIBILIDADE. O direito brasileiro não veda a sociedade de fato
entre pessoas do mesmo sexo, sendo necessário, entretanto, a
demonstração da existência da contribuição de cada um para
formação do patrimônio comum. Revelia. As regras que regem a
revelia determinam que sejam considerados verdadeiros os fatos
alegados com a inicial. Porém, essa presunção não se verifica quando
os próprios documentos trazidos pela parte autora contradizem sua
afirmação. Improcedência mantida.
Ou ainda a apresentada pelo STJ em 1998:
SOCIEDADE DE FATO. HOMOSSEXUAIS. PARTILHA DO BEM COMUM.
O parceiro tem o direito de receber a metade do patrimônio
adquirido pelo esforço comum, reconhecida a existência de
sociedade de fato com os requisitos no artigo 1363 do Código Civil.
Observa-se em primeira instância que a união homoafetiva não se constituía
como um direito legítimo, sendo necessário o reconhecimento destes casos através de
artifícios como a sociedade de fato, e não como união, sendo necessário nos casos em
que havia questões de família a ser resolvida, o que nem sempre atendia os direitos
efetivos dos envolvidos.
3. DISPOSITIVOS LEGAIS UTILIZADOS NO BRASIL PARA GARANTIR O DIREITO
SUCESSÓRIO AOS CASAIS HOMOAFETIVOS
3.1 Dispositivos legais brasileiros para sucessão familiar
Diante do cenário posto se mostra necessário o reconhecimento dos dispositivos
legais acerca da legislação brasileira para sucessão familiar.
Segundo Lôbo (2017) a sucessão, a luz do direito, se dá pela transferência de uma
herança após o falecimento de uma pessoa , bem como de um legado após o óbito,
tratando-se assim de um direito sucessório dos dependentes da pessoa falecida.
Gonçalves (2020) apresenta assim o conjunto de diretrizes e normativas destinadas ao
entendimento sobre a transferência de um determinado patrimônio após a ocorrência
de uma morte, reconhecido então como o Direito Sucessório, um ramo específico do
Direito Civil destinado a tal.
As bases legais deste direito são preconizadas no Livro V, Título I e Capítulo I do
Código Civil (BRASIL, 2002), sendo:
LIVRO V
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Do Direito das Sucessões
TÍTULO I
Da Sucessão em Geral
CAPÍTULO I
Boletim Conteúdo Jurídico n. 1052 de 25/11/2021 (ano XIII) ISSN - 1984-0454

Disposições Gerais
Art. 1.784. Aberta a sucessão, a herança transmite-se, desde logo, aos
herdeiros legítimos e testamentários.
Art. 1.785. A sucessão abre-se no lugar do último domicílio do
falecido.
Art. 1.786. A sucessão dá-se por lei ou por disposição de última
vontade.
Art. 1.787. Regula a sucessão e a legitimação para suceder a lei
vigente ao tempo da abertura daquela.
Art. 1.788. Morrendo a pessoa sem testamento, transmite a herança
aos herdeiros legítimos; o mesmo ocorrerá quanto aos bens que não
forem compreendidos no testamento; e subsiste a sucessão legítima
se o testamento caducar, ou for julgado nulo.
Art. 1.789. Havendo herdeiros necessários, o testador só poderá
dispor da metade da herança.
Art. 1.790. A companheira ou o companheiro participará da sucessão
do outro, quanto aos bens adquiridos onerosamente na vigência da
união estável, nas condições seguintes: (Vide Recurso Extraordinário
nº 646.721) (Vide Recurso Extraordinário nº 878.694)
I - se concorrer com filhos comuns, terá direito a uma quota
equivalente à que por lei for atribuída ao filho;
II - se concorrer com descendentes só do autor da herança, tocarlhe-á a metade do que couber a cada um daqueles;
III - se concorrer com outros parentes sucessíveis, terá direito a um
terço da herança;
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IV – não havendo parentes sucessíveis, terá direito à totalidade da
herança.
Dentre os princípios do direito sucessório, Sobral e Pinheiro (2020) elucida se
possível citar inicialmente o princípio da liberdade limitada para testar, o que trata o
artigo 1.789. segundo os autores, este princípio se trata da forma limitada de criação dos
herdeiros ainda que haja liberdade para tal. De acordo com Franco e Medeiros (2019)
este princípio de constituiu como uma forma de proteger os herdeiros sem privar alguém
do direito a sucessão, reconhecendo assim os herdeiros necessários.
O segundo princípio do direito sucessório é baseado no artigo 1.784, denominado
de princípio de saisine, e Viana (2016) explica sua aplicação a quão necessária é que
sejam aplicados os determinantes de sucessão de forma imediata ao falecimento de um
cidadão, com a transmissão de bens e legado de forma imediata, sem a intervenção do
sucessor.
E por fim o princípio da liberdade absoluta de testar, de acordo com Ribeiro (2020)
se refere ao artigo 1.850, o qual se destina nos casos de não haver herdeiros necessários
o testador pode dispor de seus bens na totalidade e de forma plena, uma vez que não
existe sucessor a ser protegido.
3.2 Dispositivos legais brasileiros para segurança do direito sucessório à casais
homoafetivos
Com o julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade ADI 4.277 e o
reconhecimento das famílias homoafetivas, é salutar que a discussão sobre o direito
sucessório seja considerada um imperativo no meio jurídico, reconhecendo como se
constituiu anterior e posteriormente a ADI.
Segundo Benfica (2019) no que tange ao direito de sucessão de casais
homoafetivos antes da ADI 4.277, é importante ressaltar que se aplicavam as normativas
do direito empresarial, com as regras de partilha de bens como se houvesse uma
sociedade empresarial entre o companheiro em óbito e o companheiro sobrevivente, o
que ocasionou por diversas vezes uma série de interpéries, como as apresentadas:
entregava-se o acervo hereditário aos parentes, que não são
herdeiros necessários, ocasionando o enriquecimento sem causa dos
tios, sobrinhos, que normalmente hostilizavam a opção sexual do de
cujus, em detrimento de quem dedicou a vida ao companheiro,
ajudou a mealhar o patrimônio e se vê sozinho, abandonado e sem
nada (p. 32)
Beber e Bitencourt (2013) esclarece que eram notados casos em que o
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companheiro vivo, o qual esteve presente na construção do patrimônio da pessoa
falecida, que compartilhou não somente os afetos, mas também as algumas do
estabelecimento de uma vida a dois, por diversas vezes não tinha seus direitos
resguardados como tal, seja em detrimento do enriquecimento de parentes
do
falecido ou por heranças que foram declaradas vacantes em razão da ausência de
herdeiros.
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Neste cenário, anterior à ADI 2.477, a opção encontrada pelos casais
homoafetivos se dava pela disposição efetiva dos bens através de testamento, o que
assegurava o companheiro como herdeiro, respeitando os princípios sucessórios por
reconhecimento de sucessão legítima, testada e determinada.
A constituição da referida ação se deu:
A Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) é uma ação proposta
perante o STF pelos legitimados no artigo 103, da Constituição
Federal (CRFB/1988). Ajuizada pela Procuradoria-Geral da República
(PGR), a ADI 4.277, inicialmente tratada como Ação de
Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) 178, tinha por
escopo pedir que fosse dada interpretação conforme a CRFB/1988
ao artigo 1,723, do Código Civil de 2002 (BRASIL, 2011)
Galdino e Cazelatto (2019) esclarecem que no ato da instituição da Ação Direta
de Inconstitucionalidade ADI 4.277 foram questionados a inconstitucionalidade da não
aceitação de uniões homoafetivas e a não segurança de direitos desses casais em casos
de direito sucessório, em decorrência do desrespeito aos princípios da igualdade da
pessoa humana, da não discriminação, da liberdade e da importância da segurança
jurídica.
A análise do texto da Ação Direta de Inconstitucionalidade ADI 4.277 permite
compreender tais inconstitucionalidades. Em primeira instância observa-se a
discriminação em razão do sexo, conforme:
PROIBIÇÃO DE DISCRIMINAÇÃO DAS PESSOAS EM RAZÃO DO SEXO,
SEJA NO PLANO DA DICOTOMIA HOMEM/MULHER (GÊNERO), SEJA
NO PLANO DA ORIENTAÇÃO SEXUAL DE CADA QUAL DELES. A
PROIBIÇÃO
DO
PRECONCEITO
COMO
CAPÍTULO
DO
CONSTITUCIONALISMO
FRATERNAL.
HOMENAGEM
AO
PLURALISMO
COMO
VALOR
SÓCIO-POLÍTICO-CULTURAL.
LIBERDADE PARA DISPOR DA PRÓPRIA SEXUALIDADE, INSERIDA NA
CATEGORIA DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS DO INDIVÍDUO,
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EXPRESSÃO QUE É DA AUTONOMIA DE VONTADE. DIREITO À
INTIMIDADE E À VIDA PRIVADA. CLÁUSULA PÉTREA (BRASIL, 2011).
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O segundo ato inconstitucional é apresentado no corpo da ADI 4.277 conforme:
TRATAMENTO CONSTITUCIONAL DA INSTITUIÇÃO DA FAMÍLIA.
RECONHECIMENTO DE QUE A CONSTITUIÇÃO FEDERAL NÃO
EMPRESTA AO SUBSTANTIVO “FAMÍLIA” NENHUM SIGNIFICADO
ORTODOXO OU DA PRÓPRIA TÉCNICA JURÍDICA. A FAMÍLIA COMO
CATEGORIA SÓCIO-CULTURAL E PRINCÍPIO ESPIRITUAL. DIREITO
SUBJETIVO DE CONSTITUIR FAMÍLIA. INTERPRETAÇÃO NÃOREDUCIONISTA (BRASIL, 2011).
Quanto a união estável de casais homoafetivos, a ADI em tela também escreve
que:
UNIÃO ESTÁVEL. NORMAÇÃO CONSTITUCIONAL REFERIDA A
HOMEM E MULHER, MAS APENAS PARA ESPECIAL PROTEÇÃO
DESTA ÚLTIMA. FOCADO PROPÓSITO CONSTITUCIONAL DE
ESTABELECER RELAÇÕES JURÍDICAS HORIZONTAIS OU SEM
HIERARQUIA ENTRE AS DUAS TIPOLOGIAS DO GÊNERO HUMANO.
IDENTIDADE CONSTITUCIONAL DOS CONCEITOS DE “ENTIDADE
FAMILIAR” E “FAMÍLIA” (BRASIL, 2011).
Com a instituição da Ação Direta de Inconstitucionalidade ADI 4.277, o Código
Civil passa a ser compreender as uniões homoafetivas de forma geral, no texto do artigo
1.790, conforme:
A companheira ou o companheiro participará da sucessão do outro,
quanto aos bens adquiridos onerosamente na vigência da união
estável, nas condições seguintes:
I - se concorrer com filhos comuns, terá direito a uma quota
equivalente à que por lei for atribuída ao filho;
II - se concorrer com descendentes só do autor da herança, tocarlhe-á a metade do que couber a cada um daqueles;
III - se concorrer com outros parentes sucessíveis, terá direito a um
terço da herança;
IV - não havendo parentes sucessíveis, terá direito à totalidade da
herança.
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Galdino e Cazelatto (2019) afirmam que com o estabelecimento da rederida ADI
os companheiros passam a ser reconhecidos como herdeiros de igual forma a casais não
homoafetivos, sendo considerada a união estável de ambos e o patrimônio levantado
neste período.
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4. POSIÇÃO JURISPRUDENCIAL NO BRASIL EM RELAÇÃO AO DIREITO SUCESSÓRIO DO
MODELO DE FAMÍLIA HOMOAFETIVA, OBSERVANDO O PRINCÍPIO DA ISONOMIA PELA
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE ADI 4.277
Através da Ação Direta de Inconstitucionalidade ADI 4.277 muitos casos
relacionados a união homoafetiva e casos de morte de um dos cônjuges vem sendo
relatadas, observando-se assim diversas decisões judiciais que atendem tanto ao
estipulado pela legislação quanto aos requerentes.
A primeira posição jurisprudencial pode ser analisada se dá pela instituição de
união estável pós mortem, conforme:
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO
ESTÁVEL. UNIÃO HOMOAFETIVA. TÉRMINO OCORRIDO ANTERIOR
AO FALECIMENTO. IMPROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVAS
IDÔNEAS NESTE SENTIDO. FATO ALEGADO E NÃO COMPROVADO É
TIDO COMO INEXISTENTE. LASTRO PROBATÓRIO ATESTA
EXISTÊNCIA DE UNIÃO ESTÁVEL AO TEMPO DO ÓBITO. RECURSO
CONHECIDO E IMPROVIDO, À UNANIMIDADE.
Observa-se que com base na determinação legal de reconhecimento de união
estável entre pessoas do mesmo sexo é possível que haja a instauração de processos que
busquem reconhecer a mesma, ainda que em situação pós falecimento de uma das
partes. Nota-se que o caso em tela teve o pedido indeferido em razão da comprovação
de fim da relação antes da morte de um dos envolvidos, porém é importante ressaltar
que somente com o reconhecimento de tal união se tronou possível o início do processo.
Outra posição se dá para o reconhecimento da união estável homoafetiva com o
intuito de concessão de pensão previdenciária, conforme:
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. APLICAÇÃO DA LEI
PROCESSUAL NO CASO. IMPETRAÇÃO DE MANDADO DE
SEGURANÇA COM PEDIDO DE LIMINAR, OBJETIVANDO O
RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL HOMOAFETIVA E A
CONCESSÃO DE
PENSÃO PREVIDENCIÁRIA.
SEGURANÇA
DENEGADA. EXTINÇÃO DO FEITO DIANTE DA INADEQUAÇÃO DA
VIA ELEITA. PLEITO ATENDIDO INTEGRALMENTE ATRAVÉS DO
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AJUIZAMENTO DE AÇÃO ORDINÁRIA. PERDA SUPERVENIENTE DO
INTERESSE RECURSAL. INEXISTÊNCIA DE POTENCIAL UTILIDADE DO
RECURSO. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. DECISÃO UNÂNIME.
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O mesmo é digno de observação quando se trata de reconhecimento de direito
a pensão pós morte, ainda que o caso tenha sido negado, mas novamente tal processo
só se tornou possível mediante o reconhecimento da união como tal perante a lei.
Um caso específico acerca da pensão pós morte de um servidor público em união
homoafetiva também foi julgado, conforme:
FUNCIONÁRIO PÚBLICO MUNICIPAL - PENSÃO POR MORTE RELAÇÃO HOMOAFETTVA - PROVA SEGURA FEITA POR MEIO DE
DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO, PROFERIDA EM AÇÃO DE
RECONHECIMENTO DE SOCIEDADE DE FATO -INTELIGÊNCIA DO
ART 223, § 3o, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, COM RELAÇÃO ÀS
RELAÇÕES HOMOSSEXUAIS E SEU DIREITO COMO ENTIDADE
FAMILIAR - "Por ser a pensão por morte um benefício previdenciário,
que visa a suprir as necessidades básicas dos dependentes do
segurado, no sentido de lhes assegurar a subsistência, há que
interpretar os respectivos preceitos partindo da própria Carta Política
de 1988 que, assim estabeleceu, em comando específico "Art 201 Os planos de previdência social, mediante contribuição, atenderão,
nos termos da lei, a [ ]V - pensão por morte de segurado, homem ou
mulher, ao cônjuge ou companheiro e dependentes, obedecido o
disposto no § 2o 7 - Não houve, pois, de parte do constituinte,
exclusão dos relacionamentos homoafetivos, com vista à produção
de efeitos no campo do direito previdenciário, configurando-se mera
lacuna,que deverá ser preenchida a partir de outras fontes do direito
( .)".(REsp n° 395 904/RS - 6a Turma de Superior Tribunal de Justiça Min Hélio Quagha Barbosa, j 13/12/05 "- alteração da verba
honorária - Redução para 10% sobre o valor da condenação, mas
considerando-se o montante atualizado das prestações vencidas e
mais um ano das vincendas, conforme é orientação desta Câmara Recursos parcialmente provido. (TJSP - AC 842.594.5-8-00, 11ª C. Dir.
Publ.,Rel. Des. Pires de Araújo, j. 27.04.2009)
Neste caso em específico é possível observar que em consideração ao
reconhecimento da união homoafetiva para fins de identificação do direito enquanto
entidade familiar a pensão pós morte é assegurada ao companheiro vivo, determinando
assim o pagamento do benefício.
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As determinações legais referentes aos direitos previdenciários de membros de
uniões homoafetivas também são aplicadas em casos de previdência privada, conforme:
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Minas Gerais - Previdência privada. Complementação de pensão por
morte de associado. Benefício devido ao companheiro sobrevivente.
Necessidade anterior de reconhecimento judicial da alegada relação
homoafetiva. Contradição afastada. Data de concessão da pensão
pelo órgão previdenciário. Erro material. Correção. Não há falar em
contradição a ser sanada, se o acórdão embargado faz expressa
menção à questão do termo inicial da pensão devida ao companheiro
sobrevivente da relação homoafetiva, deixando claro que no caso o
pagamento do benefício apenas seria devido após o reconhecimento
pelo órgão previdenciário oficial da condição de beneficiário do
autor, estando completa e explícita a sua disposição para ser
aclarada, e sem qualquer conflito com a parte de motivação do
julgado em que afirma ocasionar enriquecimento ilícito da instituição
de previdência a retenção de valores, sem o pagamento dos
benefícios ao beneficiário do falecido. É de se reconhecer a existência
de erro material do julgado e se faz necessário efetuar reparo, na
parte em que o correu a troca de data para a fixação do termo inicial
de pagamento do benefício. (TJMG, EDEC 1.0024.07.460401-8/0021,
11ª C. Cív., Rel. Des. Duarte de Paula; j.10/12/2009).
É notado assim que a previdência privada, diante de provas contundentes que
expressam a união deve realizar os pagamentos previdenciários em conformidade com
o estipulado pelo plano contratado, caso contrário das determinações judiciais os impele
a tal.
E por fim, um caso de garantia do direito previdenciário com pensão por morte
em favor do autor reconhecido frente a comprovação da união estável homoafetiva,
conforme:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA QUE
DETERMINOU O PAGAMENTO DE PENSÃO POR MORTE EM FAVOR
DO AUTOR RECONHECENDO ESTAR COMPROVADA A UNIÃO
ESTÁVEL HOMOAFETIVA ENTRE O SERVIDOR FALECIDO E O
AGRAVADO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA
CONCESSÃO DA LIMINAR QUE NÃO SE SUSTENTA. PRESENTES OS
REQUISITOS OBJETIVOS E SUBJETIVOS PARA O RECONHECIMENTO
DA UNIÃO ESTÁVEL. DIREITO À PENSÃO PREVIDENCIÁRIA. RECURSO
CONHECIDO E IMPROVIDO.
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Este caso em específico, baseado nas legislações que reconhecem o direito
sucessório provenientes de famílias homoafetivas, somente se tornou possível mediante
as bases legais instauradas na ADI 4.277, sendo então concedido o direito à herança ao
membro vivo do casal.
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5. CONCLUSÃO
Através da realização desta pesquisa foi possível identificar diversos pontos
jurídicos sensíveis no que tange ao reconhecimento do direito sucessório de casais
homoafetivos, desde a necessidade de reconhecimento das configurações deste tipo de
união até a jurisprudência destes casos, perpassando inclusive por questões mais
específicas do direito sucessório.
No que concerne à união homoafetiva em si, foi possível observar pelos achados
deste estudo, que a mesma se deu como reconhecida para fins legais há pouco tempo,
o que configura uma necessidade de aprofundamento no desenvolvimento de políticas
públicas e sociais de inclusão dos mesmos diante a tantos questionamentos possíveis,
como por exemplo as decisões de direito sucessório.
Em relação ao direito sucessório aplicado às uniões em estudo, foi observado que
o mesmo efetivamente deve ser atribuído pela força da lei aos casos provenientes de
uniões homoafetivas, principalmente no que tange a pensão e herança, uma vez que com
o reconhecimento proveniente da ADI 4.277 tais direitos se mostram assegurados.
O que se mostra determinante quando se trata da necessidade de
reconhecimento dos direitos destas uniões, uma vez que a união homoafetiva passou a
deslumbrar dos mesmos direitos que as uniões com outras características, notando-se
assim que o direito sucessório se ajusta as necessidades da sociedade contemporânea.
E por fim, quando se trata da jurisprudência de casos que utilizara tal Ação Direta
de Inconstitucionalidade nota-se que a mesma se apresenta como uma determinação
legal para tal, sendo crucial para os resultados.
Este estudo, ao alcançar seus objetivos, não se apresenta como uma pesquisa
pronta e sem possibilidades de contribuições, pelo contrário, se revela uma iniciativa
digna de complementação, uma vez que os direitos dos cidadãos homossexuais,
destacando-se aqueles em união homoafetiva, ainda necessitam de maior investidura em
conhecimento e pesquisa.
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RESUMO: Quando do divórcio, sabe-se que há uma mudança na vida dos menores
envolvidos, que passam a depender do tipo de guarda para a concretização das visitas dos
genitores. Com a maior aceitação da dissolução das uniões, foi necessário que os pais
tivessem a convivência com seus filhos, deixando de ser a mulher a genitora beneficiada
da partilha da guarda dos menores. No entanto, verificou-se que, a partir desta dissolução,
algumas vezes havia uma espécie de manipulação por parte dos genitores para que o
menor dispensasse carinho, respeito e afeto ao genitor alienado. O presente trabalho teve
por objetivo pesquisar a respeito dos possíveis impactos da pandemia da covid-19 na
alienação parental, haja vista que como medida de enfrentamento da doença foi necessário
que diversas medidas de distanciamento social fossem implantadas no país e no mundo,
o que fez com que as famílias que tinham guarda compartilhada sentissem os impactos
diretamente. Com a pandemia da covid-19, o isolamento por ela exigido fez com que as
relações familiares fossem afetadas e, em alguns casos, a convivência familiar dos menores
com os genitores ou outros ascendentes fosse comprometida. No decorrer da pesquisa,
concluiu-se que em alguns casos o isolamento social virou pretexto para a prática de atos
de alienação parental e é um desafio que pode ser resolvido a partir do meio virtual, como
através de ligações de videoconferência, ligações telefônicas ou por mensagem, por
exemplo. Os encontros pessoais, desde que não coloquem o menor em risco, também
devem ser considerados na resolução desta problemática. É importante que haja a
presença do outro genitor na vida da criança, uma vez que a sua ausência por tempo
indeterminado – ainda que motivada por um motivo de força maior, como é o caso da
pandemia da covid-19 – pode acarretar inúmeros problemas de socialização com o outro
genitor, que se vê de cada vez mais prejudicado pela falta de convivência com seu filho.
PALAVRAS-CHAVE: Isolamento social. Covid-19. Alienação Parental.
ABSTRACT: Upon divorce, it is known that there is a change in the lives of the minors
involved, who start to depend on the type of custody to carry out the visits by the parents.
With the greater acceptance of the dissolution of unions, it was necessary for the parents
to have contact with their children, and the woman was no longer the mother benefiting
from shared custody of the minors. However, it was found that, from this dissolution, there
was sometimes a kind of manipulation on the part of the parents so that the minor gave
affection, respect and affection to the alienated parent. This study aimed to investigate the
possible impacts of the covid-19 pandemic on parental alienation, given that as a measure
of coping with the disease it was necessary that several measures of social distancing were
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implemented in the country and in the world. families that had shared custody felt the
impacts directly. With the covid-19 pandemic, the isolation required by it meant that family
relationships were affected and, in some cases, the family life of minors with their parents
or other ascendants was compromised. During the research, it was concluded that in some
cases social isolation became a pretext for the practice of acts of parental alienation and is
a challenge that can be solved from the virtual environment, such as through
videoconference calls, telephone calls or by message, for example. Personal encounters, as
long as they do not put the minor at risk, should also be considered in solving this problem.
It is important that there is the presence of the other parent in the child's life, since their
absence for an indefinite period - even if motivated by force majeure, as is the case with
the covid-19 pandemic - can lead to numerous problems of socialization with the other
parent, who is increasingly harmed by the lack of contact with their child.
KEYWORDS: Social isolation. Covid-19. Parental Alienation.
INTRODUÇÃO
A covid-19, doença provocada pelo vírus Sars-Cov-2, trouxe inúmeras
consequências ao dia a dia de todos, que não se restringem a tão somente o número de
pessoas doentes ou mortas em decorrência ao aparecimento repentino do vírus. Outros
impactos, oriundos da ordem econômica e social também são observados.
Entre eles, um dos principais acontecimentos foi a implantação de medidas de
distanciamento social que, na busca para frear o contágio pelo vírus, trouxeram
consequências a economia e a cultura local. Entre as consequências, podemos citar a
diminuição das interações sociais, que acabaram ficando prejudicadas com o objetivo de
diminuir o potencial contágio.
Tal diminuição de interações sociais inclui não tão somente aquelas com amigos
ou parentes mais distantes: pelo contrário que se pode imaginar, as relações entre pais e
filhos pode ficar igualmente comprometida, uma vez que existem muitas famílias cujos
pais não se encontram mais juntos, fazendo com que o próprio instituto da guarda
compartilhada – regra no ordenamento jurídico pátrio – se prejudique.
Dessa forma, o presente trabalho pretende utilizar a pandemia da covid-19 para
demonstrar de que maneira a alienação parental pode se valer das medidas de
distanciamento social e, consequentemente, provocar um distanciamento na relação
entre pais e filhos que se encontram na situação de visitas por guarda compartilhada.
Pretende-se, também, destacar a necessidade da manutenção da convivência entre
genitores e filhos, frisando maneiras de driblar as barreiras impostas pelo controle da
pandemia, como a utilização das chamadas de vídeo, por exemplo.
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Além de tais possíveis mecanismos paliativos, ressalta-se a importância da
convivência presencial, da maneira que se mostrar possível a partir da análise do caso
concreto, entre genitores e filhos.
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No decorrer do trabalho, será demonstrado os conceitos legais e doutrinários da
alienação parental, demonstrando de que maneira a pandemia da covid-19 influenciou
negativamente no direito de visita e convivência entre os menores e os genitores
alienados.
1 ALIENAÇÃO PARENTAL NO DECORRER DA HISTÓRIA E AS ALTERAÇÕES
COMPORTAMENTAIS DOS GENITORES/RESPONSÁVEIS
A alienação parental é conceito relativamente recente, idealizado por teóricos da
atualidade e incorporado ao ordenamento jurídico pátrio a alguns anos. Silva e Santos
(2021, p.56) resumem que a “alienação parental consiste em programar uma criança para
que, depois da separação, odeie um dos pais. Geralmente, é praticada por quem possui
a guarda do filho.”
Segundo Silva e Santos (2021, p.57), discutir a guarda de menores não é tarefa
fácil. As autoras relatam que o conceito passou a existir a partir de 1985, a partir da
publicação de artigo científico do psiquiatra norte-americano Richard Gardner:
Sendo assim, percebe-se que a questão da guarda não é tão simples
de se resolver quanto parece e, ainda dentro desse ambiente, pode
surgir o fenômeno da alienação parental, quando a guarda é dada a
somente um dos genitores. Esse fenômeno vem sendo trazido para
a discussão na atualidade, porém, já existe há tempos na sociedade.
A primeira pessoa a mencioná-lo foi o psiquiatra norte-americano
Richard Gardner em 1985, que publicou um artigo no qual descreve
detalhadamente suas experiências com a questão da alienação
parental
Silva e Santos (2021, p.57) ensinam que a alienação parental surge geralmente a
partir de separações judiciais em que existem muitos conflitos, principalmente se os
conflitos forem oriundos da guarda dos filhos. A alienação parental seria, então, uma
maneira de fragilizar bastante a relação entre os filhos e o cônjuge que não tenha a
guarda da criança:
A síndrome da alienação parental surge principalmente no contexto
das separações judiciais conflituosas e das disputas pela guarda dos
filhos e consiste em um processo de programação mental exercido
pelo genitor guardião sobre a consciência do filho, objetivando o
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empobrecimento ou até mesmo o rompimento dos vínculos afetivos
com o não guardião, que passa a ser odiado pelo filho manipulado
Leonardo (2016, p.1) elucida que o agente causador do ato de alienação parental,
muitas vezes, sente-se dono do menor; quer ter para si a exclusividade dos sentimentos
da criança e utiliza de vários artifícios para que possa assegurar a exclusividade
pretendida. Desta maneira, é muito difícil que o alienador entenda que está tendo
atitudes incorretas, se colocando como vítima da situação quando confrontado por seus
atos:
O alienador se sente “dono” do menor, quer a todo custo ter a
exclusividade dos sentimentos e da atenção da criança e, para que
isto ocorra, usa de todas as armas e formas para conseguir afastar a
criança da convivência do alienado. O alienador não tolera o
sentimento de estar errado em suas atitudes, e não assume que está
errando ao praticar os atos de alienação, colocando-se em situação
de vítima diante da situação criada por ele mesmo.
Para Destázio (2016) argumenta que quando as separações são traumáticas, as
mágoas sofridas pela parte alienadora sejam transformadas em distorções da imagem do
outro genitor, agindo como uma espécie de compensação pelo abandono cometido pelo
outro cônjuge:
A legislação, expressa claramente, que essa alienação pode ser
cometida tanto pelos genitores, quando a união termina, avós ou
alguém que tenha a criança e/ou adolescente sob sua guarda.
Quando as separações são traumáticas, deixam mágoas, sentimento
de rejeição, perda e traição, gerando discórdia, fazendo com que a
parte sofrida, distorça a imagem de um dos genitores, recaindo sobre
os filhos essa violência psicológica para compensar esse abandono.
Apesar de Destázio (2016, p.1) salientar que a figura materna pode ser uma das
maiores vilãs – ou seja, que a mãe seria uma das principais autoras de atos de alienação
parental – cumpre salientar que tal acusação não tem total procedência, uma vez que tais
atos de alienação parental podem ocorrer por quaisquer pessoas que tenham acesso
direto a criança, conforme já fora trabalhado no presente artigo científico:
Nesse abuso, em se tratando de genitores, na maioria das vezes, é a
mulher que denigre a imagem do pai, passando a criança e/ou
adolescente a rejeitá-lo, afastando estes do convívio e destruindo
uma relação afetiva entre pai e filho (a).
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Com o passar do tempo, o pai, ou, na maioria das vezes, a mãe, tende
a manipular a criança, dizendo ou fazendo alguns insultos. E é nesse
decorrer, que se diagnostica a alienação parental.
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Assim, é importante refletirmos a respeito da conceituação legal, jurisprudencial e
doutrinária da alienação parental, uma vez que equívocos como impor a culpa única e
exclusivamente da mãe do menor não são aceitos pela conceituação legal da alienação
parental.
2 CONCEITO DA ALIENAÇÃO PARENTAL
Quando do divórcio, sabe-se que há uma mudança na vida dos menores
envolvidos, que passam a depender do tipo de guarda para a concretização das visitas
dos genitores.
Em relação a guarda unilateral, Ortega (2017, n.p), entende que se trata daquela
em que apenas um dos pais tem essa convivência recorrente com os menores. A guarda
será concedida, dessa maneira, somente um dos pais ou o que legalmente o substitua:
A Guarda unilateral se encontra elencada no artigo 1.583 do Código
Civil, que é a espécie de guarda atribuída a um só dos genitores ou
alguém que o substitua, como consta no referido dispositivo legal:
Art. 1.583. CC - A guarda será unilateral ou compartilhada.
§ 1º: Compreende-se por guarda unilateral a atribuída a um só dos
genitores ou a alguém que o substitua (art. 1.584, § 5o) e, por guarda
compartilhada a responsabilização conjunta e o exercício de direitos
e deveres do pai e da mãe que não vivam sob o mesmo teto,
concernentes ao poder familiar dos filhos comuns. (BRASIL, 2002).
Ela confere a guarda apenas a um dos pais, enquanto ao outro, é
conferida apenas a regulamentação de visitas, mesmo nesse
contexto, aquele que não detêm a guarda, não se isenta de exercer o
poder familiar, como foi abordado anteriormente, apenas não reside
mais com o filho menor,
Em relação a guarda compartilhada, conforme nos ensina Ortega (2017, n.p), é a
que há convivência com ambos os genitores. Desta forma, os filhos possuem livre acesso
aos pais e se trata da modalidade em que a lei carrega a maior preferência,
independentemente do emocional dos genitores:
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A guarda compartilhada, entre as modalidades de guarda dos filhos,
é a mais completa entre elas, essa modalidade, que se predominou
em relação às outras, devido, primeiramente a Lei n. 11.698/ 2008, no
qual se consagrou e depois com a Lei n. 13.058/2014, em relação a
Lei n. 11.698/ 2008, que promoveu o instituto da guarda
compartilhada e depois foi alterada pela Lei n. 13.058/2014, doutrina
Paulo Lôbo:
A Lei n. 11.698/2008 promoveu alteração radical no modelo de
guarda dos filhos, até então dominante no direito brasileiro, ou seja,
da guarda unilateral conjugada com o direito de visita; A lei, com
nosso aplauso, instituiu a preferência pela guarda compartilhada, que
somente deve ser afastada quando o melhor interesse dos filhos
recomendar a guarda unilateral.
Nos casos de guarda unilateral, é visível que existe a possibilidade de ocorrência
de alienação parental, um problema grave que destrói os laços familiares entre genitores
e seus descendentes.
Dessa forma, é necessário definir o que é alienação parental, utilizando da
Psicologia e do Direito de maneira a melhor demonstrar a problemática desta síndrome
na vida das famílias por ela acometidas.
Segundo Waquim (2014, p. 3), a ideia de família passou por muito tempo com a
associação pai-mãe-filhos, sendo ressignificada a partir da quebra de paradigmas
proporcionada pela vida moderna. Com a maior aceitação da dissolução das uniões, foi
necessário que os pais tivessem a convivência com seus filhos, deixando de ser a mulher
a genitora beneficiada da partilha da guarda dos menores. No entanto, verificou-se que,
a partir desta dissolução, algumas vezes havia uma espécie de manipulação por parte dos
genitores para que o menor dispensasse carinho, respeito e afeto ao genitor alienado:
Durante muito tempo a ideia de família era associada ao núcleo paimãe-filhos, com uma repartição engessada de papéis e funções: ao
pai competia trabalhar para garantir o sustento da família, e à mãe
competia o cuidado com a casa, os filhos e o marido. A vida moderna
trouxe algumas mudanças de paradigmas que fizeram despontar
conflitos de toda ordem: o pai passou a ser demandado para auxiliar
nas tarefas domésticas, à medida que as mães também passaram a
ingressar no mercado de trabalho e contribuir para o sustento da
família; os casamentos deixaram de ser “para sempre” e as famílias
passaram a ser “reconstituídas” por meio de novos casamentos ou
uniões estáveis, com os “meus”, “teus” e “nossos” filhos; na dissolução
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da união, os pais passaram a desejar a convivência com os filhos,
deixando as mães de serem as únicas beneficiadas na “partilha” dos
menores. Um dos conflitos observados nessa quebra da separação
tradicional de papéis do “pai” e da “mãe” tem sido a manipulação dos
filhos para se aproximarem de um dos genitores e repelirem o outro,
situação essa que foi diagnosticada pelo psiquiatra Richard Gardner,
na década de 1980, como Síndrome da Alienação Parental. A referida
Síndrome representa o conjunto de interferências sofridas por uma
criança ou adolescente na sua natural dispensa de respeito, carinho
e afetividade a um dos genitores ou outro membro da família,
causadas pela manipulação de suas memórias, sentimentos e
pensamentos pela influência do outro genitor ou outro familiar.
A alienação parental, ou Síndrome da Alienação Parental é definida por Refosco e
Fernandes (2018, p.81) como um conceito legal que se inspirou nos estudos de Richard
Gardner, psiquiatra estadunidense que entende que a disputa pela guarda dos filhos é
um dos fatores desencadeantes da síndrome e, a partir disso, os menores passam a negar
contato de uma das figuras parentais:
O conceito legal de alienação parental 2 inspirou-se nos estudos do
psiquiatra estadunidense Richard Alan Gardner, que na década de
1980 criou o termo Síndrome de Alienação Parental (“SAP”)
(BROCKHAUSEN, 2011; SOUSA, 2010; DIAS, 2006). Segundo ele, a
elevada litigância entre os pais após o divórcio e a disputa pela
guarda dos filhos são os maiores desencadeantes da síndrome e as
crianças, a despeito de seu histórico anterior de bons vínculos
afetivos com seus pais, passam a recusar o contato e a denegrir, sem
motivos justificáveis, uma de suas figuras parentais (GARDNER, 2001).
Para Gardner, a SAP seria uma desordem psiquiátrica constituída pela
soma de programação mental da criança por um dos genitores – em
geral a mãe – para denegrir o outro – em geral o pai – e pelas
contribuições da própria criança em suporte à campanha de
difamação do genitor alienado (GARDNER, 1987).
Segundo Waquim (2014, p. 5) as leis brasileiras asseguram a proteção contra os
atos de alienação parental, por meio da Constituição Federal e de outras fontes do Direito.
O país, por ser signatário da Convenção sobre os Direitos da Criança, tem por obrigação
fazer com que o Judiciário assegure que a criança cresça em um ambiente de felicidade,
compreensão e amor:
A Constituição da República não só assegura no art. 226, § 8.º a
proteção de cada membro da família contra qualquer forma de
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violência, como destaca especial atenção à criança, ao adolescente e
ao jovem, prescrevendo ser dever da família, da sociedade e do
Estado colocá-los a salvo de toda forma de negligência,
discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão, além de
lhes garantir o direito à convivência familiar, entre outros (art. 227,
caput). Além desse direito, a Constituição – que é o documento
máximo de previsão de direitos fundamentais, a ser respeitado em
primeiro lugar sobre todas as demais normas – determina também
que todos os direitos e garantias previstos em tratados internacionais
de que o Brasil seja parte devem ser observados com o status de
constitucionais. Nesse contexto, por ter o Brasil aderido à Convenção
sobre os Direitos da Criança, por meio do Dec. 99.710/1990, constitui
obrigação de todas as Instituições do Sistema da Justiça primar pelo
“pleno e harmonioso desenvolvimento de sua personalidade”
assegurando que cresça “no seio da família, em um ambiente de
felicidade, amor e compreensão”.
Nesse sentido, o artigo 2° da lei n. 12.318/2010 define os atos de alienação parental
para a lei, que entende ser uma interferência na formação psicológica do menor, induzida
por um dos genitores ou por parentes que tenham contato com o menor, para que este
repudie o outro genitor e, dessa maneira, haja prejuízo nos vínculos familiares com o
genitor alienado:
Art. 2o Considera-se ato de alienação parental a interferência na
formação psicológica da criança ou do adolescente promovida ou
induzida por um dos genitores, pelos avós ou pelos que tenham a
criança ou adolescente sob a sua autoridade, guarda ou vigilância
para que repudie genitor ou que cause prejuízo ao estabelecimento
ou à manutenção de vínculos com este.
Parágrafo único. São formas 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;
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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;

Boletim Conteúdo Jurídico n. 1052 de 25/11/2021 (ano XIII) ISSN - 1984-0454

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.
Trata-se de rol exemplificativo, conforme orientação da referida lei, já que outros
atos podem ser considerados como ato de alienação parental pelo juiz ou constatados
por meio de perícia.
3 O DIREITO A CONVIVÊNCIA FAMILIAR NA PANDEMIA DA COVID-19
O direito a convivência familiar é direito fundamental da criança, sacramentado a
partir do artigo 227, caput, 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.
Dessa maneira, é necessário que o Estado, a família e a sociedade civil assegurem
a criança a concretização da convivência do menor e, assim, planejem estratégias para
evitar que o menor seja negligenciado nesse sentido.
Segundo Premoli (2020, p.167) a doutrina entende que o direito a convivência
familiar também se estende a terceiros, sejam eles parentes ou não, haja vista os laços de
afeto existentes. Há um entendimento, também, de que a convivência familiar não
raramente é objeto de litígio, sendo necessária a intervenção estatal para a efetiva
prestação do direito aos menores:
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De acordo com a doutrina de Flávio Tartuce, a partir de uma ótica
constitucionalizada do Código Civil, o direito à convivência familiar
com crianças e adolescentes fica estendido também a terceiros,
sejam eles parentes ou não, o que se justifica pelos laços de afeto
que revestem as relações humanas, os quais vão além da
consanguinidade e visam, sem dúvidas, a atender ao princípio do
melhor interesse da criança e do adolescente. Na mesma toada,
Euclides de Oliveira entende que a convivência familiar, direito dos
filhos e dever dos pais, não raro acaba sendo objeto de litígio, cujo
objetivo é definir, após a separação, com quem fica a prole e de que
forma se dará a convivência do grupo familiar. Sobre o tema, discorre
de forma bastante real o jurista: “É a triste hora de remexer nos restos
do amor em frangalhos. Quando vira cinzas o fogo do amor, não
havendo acordo dos pais quanto às condições de criação dos filhos,
mostra-se necessária a intervenção estatal na disposição do regime
assim chamado de ‘guarda e visitas’”. Fato é que todos os dispositivos
– constitucionais e legais – apontam para a mesma direção: a
essencialidade do convívio familiar na vida de crianças e adolescentes
para a formação de vínculos de afeto – em especial com os genitores
que não são guardiães ou não residem com os filhos.
Ou seja, assegurar a convivência familiar se trata de dever de todos – ainda que
dificuldades surjam, é necessário procurar saídas para as contornar, tais como ocorreu
com o caso do surgimento da pandemia da covid-19.
Segundo Silva e Dias (2020, p. 98778) a pandemia da covid-19 fez com que as
relações familiares fossem afetadas e, em alguns casos, a convivência familiar dos
menores com os genitores ou outros ascendentes fosse comprometida:
Com a pandemia de Covid-19 que acomete o país as relações
familiares foram afetadas, trazendo como consequência, em alguns
casos, a colisão entre dois direitos fundamentais da criança e do
adolescente: o de convivência familiar e o direito à própria vida e à
saúde. Lôbo (2013) diz que “o entendimento dominante na doutrina
brasileira é de que não há hierarquia normativa entre os princípios,
inclusive quando o confronto se der com os princípios fundamentais
da dignidade da pessoa humana e da solidariedade”. Os direitos
fundamentais, são direitos inerentes a pessoa humana, garantidos
pelo ordenamento jurídico. Para Farias e Rosenvald (2015, p. 42),
“nessa ambiência surge, então, a técnica de ponderação de interesses
para solucionar o entrechoque de diferentes normas-princípio, a
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partir de uma nova formulação” e explica que essa técnica deve ser
“sopesada para que se descubra qual dos valores colidentes respeita,
com maior amplitude, a dignidade humana”
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Silva e Dias (2020, p. 98779) salientam ainda que apesar do necessário período de
isolamento social, este não tem data para ser interrompido e, dessa forma, é preciso
pensar em uma maneira para garantir os direitos das crianças e adolescentes no que diz
respeito a convivência familiar. Os autores deixam claro que a suspensão da convivência
parental, quando de forma imotivada, pratica ato de alienação parental, que não deve ser
chancelada pelo Poder Judiciário:
O Instituto Brasileiro de Direito de Família –IBDFAM vem
sustentado, a despeito a recomendação expedida pelo Conselho
Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente
(CONANDA) sobre a proteção integral a crianças e adolescentes
durante a pandemia de Covid-19, que “as crianças e adolescentes
devem ter seus direitos garantidos, e jamais suspensos ou
interrompidos, sobretudo no estímulo para a convivência ampla e
familiar”, acrescentando ainda, que não existe “um período definido
para o isolamento imposto terminar”, podendo “colocar a criança,
em situação de angústia”, esclarecendo que “a suspensão da
convivência parental imotivada, ainda que em tempos de pandemia,
se configura prática de ato de alienação parental, não podendo assim
ser chancelada pelo judiciário” e entende que o “Magistrado deve
optar por este caminho somente em casos onde for comprovada a
existência de risco para a criança/adolescente ou para a sociedade”
No mesmo sentido, Silva et al (2021, p. 13909) entendem que a convivência entre
os filhos e ambos os genitores é imprescindível independentemente do tipo de guarda.
Para os autores, com a pandemia do coronavírus muitos genitores não entraram em
consenso quanto as visitas e, dessa maneira, virou pretexto para a prática de atos de
alienação parental. Se trata de um desafio que precisa ser enfrentado, uma vez que a
convivência com os pais não necessariamente precisa ser feita por meio presencial, sendo
também possível que esta convivência se dê a partir do meio virtual, como através de
ligações de videoconferência, ligações telefônicas ou por mensagem, por exemplo. Os
encontros pessoais, desde que não coloquem o menor em risco, também devem ser
considerados na resolução desta problemática:
É imprescindível a compreensão acerca da importância de os filhos
conviverem com ambos os genitores, independentemente do tipo de
guarda. O que se observa é que, muitas vezes, após a ruptura de um
relacionamento, sobram mágoas que passam a interferir na relação
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dos pais com os filhos, em virtude de um deles se tornar alienador e
colocar o filho contra o outro. Na atual conjuntura em que o país vem
enfrentando com o novo coronavírus, se observou um aumento das
demandas concernentes à guarda e visitas no Judiciário. Isso porque
muitos genitores não têm entrado em consenso e a pandemia virou,
para alguns, pretexto para praticar alienação parental. É, portanto,
um desafio a ser enfrentado, haja vista que, ainda que a OMS
recomende o distanciamento social, não há como simplesmente
impedir os genitores de terem contato com o menor, pois isso pode
acarretar grandes prejuízos. A convivência e o exercício das
responsabilidades parentais não precisam ocorrer somente via
presencial; existem inúmeros meios de se manter contato nos dias
atuais, seja através de ligações de videoconferência, por ligação
telefônica, por mensagens etc. Ademais, se houver formas de
possibilitar os encontros pessoalmente, sem colocar em risco a
integridade física da criança, é importante que se encontre meios de
fazê-lo, visando justamente não causar danos à sua integridade
psíquica. O direito à convivência familiar é um direito fundamental,
previsto na Constituição Federal: 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 [...] (BRASIL, 1988). Assim, é de suma importância não
tolher o direito da criança e do adolescente de ter convivência
familiar, a menos que por alguma razão relevante e justificada, como
é o caso da pandemia e o risco de saúde que o menor poderá correr
no deslocamento até o outro genitor e também no contato com este.
Contudo, não há e nunca deverá haver espaço e justificativa para
qualquer tipo de alienação parental.
Carrão e Cristo (2020, p. 89) argumentam, ainda, que apesar de existirem
alternativas tecnológicas para suprir, em parte, as dificuldades proporcionadas pelo
distanciamento social, as referidas medidas não estão sendo utilizadas pelo Poder
Judiciário, que ainda tem dificuldades em implantar, por exemplo, o Projeto Oficina de
Pais e Filhos no decorrer da pandemia da covid-19:
No estudo também se analisou o Projeto Oficina de Pais e Filhos,
como possível solução eficaz, sendo um ponto positivo para
prevenção da alienação parental, criado pelo CNJ, com intuito de
combatê-la, mas antes de evitá-la, por meio de orientações aos pais
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e aos filhos, no sentido de enfrentar as consequências do
rompimento conjugal e a melhor forma de comunicação entre os
envolvidos na família, além da relevância da convivência com os dois
genitores em prol do bem-estar para as crianças e adolescentes.
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Em razão da pandemia pelo COVID-19, que exigiu o isolamento
social, os conflitos familiares existentes tendem a se acirrar com
novos desafios para o exercício da guarda compartilhada e o
exercício ao direito de visitas, diante do risco de contágio. Necessita
diferenciar duas situações, uma em que o genitor que possui a
guarda da criança e do adolescente com intuito de prevenção e
proteção do filho diante do risco do contágio, quanto ao genitor que
se aproveita da situação para afastar do genitor alienado. Sabe-se
que é uma tarefa árdua aos profissionais envolvidos na área. Cabe
ressaltar também a importância do genitor que se encontra em
isolamento social de manter e permanecer atento à regulamentação
do contato virtual com seus filhos, dessa forma se fazendo presente
por este meio. Embora exista a possibilidade de mediação e
conciliação virtual, mediante o uso de plataformas tecnológicas, que
já estão em funcionamento, não está se possibilizando, pelo menos
no momento, tais ferramentas para o desenvolvimento do Projeto de
oficina de parentalidade e outros que possam atuar de forma
multidisciplinar, visando evitar a problemas familiares, como é o caso
da alienação parental, situação que se faz urgente em razão da
conscientização da responsabilidade, direitos e obrigações dos
genitores em relação aos seus filhos.
Em recente jurisprudência proferida pelo TJ-MG, o colegiado entendeu que a
suspensão ao direito de visitas deve ser analisada de acordo com elementos do caso
concreto, levando em consideração a proteção e a segurança dos menores interessados.
Se não houver circunstância física que impeça a convivência entre genitores, é medida
desnecessária limitar o direito de convivência:
Regulamentação de visitas. Prevalência do interesse do menor.
Necessidade convívio com ambos os genitores. Covid-19
(...) ''A suspensão do direito de visitas ou qualquer alteração quanto
ao regime de convivência, durante a pandemia da COVID-19, deve
ser analisada de acordo com os elementos do caso concreto,
levando-se em conta, principalmente, a proteção e a segurança dos
menores interessados. Não comprovada situação excepcional que
realmente coloque em risco a vida dos filhos e adultos que os cercam,
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como no caso dos autos, não se justifica impedir a convivência física
do pai com seu filho, sendo que a limitação do direito de convivência
constitui medida excessiva e desnecessária, em desfavor do pai e da
própria criança. Respeitados os protocolos sanitários e as medidas
recomendadas pelas autoridades de saúde, não vejo motivos para se
impedir um pai de conviver com seu filho.''
(TJMG - AI: 10000210521746001 MG, Relator: Dárcio Lopardi
Mendes, Data de Julgamento: 24/06/2021, Câmaras Cíveis / 4ª
CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/06/2021)
No mesmo sentido, o Tribunal de Justiça de São Paulo, após a flexibilização das
restrições de circulação e isolamento social, permitiu o reestabelecimento das visitas
presenciais paternas. Argumentou-se, também, que não há previsão para o fim da
pandemia e a presença do genitor é igualmente importante na vida do menor:
Suspensão de visitas por conta da Covid-19. Visitas presenciais
paterna. Adequação. Medidas de isolamento social flexibilizadas.
Observância do melhor interesse da criança
(...)'' Ocorre que, desde então, as restrições de circulação e o
isolamento social no Estado de São Paulo vem sendo
progressivamente flexibilizadas, o que realmente justifica o
restabelecimento das visitas presenciais paternas. Isto porque não há
previsão para o fim da pandemia e, diante da indiscutível importância
da figura paterna e da ampla convivência entre pais e filhos, a
manutenção da suspensão das visitas não atende mais ao melhor
interesse dos menores.'' (TJSP - AI: 20575135720218260000 SP
2057513-57.2021.8.26.0000, Relator: Maria do Carmo Honorio, Data
de Julgamento: 17/06/2021, 3ª Câmara de Direito Privado, Data de
Publicação: 17/06/2021)
Segundo Borba (2020, n.p), a jurisprudência tem atuado no sentido de destacar o
direito dos menores à visitação do genitor e que seu afastamento pode gerar
consequências gravíssimas a esta criança, haja vista que se trata de um ser humano ainda
em desenvolvimento. Dessa forma, resta claro que os menores não são objetos para que
pertençam exclusivamente a um dos genitores, não devendo ser tratados como tal:
Da justiça estadual de Santa Catarina, tem-se o julgado da 1ª Vara da
Comarca de Barra Velha, início dos autos n.500.16.70[...], em que, em
sede de pedido de cumprimento de sentença, diante da alteração
unilateral da residência permanente da filha para outro estado
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durante a pandemia, o Juízo destacou, entre outros, artigos da lei de
alienação parental, que a visitação é direito da criança e do
adolescente de manter integral contato com o genitor que não ficou
com a custódia e que o afastamento da prole de seu genitor pode
trazer consequências gravíssimas para a pessoa em desenvolvimento,
oportunidade em que citou, Fernando Salzer e Silva, segundo o
qual “os menores não são um objeto, não pertencem exclusivamente
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a nenhum dos genitores, não devem ser tratados como uma se
fossem uma bolsa que se leva para qualquer lado”. Ao final,
determinou que se cumprisse a convivência regulamentada para o
período sem aulas presenciais (férias), e que o ônus do deslocamento
ficasse com a genitora.
Feitas estas considerações, passa-se a conclusão do presente trabalho, vez que os
conceitos necessários já se encontram esclarecidos.
CONCLUSÃO
A alienação parental é problema presente a partir da dissolução das uniões. Ocorre,
como vimos, a partir da negativa, por parte do filho, de dar carinho, afeto e respeito ao
genitor alienado.
O menor age a partir da influência e coerção psicológica de um dos genitores ou
de terceiros que tem contato com este menor, prejudicando, claramente, a sua relação
afetiva com o outro genitor.
Apesar de a pandemia da covid-19 ser um motivo imprevisível ocorrido no ano de
2020 e suas consequências terem sido catastróficas no mundo inteiro, é preciso enfrentar
os problemas provocados por ela de forma colateral, como é o caso do isolamento social
e a ausência indeterminada de um dos genitores.
Dessa maneira, concluiu-se que em alguns casos o isolamento social virou pretexto
para a prática de atos de alienação parental e é um desafio que pode ser resolvido a partir
do meio virtual, como através de ligações de videoconferência, ligações telefônicas ou
por mensagem, por exemplo.
Os encontros pessoais, desde que não coloquem o menor em risco, também
devem ser considerados na resolução desta problemática. É importante que haja a
presença do outro genitor na vida da criança, uma vez que a sua ausência por tempo
indeterminado – ainda que motivada por um motivo de força maior, como é o caso da
pandemia da covid-19 – pode acarretar inúmeros problemas de socialização com o outro
genitor, que se vê de cada vez mais prejudicado pela falta de convivência com seu filho.
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PIRÂMIDES FINANCEIRAS: COMPLICAÇÕES JURÍDICAS, E RESPONSABILIDADES DO
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Resumo: Mesmo com toda evolução social contemporânea, a sociedade continua a
saborear males antigos. A Pirâmide Financeira é um fenômeno antigo que de tempos em
tempos surgem na sociedade, sendo possível afirmar que o fenômeno também evolui,
provocando gradativamente mais e mais prejuízo a cada aparição, com capacidade de
provocar abalos na economia popular, no Sistema Financeiro Nacional, e até mesmo
desencadear diversos outros crimes. A legislação já prevê sanções para as condutas, e por
serem consideradas brandas existem movimentações no legislativo no sentido de dar mais
atenção ao tema. Uma investigação acerca do tema se mostra necessário no intuito de
levar à sociedade mais conhecimento, pois somente através do conhecimento é possível
tolhi efetivamente o sucesso dos criminosos. A investigação proposta foi desenvolvida por
meio de pesquisa bibliográfica, com base na legislação, artigos científicos, artigos
jornalísticos, e livros. Na conclusão, chegou-se ao resultado indicativo de que a ferramenta
capaz de defender a sociedade deste fenômeno maléfico é o conhecimento.
Palavras-chaves: Pirâmide Financeira, economia popular, prejuízo.
ABSTRACT: Even with all contemporary social evolution, society continues to relish ancient
evils. The Financial Pyramid is an ancient phenomenon that appears in society from time to
time, and it is possible to say that the phenomenon also evolves, gradually causing more
and more damage with each appearance, capable of causing shocks in the popular
economy, in the National Financial System, and even trigger several other crimes. The
legislation already foresees sanctions for the conducts, and because they are considered
mild, there are movements in the legislature in order to pay more attention to the subject.
An investigation on the subject is necessary in order to bring more knowledge to society,
as only through knowledge is it possible to effectively hamper the success of criminals. The
proposed investigation was developed through bibliographical research, based on
legislation, scientific articles, journalistic articles, and books. In conclusion, we reached the
indicative result that the tool capable of defending society from this harmful phenomenon
is knowledge.
Keywords: Financial Pyramid, popular economy, prejudice.
1

INTROCUÇÃO

A Pirâmide Financeira se apresenta a seu público alvo sempre como uma
oportunidade única, oferecendo uma grande vantagem financeira em troca de
determinado investimento, sem demandar qualquer esforço ou conhecimento em
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economia. Na verdade, quanto menor o conhecimento em economia melhor para a
Pirâmide.
O retorno financeiro oferecido pelas pirâmides é glorioso, em percentuais que
nenhum investimento do mercado financeiro é capaz de garantir, e sempre com a
promessa de segurança no retorno do capital e juros. Acontece que, todo investidor que
estuda o básico de economia logo aprende que quanto mais seguro o investimento menor
o retorno, e o mesmo vale para o inverso, quanto maior o retorno maior o risco.
Pessoas desavisadas, e ansiosas em ver o rápido crescimento patrimonial acabam
se precipitando, e sem se quer uma breve pesquisa acerca do que lhe esta sendo oferecido,
entrega espontaneamente seu patrimônio nas mãos de pessoas mal intencionadas que se
dedicam exclusivamente a ludibriar e apropriar se de riquezas alheias.
A verdade é que, embora em alguns casos exista até mesmo a constituição de
pessoas jurídicas com aparência idônea aparentemente incontestável, é um modelo de
negócio insustentável, uma vez que o retorno que se promete pagar é muito alto e não
existe uma atividade lucrativa que fomente ganhos para suportar. Com isso, a Pirâmide
carece sempre de novos investidores entrando para sustentar os pagamentos, e para isso
oferece vantagens a quem trás novos investidores, o que não é suficiente levando ao
colapso da estrutura, ocasionando lucro a uma pequena parcela e prejuízo à maioria.
É do que se pretende falar no desenrolar deste artigo, detalhando bem a estrutura
de uma pirâmide, e buscando demonstrar as complicações jurídicas que podem ser
ocasionadas pela ocorrência destas práticas que são consideradas criminosas.
2 METODOLOGIA
O presente trabalho foi desenvolvido por meio de pesquisa bibliográfica,
envolvendo a legislação brasileira, livros e artigos jurídicos, portais de noticias dos órgãos
competentes por regulamentar os setores que envolvem o tema, portais de noticias
populares e jurisprudência.
De olho em alcançar a objetividade nos estudos acerca dos fatos sociais a que se
destinou, foram utilizados os métodos observacional e qualitativo, pois dentre as
orientações necessárias para obtenção e processamento dos dados que foram estudados,
foram os que melhor se amoldaram.

Há investigações em ciências sociais que se valem exclusivamente do método
observacional. Outras utilizam-no em conjunto com outros métodos. E podese afirmar com muita segurança que qualquer investigação em ciências
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sociais deve valer-se, em mais de um momento, de procedimentos
observacionais. (GIL ,pag. 16, 2008)
3 CONCEITO
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Pirâmide Financeira é o termo utilizado para identificar os esquemas financeiros
orquestrados para ludibriar pessoas desavisadas, as incentivando a adentrarem no
esquema, iludindo estas a investirem no esquema com a promessa de que futuramente
quando estes investidores trouxerem novos investidores poderão lucrar alto recebendo
parte do que for investido pelos novos investidores.
Pode ser um esquema simples e pequeno envolvendo poucas pessoas,
englobando uma pequena sociedade, um pequeno grupo de amigos, ou pode ser até
mesmo uma grande empresa com atuação agressiva chegando a atingir mais de uma
cidade ou estado, e por que não mais de um país.
Em regra, um esquema de pirâmide não comercializa um produto, pois o objetivo
principal do esquema é lucrar com a entrada de novos investidores, uma vez que o lucro
do esquema é oriundo do pagamento realizado pelo investidor para fazer parte do
esquema. Entretanto, por ser mais convincente pode existir o oferecimento de algum
produto que ajude a validar o esquema como algo lícito e dar a falsa percepção de
segurança para quem investir, por exemplo, divulgação de publicidade ou participação em
grupo de investimento.
Tem se então que a Pirâmide Financeira é um esquema onde a organização de
seus integrantes se amolda literalmente ao de uma pirâmide, onde no topo estará quem
deu inicio ao esquema e nas camadas inferiores estarão os demais em ordem de entrada.
Por óbvio, a demanda incessante por novos investidores faz com que o sistema seja
insustentável, uma hora ou outra o esquema entra em colapso, deixando a base que
sempre será maioria a amargar os prejuízos.
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3.1

Características

A característica que mais chama atenção nos esquemas de pirâmide é a alta
rentabilidade, e isso é decisivo na atração das vítimas, afinal quem não quer ver seu
patrimônio crescer exponencialmente.
É de natureza humana estar em constante busca de crescimento e evolução, e em
paralelo a isto também se encontra a ganancia, sentimento que cega às pessoas e as leva
a se arriscar demais.
Além da alta rentabilidade, será elencada aqui também a demanda por novos
participantes, a bonificação para os participantes que trazem novos investidores, e a
ostentação ou publicidade exacerbada:
Alta rentabilidade – chega a ser ridículo, a promessa de um investimento capaz de
duplicar o valor investido em seis meses sem exigir nenhum esforço do investidor, sem
exigir nenhum conhecimento, e podendo até potencializar esse ganho na hipótese deste
investidor indicar mais pessoas a participar, e o que é mais impressionante, sob uma falsa
promessa de que tudo é lícito e garantido. Mas apesar de soar ridículo é o que acontece.
Todo trabalhador tem o sonho de se aposentar mais cedo, e mais que isso se
aposentar com qualidade de vida, sem precisar se preocupar em ter que viver limitado a
uma vida regrada por um benefício de salário mínimo, mas esse sonho se realiza apenas
para uma pequena parcela da população, e é nesse ponto que os golpistas atacam. Os
engenhosos golpistas usam sua inteligência e tempo criando e recriando sempre uma nova
história que iluda as vítimas a acreditarem que poderá investir seu patrimônio e obter
rendimentos superiores aos do mercado convencional, ou da poupança.
Neste contexto pode ser bem utilizado a expressão “não existe almoço grátis”, e
quanto mais alto a rentabilidade prometida, mais rápido a pirâmide vai à ruina, juntamente
com ela todas as expectativas dos investidores.
A demanda por novos participantes – essa demanda é infinita e insustentável.
Infinita porque o esquema depende da injeção de capital dos novos participantes
para garantir o pagamento dos participantes mais antigos. O esquema não possui uma
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atividade lucrativa legítima, até porque não seria possível conseguir uma atividade capaz
de pagar altos rendimentos, constantes e com total segurança a todos os participantes.
Não possuindo uma atividade capaz de gerar a renda que a pirâmide precisa, a
única alternativa que resta é usar o próprio caixa do esquema para ir cumprindo com os
pagamentos, de modo que sempre irá precisar de mais e mais dinheiro entrando.
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E é Insustentável porque chega a um ponto que não se consegue convencer mais
pessoas a entrarem, cortando o fluxo de dinheiro, o que ocasiona o desmantelo do sistema.
Pouco antes de desmoronar, o esquema chega a seu auge, inflando bastante a base, e é o
momento em que os organizadores aproveitam para saírem do esquema com o dinheiro
dos investidores.
Indicação com Bônus – ou brinde, também é uma estratégia utilizada, para
impulsionar o crescimento da pirâmide. Há casos em que esta característica pode mudar,
deixando de oferecer o brinde e passando a ser uma condição para o andamento da
pirâmide.
Imaginando uma primeira situação, onde existe o bônus, ocorre que o participante
é instigado a propagar o esquema a seus conhecidos, com o pagamento de um percentual
do valor investido pelas pessoas que o mesmo indicou. Ou seja, para cada x valor investido
por alguém que você indicar, você receberá um bônus de y%.
A estratégia do bônus é muito utilizada, e se assemelha ao que é feito nos modelos
de negócio com Marketing Multiniveis (MMN), mas somente a característica de possuir
estratégia de Marketing Multinvel não significa que é uma pirâmide, pode existir pirâmide
sem esta característica tanto quanto pode existir o MMN e não ser uma pirâmide financeira.
Já em outros esquemas, a indicação de novos participantes é uma condição, de
modo que se ela não ocorrer a pirâmide não caminhará, às vezes por ser um esquema frágil
sem capacidade de atrair participantes só por meio de propagandas.
A ostentação – toda a propaganda é feita de forma exagerada, ostentando os
falsos ganhos em itens luxuosos, sendo uma forma de gerar curiosidade na sociedade,
atraindo com mais facilidade as vítimas.
Sempre que possível, os criminosos procuram se apresentar de forma elegante, em
posse de bens luxuosos ainda que alugados, induzindo quem está de fora acreditar que ali
o lucro é garantido.
Além de causar uma falsa percepção da realidade, é insignificante para os
criminosos, afinal o dinheiro empenhado no empreendimento é das vítimas.
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Esta última característica não surge como regra, apenas aparecem nas pirâmides
financeiras maiores, até porque demanda gastos que os esquemas pequenos não podem
arcar.
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4 IMPACTO SOCIAL
“Polícia aponta vingança no assassinato de líder de golpe de R$ 200 milhões”, esta
é uma manchete estampada no portal de noticias www.noticias.uol.com.br, e esse é um
dos vários males que impactam a sociedade em função da existência dos crimes contra a
economia popular.
O homem assassinado tinha 37 (trinta e sete) anos de idade, e era um dos
representantes do D9 Clube de Empreendedores. Tanto o falecido quanto o clube haviam
sido denunciados pelo Ministério Público do Rio Grande do Sul por diversos crimes
inclusive por crime contra economia popular. A principal linha de investigação da policia
aponta para vingança, pois os principais suspeitos que foram presos também foram vítimas
dos golpes financeiros aplicados pelo falecido.
Já em outro caso, “Pai e filho confessam assassinato de criador de pirâmide
financeira no Rio Grande do Sul após perderem R$ 200,00 mil”, e esta é mais uma manchete
que estampa mais um crime decorrente dos esquemas de pirâmide, publicada no site
www.portaldobiticoin.uol.com.br, demonstrando que os impactos sociais não se limitam à
esfera econômica.
Com certeza esse pai e filho não tinham em seus planos terem que passar vários
anos de suas vidas em uma prisão, mas em decorrência dos fatos decidiram fazer justiça
com as próprias mãos e terão que responder perante a sociedade por seus atos.
Este tópico foi iniciado propositalmente com manchetes que chamam a atenção,
pois quando se fala em pirâmide financeira não se tem a atenção que o tema realmente
merece. Os esquemas de pirâmides financeiras são propulsores para diversos outros
crimes, como sonegação fiscal, lavagem de dinheiro, associação criminosa, estelionato,
extorsão, homicídio, e etc.
Não obstante aos impactos já mencionados acima, ainda tem a destruição de
famílias. Pessoas que levam anos poupando com objetivo de dar mais conforto para sua
família e em um instante de bobeira vê todo seu patrimônio desaparecer, podendo então
entrar numa depressão, se desentender com seus familiares, ou partir para a justiça com
as próprias mãos se tornando um criminoso.
Os impactos sociais vão além do campo financeiro, ameaçam a harmonia social,
demandando uma atenção maior.
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4.1 Papel da internet
O Século XXI é marcado pelo rápido avanço da internet, possibilitando uma
infinidade de oportunidades a todos, inclusive aos criminosos.
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Em posse de um dispositivo conectado à internet, rapidamente uma pessoa por
fazer contato com o mundo inteiro, ou disparar anúncios com o mesmo potencial, e em
casos de anúncios maliciosos quando as autoridades se dão conta e toma alguma medida
de segurança o estrago já foi feito.
Os negócios, sejam eles lícitos ou não, encontraram na internet a vantagem de ser
escalável, ou seja, se antes uma ação era capaz de chegar a atingir dez pessoas, com a
internet esse número pode ser multiplicado exponencialmente com uma simples
publicação em uma rede social.
Em uma breve pesquisa na página de suporte da Google é possível encontrar toda
a potencialidade disponibilizada pelas ferramentas de anúncios virtuais, onde pode se
entender melhor o porquê de ser tão inovador.
Os anúncios virtuais tem o potencial de alcance imensurável, podendo ultrapassar
fronteiras, levando o conteúdo a locais que antes da internet eram inviáveis. Além de
alcançar locais mais distantes, atualmente a sociedade esta cada vez mais conectada, de
modo que outros meios de comunicação tem perdido espaço.
Outro aspecto interessante da internet é a comunicação realizada pelas redes
sociais, aonde a informação vai fluindo entre os contatos e rapidamente pode se tornar
viral, claro que a depender do interesse que cada assunto causa.
Então, combinado com o alcance imensurável dos anúncios virtuais e o potencial
das redes sociais, ainda tem a segmentação que é possível programar de antemão em
qualquer anúncio a ser veiculado.
As plataformas de pesquisa possuem ferramentas capazes de armazenar dados
dos internautas (sexo, idade, formação acadêmica, endereço, emprego, e o principal o
gosto – as preferências), com base nas buscas já realizadas. Tais informações geram um
valioso banco de dados, utilizado no direcionamento de propagandas, de modo que quem
deseja anunciar pode filtrar seu público alvo, escolher faixa etária, sexo, formação,
localização geográfica e etc.
Para os esquemas de pirâmide financeira, as ferramentas disponíveis na internet
caíram bem como luva, onde os criminosos tiveram a oportunidade de aprimorar seus
golpes, recrutar mais criminosos para somarem experiências, e exercerem suas práticas
delituosas em um ambiente que lhes oferece menos exposição ao risco de serem presos.
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Os golpes já existiam antes da chegada da internet e isso é incontestável, não se
pretende aqui afirmar que a internet trouxe a ocorrência de golpes prejudiciais à sociedade,
o que se esta pontuando é como a internet favoreceu aos criminosos com as facilidades
trazidas pelas suas ferramentas.
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5 COMPLICAÇÕES JURÍDICAS
Notoriamente existe uma dificuldade em identificar e punir os criminosos
responsáveis pelas práticas de pirâmide financeira, e essa dificuldade se dá por diversos
fatores, inclusive um já foi tratado em tópico anterior que é as práticas terem migrado para
o campo virtual.
Com a facilidade existente em um mundo virtualmente conectado, o fundador de
um esquema de pirâmide financeira pode facilmente iniciar o esquema e fazer a gerência
estando fora do país, podendo então usufruir dos frutos do delito fora do alcance das
autoridades.
Mas além das dificuldades em identificar os criminosos, ainda existe a dificuldade
em tipificar as condutas, inclusive ensejando até conflito de competência, pois de acordo
com as condutas a competência para investigar e julgar pode ser da Polícia Federal e
Justiça Federal, ou dos órgãos que compõem o judiciário estadual. Essa dicotomia vai ficar
mais explícita à frente com a exposição das leis que tipificam as condutas.
5.1

Tipificação das condutas

As condutas que caracterizam as pirâmides financeiras, em sua maioria ensejam a
tipificação trazida pelo artigo 2º, IX da lei 1521/51, mas a depender de como o esquema
seja executado o crime pode mudar de figura passando então a ser tipificado pela lei
7492/86 em seu artigo 16, passando então a ser tratado com maior rigor. Para identificar
quais condutas ensejam sua respectiva tipificação temos o seguinte:
a)
A lei 1521/51 tipifica os crimes contra economia popular, e neste legislado é
onde se encontra o dispositivo que melhor se amolda às práticas da pirâmide financeira,
in verbis:

“Art. 1º. Será punido, na forma desta Lei, os crimes e as contravenções contra
a economia popular, Esta Lei regulará o seu julgamento. Art. 2º São crimes
desta natureza: IX – obter ou tentar obter ganhos ilícitos em detrimento do
povo ou de número indeterminado de pessoas, mediante especulações ou
processos fraudulentos (bola de neve, cadeias, pichadíssimo e quaisquer
outros equivalentes).”
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Dentro do artigo supracitado, se amolda perfeitamente a prática de pirâmide
financeira, e em comparação com o art. 171 do Código Penal, tem-se que a pirâmide
financeira é muito semelhante ao Estelionato, sendo as vítimas a principal diferença entre
ambos os delitos. Enquanto no estelionato necessita de uma pessoa definida como alvo
das práticas delituosas, na pirâmide financeira existe a necessidade de um número
indeterminado de pessoas.
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Fica então evidente que, obter ou tentar obter ganhos ilícitos em detrimento do
povo, ou seja, em detrimento da economia popular, é a conduta que se busca prevenir e
punir com a lei 1521/51, e para seguir o raciocínio é necessário trazer a baila o conceito de
economia popular, o qual é muito bem elaborado por Elias Oliveira, que diz o seguinte:

“...é resultante do complexo de interesses econômicos domésticos, familiares
e individuais, embora como fictio juris, constituindo in abstrato um
patrimônio do povo, insto é, de um indefinido número de indivíduos, na vida
em sociedade.”(pag. 9)
Fato é que a economia popular é formada conjuntamente pelos interesses
econômicos domésticos, familiares e individuais, constituindo de forma abstrata o
patrimônio do povo, ou seja, de um número indeterminado de indivíduos na sociedade. E
está ai incluso todas as formas de poupanças ou quaisquer tipos de riqueza pertencente à
sociedade.
O bem jurídico tutelado é a economia popular, considerado patrimônio do povo,
com o objetivo de evitar desequilíbrios no bem estar social oriundo de atividades
criminosas por parte de pessoas gananciosas.
Trata de um crime que pode ser formal ou material, quando se ler “obter ou tentar
obter”, onde pode existir ou não o resultado danoso da atividade tipificada.
As condutas “bola-de-neve, cadeias e pichardismo” são apenas exemplos, sendo
possível em cada caso concreto fazer a valoração das atividades a fim de verificar a
existência ou não de um ludibrio.
b)
Já o artigo 16 da lei 7492/86, trata dos crimes contra o sistema financeiro,
dando a seguinte redação: “Fazer operar, sem a devida autorização, ou com autorização
obtida mediante declaração falsa; instituição financeira, inclusive de distribuição de valores
mobiliários ou de câmbio.”
A referida lei conceitua a instituição financeira no seu artigo 1º, dispondo que pode
ser pessoa jurídica ou natural, de direito público ou privado, com atividade principal ou
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acessória, cumulativa ou não, com a finalidade de captação, intermediação ou aplicação de
recursos financeiros de terceiros, em moeda estrangeira ou nacional.
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E para conceituar o sistema financeiro, tem se o conceito trazido por Cezar Roberto
Bitencourt, no sentido de que o sistema financeiro é a interligação existente entre as
diversas instituições financeiras, que por sua vez possibilita a existência de diversos polos
de negociação no mercado atendendo às necessidades da sociedade.
A importância de existir a diferenciação entre as condutas se dão em face da
gravidade que pode existir por trás de cada uma. Enquanto um esquema de pirâmide pode
ser um golpe que envolve apenas uma pequena rede de conhecidos, outro já pode
acontecer em uma escala bem maior, envolvendo a utilização de empresas que desde a
sua fundação vai sendo maculada para único e exclusivo fim de dar prejuízo na sociedade,
com o potencial lesivo de causar desequilíbrio no Sistema Financeiro Nacional, ameaçando
a credibilidade do Estado enquanto garantidor da paz social.
5.2

Agente ativo e passivo

Antes de conhecer e entender o funcionamento de uma pirâmide financeira, o
cidadão pode se iludir e pensar que a sua participação é exclusivamente como vítima,
principalmente porque na maioria dos casos, maior parte dos envolvidos é enganada e
precisa saborear amargos prejuízos.
Para ficar claro, é agente ativo aquele que atua obstinadamente em lesar o outro
na aplicação do golpe, em regra os organizadores da pirâmide financeira. E agente passivo
logicamente será quem investiu seu dinheiro, caiu no golpe e tomou o prejuízo.
Entretanto, ainda existem outras possibilidades, onde o esquema dos
organizadores da pirâmide financeira é tão bem orquestrado, que dá brecha para que
pessoas alheias à criação inicial do esquema possam figurar como cumplices, ainda que
esta cumplicidade não seja dolosa. É o caso dos incentivos dados para que os participantes
tragam novos investidores, em troca de remuneração. Há casos em que essa capitação de
novas vítimas é feita de forma dolosa, uma vez que o agente tem a consciência ilícita da
atividade desenvolvida, mas também a casos em que o agente faz a indicação de novos
investidores sem a maldade de causar prejuízo.
6 CONTEXTUALIZAÇÃO DO TEMA
6.1

Penas Previstas

Como já mencionado, as condutas utilizadas pelas pessoas que organizam os
esquemas de pirâmides podem variar, e de acordo com essas variações a gravidade pode
se elevar ou diminuir, bem como as penas cominadas.
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Nos casos em que as condutas praticadas se direcionam somente a lesar a
economia popular, ou seja, aquela pirâmide financeira de fundo de quintal, onde o
esquema é orquestrado e colocado em prática sem a utilização de uma instituição
financeira (ou de modo que se assemelhe a uma), as penas cominadas são mais leves.
A lei que normatiza o tema e prevê a pena é a lei 1521/51, 2º, IX onde a pena
cominada vai de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos de detenção e multa.
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Já as condutas mais sofisticadas, que são os casos das pirâmides financeiras mais
bem organizadas, onde os criminosos se dão ao trabalho de criar uma pessoa jurídica e
um falso produto a ser oferecido como forma de investimento, se enquadra na tipificação
dos crimes cometidos contra o Sistema Financeiro Nacional.
Para os crimes contra o Sistema Financeiro Nacional, tipificado na lei 7492/86 art.
16, por se tratar se um delito mais grave, onde os criminosos agridem de forma mais
danosa a sociedade e o bem tutelado que é o sistema financeiro, a pena já é mais grave,
sendo a pena de 1 (um) a 4 (quatro) anos de reclusão, e multa.
Por serem estes crimes mais difíceis de produzir um flagrante, e também por ser
de grande interesse do estado a apuração e punição dos responsáveis, é previsto na lei a
delação premiada, incluída pela lei 9080/95 o art. 25 prevê a redução da pena de um a dois
terço para o coautor que confessar e contribuir espontaneamente com as autoridades para
esclarecer toda a trama.
Percebe se que o tratamento dado aos criminosos que praticam as condutas que
tipifica o segundo tipo penal apresentado no atual tópico é mais condizente com a
gravidade do crime, porém o legislador restringiu a competência na aplicação da referida
lei, fixando que é de competência do Ministério Público Federal denunciar perante a Justiça
Federal os crimes cometidos contra o Sistema Financeiro Nacional.
Além das penas previstas já mencionadas, é importante ressaltar que a depender
do tamanho da operação realizada pela pirâmide financeira, pode haver um grande fluxo
de dinheiro, ocasionando a prática de outros crimes onde devem então ser apurados os
delitos e também denunciados ocorrendo um aumento na condenação.
6.2

Alterações na legislação

Celso Russomano, Bacharel em Direito pela Faculdade de Direito de Guarulhos,
Jornalista, e Deputado Federal, é um ferrenho defensor dos direitos do Consumidor, e vem
demonstrando preocupação com a fragilidade das leis que punem as práticas dos
esquemas de pirâmide financeira.
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O Deputado apresentou a proposta de lei 744/21, no intuito de alterar a legislação
econômica e impor penas maiores às práticas delituosas que envolvem o esquema de
pirâmide financeira e se enquadram nos crimes contra a economia popular e crimes contra
o Sistema Financeiro Nacional.
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Em entrevista ao portal de noticias www.migalhas.com.br, no dia 14 de abriu de
2021, Celso disse: “Nossa legislação vigente carece de efetividade na repressão e na

prevenção dessa prática delituosa”.

De acordo com a proposta, a alteração deve ser feita na lei 1521/51 onde
atualmente é enquadrada a pirâmide financeira como crime contra a economia popular,
mudando a pena de detenção para reclusão e aumentando do atual patamar para 2 (dois)
a 5 (cinco) anos, e multa.
A alteração é salutar, pois vai retirar o delito do seio dos crimes de menor potencial
ofensivo, bem como também extinguir a possibilidade de o criminoso ser beneficiado com
a suspensão condicional do processo.
Além destas alterações, também é proposto a inclusão de uma qualificadora, que
vai alterar a pena nos casos em que os crimes forem praticados em diversas localidades
extrapolando a circunscrição de onde se iniciou a atividade delituosa. Quando o crime tiver
repercussão interestadual, ou for cometido pela internet, a pena deve ser de reclusão de 4
(quatro) a 8 (oito) anos, e multa.
Como já mencionando, a internet tem sido grande aliada na execução dos crimes
contra a economia popular, mais especificamente o que esta sendo tratado aqui, as
pirâmides financeiras, e esta alteração que prevê uma qualificadora para o delito é de
extrema necessidade, a alteração é cirúrgica.
6.3

Órgão fiscalizador

Nas condutas que ensejam enquadramento da lei 1521/51, onde é tipificada a
prática delituosa envolvendo pirâmide financeira, ou seja, para as condutas que afrontam
a estabilidade da economia popular, as responsabilidades pelo controle se originam na
esfera estadual.
Dentro do âmbito estadual existe a figura institucional do Ministério Público, e
entre as atribuições do MP está o dever de velar pela observância da Constituição e das
Leis, ou seja, é responsável por fazer valer as leis bem como suas respectivas execuções.
Apesar de ser claro de quem é a responsabilidade de fiscalizar, não é razoável exigir
que o estado seja eficaz a ponto de se fazer presente em todas as transações realizadas

226

www.conteudojuridico.com.br

por seus cidadãos, de modo que o estado só conseguirá agir quando houver queixas. E
esse mesmo raciocínio vale para a Polícia Judiciária.
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Já para as pirâmides financeiras que envolvem atividades danosas ao Sistema
Financeiro Nacional, a competência de fiscalizar é diferente, onde o legislador restringiu a
competência à esfera federal, ficando responsáveis respectivamente pela investigação e
persecução penal os integrantes da Policia Federal, do Ministério Público Federal e da
Justiça Federal.
Além dos órgãos federais citados no paragrafo anterior, também existem outros
órgãos que ficam responsáveis no âmbito administrativo pela normatização e controle do
Sistema Financeiro Nacional, como o Banco Central (BACEN), o Conselho Administrativo
de Defesa Econômica (CADE), e a Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Todos estes
órgãos tem a função de promover o funcionamento eficiente do mercado, disciplinando e
fiscalizando as negociações no Sistema Financeiro Nacional. Todas as instituições que
negociam valores mobiliários estão abrangidas pelo conceito de instituição financeira, logo
estão sujeitas as previsões da lei que reprime os crimes contra o Sistema Financeiro
Nacional.
Neste diapasão, a CVM tem a obrigação de relatar ao Ministério Público Federal
todas as atividades contrárias à lei que chegarem ao seu conhecimento, bem como
também é possível a sua participação no processo criminal como amicus curiae, pois
devido à natureza de sua especialização é plenamente justificável coloca-la a serviço da
justiça na apuração de eventuais crimes que venham acontecer envolvendo o mercado de
capitais.
Por fim, percebe-se se que o mais eficiente é o próprio cidadão fiscalizar e fazer
acontecer as devidas queixas crimes necessárias, uma vez que os órgãos estatais
responsáveis pela fiscalização não conseguem ter total controle sobre tudo que os
criminosos praticam Brasil a dentro. Tanto os cidadãos quanto as próprias instituições
financeiras podem e devem estar atentos, tirando o estado de sua inércia fiscalizadora no
tocante às pirâmides financeiras, reclamando e exigindo a devida apuração e respectiva
responsabilização.
6.4

Condenação Recente

As pirâmides financeiras que acontecem em pequena escala dificilmente chegam
ao conhecimento das autoridades, quiçá ir a julgamento. O fato é que na maioria das vezes
a vítima após se dar conta do golpe se sente até envergonhado por ter sido passado para
trás, e em função do prejuízo não ser relevante prefere não levar essa vergonha a público
em uma eventual queixa-crime ou ação de reparação de danos.
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Já os casos maiores, como o que ocorreu a menos de 20 (vinte) anos, ficando
nacionalmente conhecido como a Avestruz Master, um dos maiores esquemas de pirâmide
financeira visto no Brasil até aquele tempo. Apesar de ter sua base ser em Goiás, o esquema
foi tão nocivo que chegou a fazer vítimas em vários outros estados, chegando a ter mais
de 50 (cinquenta) mil investidores em menos de 5 (cinco) anos de atuação. A estimativa é
que o prejuízo deixado a sociedade ultrapasse a 1 (um) bilhão de reais.
É importante atentar para ao extenso lapso temporal que se estendeu as atividades
da Avestruz Master, oque pode ter ocorrido por esta ser diferente de outras pirâmides
financeiras pequenas, possuindo até mesmo um produto. A Empresa prometia aos
investidores a criação de Avestruz para com o lucro das vendas futuras remunerarem os
investidores. A historinha contada na hora de fechar o contrato parecia muito boa pra ser
verdade, mas no fim das contas a empresa negociou mais de 600 (seiscentas) mil aves
enquanto só possuía 30 (trinta) mil, além do mais, em todo o período que esteve em
funcionamento não chegou a abater uma ave sequer para comercialização em mercado
como prometia.
Outro detalhe que chama bastante atenção, é o fato de as investigações terem
revelado que o teatro da empresa chegou ao ponto de gastar 4 (quatro) milhões de reais
em propaganda no ano de 2004, enquanto somente 100 (cem) mil reais foram gastos com
ração para alimentação das aves. Tais fatos ocorreram pouco antes da falência, o que
evidência que o objetivo era aumentar a base da pirâmide antes do colapso aumentando
o lucro do golpe.
Os dirigentes da Avestruz Master foram denunciados em 2006 pelo MPF e
condenados em 2010, por crime contra o Sistema Financeiro Nacional dentre outros sendo
imposto mais de 38 anos de prisão e confirmados em grau de recurso pelo Tribunal
Regional da 1ª Região em 2013, no entanto, as penas foram reduzidas, e por fim foi fixado
as penas de seis anos de reclusão e 120 dias-multa para Emerson Ramos (gestor financeiro)
e sua esposa Patrícia Aurea (diretora financeira), e cinco anos de reclusão e 36 dias-multa
para Jerson Maciel (diretor comercial).
Apesar de conseguir uma enorme diminuição nas penas, a defesa recorreu
novamente, o que manteve os condenados em liberdade até 2019, quando então houve a
manifestação do MPF pedindo que se iniciasse o cumprimento da sentença em função do
novo entendimento do STF sobre admitindo a execução da pena ainda que haja recurso
especial ou extraordinário pendente. Conforme consta do processo n (1301750.2019.4.01.3500 TRF1).
Menos de dez anos após a prisão dos envolvidos com a Avestruz Master, surge a
UNICK FOREX, uma empresa com aparência inovadora prometendo alta lucratividade aos
investidores sob o pretexto de trabalhar com o câmbio de criptomoedas, o que engana
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muito bem em um momento em que a sociedade vislumbra a valorização astronômica das
criptomoedas mais conhecidas mundialmente.
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Os criminosos se sofisticaram, e utilizando a internet em um período de tempo
curtíssimo conseguiram montar uma rede de investidores com representantes em todo o
país, oferecendo uma taxa de rendimento capaz de dobrar o capital investido em seis
meses, e mesmo a CVM emitindo mais de um alerta ao mercado informando sobre a
atuação irregular da empresa, junto aos órgãos reguladores, as pessoas continuavam a
investir, ora por desinformação, ora por ganância mesmo.
Não precisa se esforçar muito para imaginar como termina a trajetória da Unick,
em 2019 a Polícia Federal realizou operação na qual indiciou 12 (doze) pessoas por crime
contra o Sistema Financeiro Nacional e organização criminosa, e de acordo com o relatório
da Polícia os registros da empresa contabilizaram a movimentação de 28 bilhões de reais
e ainda deve a seus clientes cerca de R$ 12 bilhões.
7 CONCLUSÕES
As práticas de pirâmide financeira não são uma novidade, tanto é que a legislação
à qual se enquadra o delito data de 1951, o fato é que as penas cominadas não são
suficientes para coibir as ações, uma vez que o crime evoluiu e tornou as penas previstas
ridículas diante da altíssima lucratividade do delito.
A dialética que envolve a elaboração de novas leis é complexa e morosa, pois
embora o direito acompanhe a evolução da sociedade, toda a criação de novas leis é
precedida de um anseio social, que muitas vezes demora a ser percebido pelos
legisladores, e mesmo após os legisladores tomarem conhecimento do anseio social ainda
existe um longo processo legislativo até que finalmente entre em vigor uma nova
legislação.
Ao se debruçar sobre todas as informações que embasaram esta pesquisa, desde
as leis até as reportagens jornalísticas, é perceptível que o estado se faz presente em tentar
prevenir os atos criminosos, ora pela legislação que preveem penas, ora pela atuação dos
órgãos fiscalizadores na emissão de notas de alertas à sociedade, e até mesmo na apuração
de delitos e aplicação de penas. Entretanto, as penas cominadas aos crimes que se fizeram
matéria de estudo para este trabalho, são penas muito brandas, incapazes de alcançar o
fim de coibir as práticas.
Como demonstrando ao longo das explanações sobre pirâmide financeira e
legislações pertinentes, as reformas legislativas que já se encontram em andamento
evidenciam a importância do assunto e sinalizam que está por vir um novo tratamento para
os fatos. Pois, hodiernamente apenas os crimes contra o Sistema Financeiro Nacional é que
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são punidos à altura, ficando os crimes contra a economia popular recebendo o mesmo
tratamento dado aos crimes de menor potencial ofensivo, o que não é aceitável.
Fica evidenciado ainda, o importante papel que deve desempenhar o cidadão. É
dever de todos, buscarem incessantemente o conhecimento, afinal quem quer o bônus
não pode se eximir do ônus. O esquema de pirâmide financeira é uma prática criminosa
que se aproveita do interesse dos cidadãos em se darem bem sem saber o que estão
fazendo. Quando uma vítima se dá conta do prejuízo é que vai buscar o conhecimento.
Então, ai a importância desta pesquisa se disseminar ao máximo possível, demonstrando à
sociedade que o Estado não consegue sem a atuação do particular, coibir todas as práticas
criminosas que envolvem um golpe, necessitando que o cidadão se informe, se previna, e
preste queixa sempre que tomar conhecimento de fatos obscuros e deixem a cargos dos
órgãos competentes fiscalizarem.
É de fácil conclusão que, mesmo estando na era da informação, onde em poucos
cliques você pode tomar posse de inúmeros detalhes sobre qualquer assunto ou qualquer
pessoa, onde sem muito esforço qualquer um pode alcançar um elevado nível de
especialidade sobre todo e qualquer assunto, ainda é evidente que o que mais assola a
sociedade é a desinformação.
O melhor remédio, para prevenir, combater, e consequentemente diminuir os
prejuízos que a sociedade tem com golpes, é a disseminação de conhecimento, o fomento
de informações que melhor orientem à sociedade acerca daquilo que mais lhes prejudica.
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RESUMO: A sociedade tem como alicerce a família e, assim, assegurada por lei, que a
preserva e protege de acordo com a legislação estabelecida. Mudanças ocorreram e
surgiram outras maneiras de constituir matrimônio e família, como, por exemplo a união
estável, pois antes somente o casamento tinha a proteção legal. A família é caracterizada
como um grupo formado espontaneamente em meio social. A proteção é proporcionada
por vínculos e reconhecimento familiar, e um tratamento especial é dado, principalmente
para famílias com relações informais em união estável. O ordenamento jurídico adotou o
termo “união estável” para referir-se aquelas relações que se apresentam com aparência
de casamento, devendo a lei favorecer a sua conversão em casamento, propriamente dito,
sendo assim um vínculo, formador sustentador de família. O Código de Processo Civil,
baseia-se na legislação atual que tem como objetivo preservar os companheiros e
cônjuges, destacando como sujeito da relação, rompe preconceitos, assegura proteção
jurídica e, principalmente maior liberdade para oficializar as relações do casal.
Indiscutivelmente, os avanços foram muito significativos e certamente evolutivos.
PALAVRAS-CHAVE: União Estável; Poder Familiar; Entidade Familiar; Aliança de
Estabilidade.
ABSTRACT: Society is based on the family and, thus, guaranteed by law, which preserves
and protects it in accordance with established legislation. Changes took place and other
ways of constituting marriage and family emerged, such as, for example, a stable union, as
before only marriage had legal protection. The family is characterized as a group
spontaneously formed in a social environment. Protection is provided by family ties and
recognition, and special treatment is given, especially to families with informal relationships
in a stable relationship. The legal system adopted the term “stable union” to refer to those
relationships that present the appearance of marriage, and the law should favor its
conversion into marriage, itself, thus being a bond, forming a supporter of the family. The
Civil Procedure Code is based on current legislation that aims to preserve partners and
spouses, highlighting them as the subject of the relationship, breaks prejudices, ensures
legal protection and, above all, greater freedom to make the couple's relationship official.
Arguably, the advances were very significant and certainly evolutionary.
KEY-WORDS: Stable union; Family Power; Family Entity; Stability Alliance.
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1.INTRODUÇÃO
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Este trabalho visa contribuir para melhor entendimento acerca do Casamento e da
União Estável, analisando como estes são interpretados nos dias atuais, mostrando as
possíveis igualdades e diferenças entre tais institutos e como várias mudanças
transcorreram até atingir a sociedade contemporânea. Apesar de possuírem em sua
essência o mesmo objetivo, a constituição de uma família, o Casamento e a União estável
são analisados e tratados pela sociedade atual com algumas diferenciações, mas
certamente ocorreram progressões.
Apresentam distinções retratadas a partir da origem, características e fundamentos
jurídicos, destacando-se as evoluções trazidas pela Constituição atual. A união entre
pessoas, formando grupos familiares, verifica-se desde as primeiras eras, em razão das
necessidades de manutenção da espécie, defesa das intempéries, ajuda mútua, satisfação
dos instintos sexuais, etc.
Com a evolução da sociedade, a questão patrimonial passou a perdurar essas
relações, pelo que se fez necessária a intervenção do casamento para diminuir conflitos daí
surgidos. O casamento, como espécie de contrato civil, surge através da intervenção
estatal, desta forma organizou vínculos interpessoais, tornando-se a forma mais comum e
aceita socialmente para constituir uma família e automaticamente fixando uma norma de
conduta ideal, disciplinando compromissos recíprocos entre os conjugues, desde questões
relacionadas à fidelidade, obrigações sexuais, e com o tempo, avançando para a tutela
patrimonial.
A sociedade tem como alicerce a família e, assim, assegurada por lei, que a preserva
e protege de acordo com legislação estabelecida. Mudanças ocorreram e surgiram outras
maneiras de constituir matrimônio e família, como, por exemplo a união estável, pois antes
somente o casamento tinha a proteção legal.
A Constituição Federal atual contempla a proteção às famílias oriundas do
casamento, assim como, de união estável. Foi imposto ao Estado o dever de proteger a
união estável, pois reconheceu, ao lado da família legalmente constituída, o que poderia
ser denominado família de fato. A união estável foi considerada uma entidade familiar
valorizada e concerne atributos de uma convivência duradoura, pública e contínua.
Certamente foi um avanço significativo, o qual favoreceu amplamente um reconhecimento
legítimo e merecido para as famílias que encontravam-se neste ciclo de convivência.
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Entretanto, não obstante os avanços conquistados, parece ainda haver
desenvolvimentos pendentes de tutela jurídica quando se estabelecem comparações entre
o casamento e tais formas de união civil. Por exemplo, na união estável, não é necessário
registro formal, o qual documenta o início e fim da união, por conseguinte, o casamento é
um vínculo jurídico formalizado e estabelecido entre duas pessoas e esse vínculo é
realizado por intermédio de uma autoridade competente, baseado em condições descritas
pelo direito civil, expedido documento. Tal circunstância devido a formalidade, viabiliza e
canaliza melhor e com rapidez soluções jurídicas.
A assistência ou tutela da União Estável adquiriu destaque com a aprovação no
âmbito jurídico diante de uma nova forma de constituição ou formação familiar, a partir de
uma relação duradoura e sem impedimentos foi aceita e digna de proteção do Estado.
Vínculos foram considerados diante de famílias existentes e as que poderiam vir a ser
constituídas; ficando assim, equiparada ao casamento civil.
A Constituição Federal, ao elevar a União Estável ao status de entidade familiar,
ampliou o rol de possibilidades de arranjos familiares e tomou medidas jurídicas possíveis
e de extrema importância para as famílias. As mudanças continuarão diante das
necessidades e circunstâncias diversas que surgem, pois, é à partir de um certo limite, que
ocorrem os avanços para controlar um cenário e a união estável vem sendo gradualmente
regulamentada.
Ao longo dos anos, a progressão seguiu e nitidamente, aos poucos se deu avanços,
e favoreceu e legitimou a união estável antes informal, famílias e direitos jurídicos
adquiridos. Avante as instituições casamento e união estável transcorrerão melhor.
Este é um trabalho que tem como objetivo analisar, por meio de pesquisa
bibliográfica e jurisprudencial sobre os institutos do casamento e da união estável de
acordo com a doutrina e a lei. Apresenta distinções retratadas a partir da origem,
características e fundamentos das figuras jurídicas debatidas, destacando-se as evoluções
trazidas pela Constituição atual.
2. A FAMILIA COMO INSTITUIÇÃO JURÍDICA
A família no atual contexto do ordenamento jurídico brasileiro, deu o vínculo de
organização social a uma única expressão humana. Com o surgimento de diferentes
modelos de família, o desenvolvimento cultural e social do ser humano tornou-se
reprodutivo a reprodução e a defesa de seus intervenientes.
De acordo com (DIAS, 2020) a família é caracterizada como um grupo informal,
formado espontaneamente em meio social. A proteção é proporcionada por vínculos e
reconhecimento familiar, e um tratamento especial é dado, principalmente para famílias
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e o cuidado, proíbe a discriminação contra os filhos e impõe a igualdade entre homens e
mulheres.
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Arranjo familiar refere-se a uma combinação que tinha um propósito reprodutivo
antes da história. Portanto, o ramo do direito civil refere-se à relação entre os cidadãos por
meio de casamento, união estável ou parentesco. O casamento produz o chamado estado
de casamento, no qual o noivo entra voluntariamente por meio do selo do estado.
Historicamente, as pessoas sempre acreditaram que a família nasceu na celebração do
casamento, o que garante os direitos e obrigações do indivíduo e do patrimônio. As
pessoas são livres para se casar, mas uma vez que se decidam, sua vontade se tornará
desconhecida e somente a lei pode regular seu relacionamento (DIAS, 2020).
Dessa forma, a Constituição Federal, estabelece em seu artigo 226 que a família é
um suporte da comunidade e tem o acolhimento exclusivo do Estado. A Harmonia Humana
é de iniciativa de cada família e é regido pela direção da sociedade pública e do Estado,
que está autorizada a equilibrar e aperfeiçoar a união familiar.
Para Almeida (2013) nesse sentido, a família é especialmente protegida pelo
Estado, que garantirá a assistência ao indivíduo de cada um e estabelecerá mecanismos
por meio do direito lei ordinária para coibir a violência em sua relação. É insolúvel e digno
de ser promovido na Constituição Federal. Também confirma que a família emerge da
celebração do casamento, garantindo os direitos e obrigações das pessoas e dos bens.
Nesse caso, o casamento tem o significado de celebrar o matrimônio como uma
relação jurídica derivada do casamento: a relação matrimonial. O vínculo matrimonial
revela o conhecimento da união de vidas, e estabelece uma relação entre as famílias que
apresenta e desfruta do caminho da unidade familiar. Em outras palavras, o resultado da
interconexão da vida é o casamento.
Quando a economia doméstica se concentrava nas áreas rurais, a família era
originalmente relativamente ampla e a gama de membros da família também era
relativamente grande, mas o número estava diminuindo. Onde os pais e filhos foram
resumidos em número. Com sua migração para os centros urbanos, buscar oportunidades
de emprego no setor em expansão, e ao mesmo tempo estabelecer famílias que restrinjam
a ocupação de pequenos espaços, e os utilizem como residências exclusivas para parentes
em linha reta e próxima (SILVA et al., 2011).
Nesse caso, a família extensa inclui todas as pessoas que são relacionadas por
sangue e vêm do tronco de um ancestral comum. O casamento é um relacionamento
complexo que possui direitos e obrigações iguais que não têm apenas um impacto
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subsequente na esfera pessoal. A avaliação do estado civil ajuda a revelar a situação
pessoal e patrimonial e oferece segurança a terceiros.
Farias e Rosenvald (2010) diz que é compreensível que a família seja controlada
por um membro da família que não é um dos pais. A harmonia formada por pessoas que
não seja familiar, adolescentes e crianças, em face da proteção, pode receber o mesmo
nome. O direito da família protege a necessidade de vínculo e existe em todas as áreas da
família sem preconceitos. Portanto, a família é o primeiro agente socializador das pessoas,
e a formação da família é viável pela entrada das pessoas, do país, da natureza e das
situações culturais.
Maluf (2018) diz que um dos tipos de família reconhecidos pela Constituição
Federal é a família composta pelo casamento, mas, diante da evolução social da família
brasileira, essa família não ficou isolada, que transformou constitucionalmente a união
estável entre homens e mulheres em uma entidade familiar. A união estável não concorre
com a forma de casamento como entidade familiar, seja ela superior ou inferior, mas
apenas representa outra opção.
Desse modo, a família é variada pelos ciclos e conhecimentos e a situação sócio
econômica é posta no conjunto familiar, formada por diferenças de lugar e função,
dominando seus elementos constituintes. A família tradicional surgiu por meio do direito
patrimonial, após a codificação livre, surgiu como um sujeito jurídico atomizado por meio
da diversidade de conexões pessoais.
Agora, é baseado na unidade, cooperação e respeito pela dignidade de cada
membro, que está conectado entre si em uma comunidade viva. A família atual só pode
ser entendida como um espaço de realização de emoções pessoais, onde os interesses
hereditários perderam seu papel de protagonista. A repersonalização de seu
relacionamento capacita a entidade familiar com vários tipos ou arranjos.
Azevedo (2019) diante disso, o ordenamento jurídico usa o termo "família" como
a dignidade dos cidadãos. A família é um novo meio de sustento para as pessoas, não
podendo ser utilizada como um estatuto restritivo, do qual podem ser absorvidos os
direitos dos seus membros. O fato de que a sociedade moderna está em constante
mudança torna a tarefa de conceituar o termo "família" legalmente difícil. Porém,
considerando as normas do Código Civil e da Constituição Federal, bem como as
interpretações dessas normas por nossos juízes e estudiosos, pode-se dizer que, em linhas
gerais, o termo “família” significa um grupo unido de pessoas., que estão por meio de
relações familiares e / ou afinidade.
Em um sentido mais delineado, o termo "família" refere-se a uma entidade
composta por duas ou mais pessoas, unidas por casamento ou união estável. O “Direito da
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Família” estipulado no Código Civil considera dois aspectos (extenso e limitado), por se
tratar de um conjunto de normas, maioritariamente persuasivas, ou seja, obrigatórias, que
não regulam apenas a formação e manutenção da família. A relação entre os cônjuges ou
parceiros e entre eles e seus filhos desaparece, mas também se estende às relações
familiares gerais, como questões relacionadas a pensão alimentícia, tutela e guarda.
2.1

DOS DEVERES INERENTES AO PODER FAMILIAR
Boletim Conteúdo Jurídico n. 1052 de 25/11/2021 (ano XIII) ISSN - 1984-0454

O poder familiar é caracterizado como autoridade exercido pelos pais sobre os
filhos menores, tendo sofrido diversas modificações ao longo do tempo, principalmente
por aqueles que têm legitimidade para exercer o poder e o significado de sua denominação
no ordenamento jurídico pátrio (FONSECA, 2011).
Todavia, para se adaptar a essa igualdade, a expressão do pátrio foi substituída
pelo de poder familiar. Dessa forma, o poder da família é um conjunto de direitos e deveres
confiados aos pais, relativos à pessoa e aos bens dos filhos não emancipados, e que tem
como objetivo protegê-los. Esta é uma responsabilidade pública imposta aos pais pelo
estado para permitir que eles cuidem do futuro de seus filhos. O Código Civil de 2002
confirmou o direito de homens e mulheres de participarem igualmente da família. A
Constituição da República Federal do Brasil de 1988 garantiu esse direito. O termo não
priva os pais e as mães de seus direitos / deveres continuados responsáveis por seus filhos
(TARTUCE, 2018).
De acordo com Dias (2013) o poder familiar é uma série de direitos e obrigações
atribuídos aos pais, envolvendo o pessoal e a propriedade de crianças não emancipada a
fim de protegê-las. O poder familiar refere-se ao complexo de direitos e deveres dos pais
e das mães com base no direito natural, confirmado pelo direito positivo, pautado nos
interesses da família e dos filhos menores não liberados, e centrado na pessoa e na
propriedade. E como meio de manter, proteger e educar as crianças.
Neste mesmo entendimento Seabro (2020) o poder familiar é uma instituição de
ordem pública, que dá aos pais o papel de criar e fornecer educação para filhos menores
e administrar seus bens finais. Portanto, o poder da família visa estabelecer os direitos e
obrigações dos pais para com seus filhos, de cuidar das crianças e dos jovens e dar-lhes o
mínimo de direitos de sobrevivência. Essas normas estabelecem e protegem os direitos das
crianças e dos jovens. Se os pais não promoverem um ambiente propício ao
desenvolvimento, eles também imporão sanções aos pais.
O poder familiar como um conjunto de direitos e obrigações relativos à pessoa e
aos bens de filhos menores não liberados, é exercido por ambos os pais em igualdade de
condições para que possam cumprir as obrigações que lhes são impostas pelas normas
legais, tendo em mente os interesses e a proteção dos filhos. Em um casamento civil
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efetivo, há uma série de direitos e obrigações, incluindo a promoção da tutela, a criação e
a educação dos filhos e o fornecimento de possíveis formas de desenvolvimento biológico
e psicológico. O que precisa ficar claro é que o exercício do poder familiar não depende
do casamento com firma reconhecida, mas da procedência. Portanto, os filhos de famílias
com união estável e famílias monoparentais estão sob o poder familiar de seus pais.
O poder familiar segundo o Código Civil de 2002, o poder de família é protetivo,
no qual, além de alguns direitos, seus titulares também deveriam arcar com muitas
obrigações. Percebe-se que é do interesse nacional garantir a proteção da nova geração,
porque são a matéria-prima da sociedade futura. Portanto, o poder familiar nada mais é
do que uma função pública imposta aos pais pelo Estado para que cuidem do futuro dos
filhos.
No que diz respeito às características do poder familiar, ele constitui uma função
pública, uma função correspondente ao estatuto privado, enquanto o poder familiar é uma
função justa e uma obrigação de poder, que se encontra na posição intermediária entre o
poder e o poder. Direitos subjetivos, inalienáveis, porque os pais não podem renunciar,
inalienáveis, inalienáveis, ou seja, não podem ser transferidos a outrem sem compensação
ou consideração.
3.INSTITUTO DA UNIÃO ESTÁVEL
Em uma primeira análise, o Código Civil de 1916 reconheceu que apenas os
oriundos do casamento são caracterizados como família. Mesmo diante da exclusão social
das entidades familiares constituídas por relações familiares não matrimoniais, essas
entidades familiares sempre existiram, mas nem sempre lhes foram concedidos direitos.
Todavia a Constituição da República de 1988 deu uma nova dimensão ao entendimento
de família (RANGEL, 2017).
Diferentemente do conceito de família, a entidade familiar é composta por pais
que vivem em união estável ou por qualquer dos pais e descendentes, como é dito no
artigo 226, §§ 3º e 4º da Constituição da República, independentemente da existência de
relação conjugal.
Segundo Neto e Barbosa (2020), tradicionalmente a palavra "concubinato" é
utilizada para referir-se a comunhão de leito, ou seja, uma união formalizada pelas relações
não eventuais entre o homem e a mulher impedidos de se unir por casamento civil, e
também não reconhecido como união estável, conforme redação do artigo 1.727 do
Código Civil de 2002. Porém, todas as referências contidas no Código Civil carregam certos
preconceitos, podendo causar discriminações e tratamento odioso para tais uniões
extramatrimoniais.
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Portanto, o ordenamento jurídico adotou o termo “união estável” para referir-se
aquelas relações que se apresentam com aparência de casamento, devendo a lei favorecer
a sua conversão em casamento, propriamente dito, sendo assim um vínculo, formador
sustentador de família. No modelo de casamento, a vida se estabelece de forma duradoura,
contínua, notória e estável (PEREIRA, 2001).

Boletim Conteúdo Jurídico n. 1052 de 25/11/2021 (ano XIII) ISSN - 1984-0454

Ao longo do desenvolvimento da sociedade percebe-se que existem diferentes
formações das instituições familiares, sendo assim a sociedade e legislação não podem
ignorar que a sociedade está em transformação ao longo do tempo e também está
mudando a forma como as pessoas pensam e olham o mundo, por isso não demorou para
que os principais aspectos conceituais de famílias passassem por modificações. O instituto
da união estável sempre existiu na sociedade, mas foi gradualmente reconhecido porque
o casamento era a única forma reconhecida pelo Estado como uma entidade familiar.
Para compreender o conceito de união estável, é necessário utilizar as palavras de
Diniz(2008) onde a mesma afirma que união estável é uma relação de coexistência com
costume de casados, podendo ser transformado em casamento sem barreiras art. 1521 do
Código Civil , pelos motivos de suspensão elencados no art. 1.523 onde não impede a sua
caracterização, sendo reconhecida como entidade familiar e constituindo família. Dessa
forma, de acordo com o art. 11, solteiros, viúvos, separados judicialmente, ou de facto e o
divórcio podem constituir casamentos a partir da união estável.
Uma união estável é uma união livre, de seres humanos livres, de diferentes
gêneros que não estão ligados entre si por meio de um casamento civil reconhecido. Em
vista disso, uma união estável é uma relação entre um casal sem vínculo matrimonial.
A caracterização de união estável, no entendimento de Dias (2016), leva em
consideração a coexistência aberta, contínua e duradoura de homens e mulheres,
independentemente de viverem sob o mesmo teto, sem vínculo matrimonial. Com a
finalidade de estabelecimento de constituição de uma família. Desde que possa ser
transformado em um casamento, não há barreira legal para mudar.
De acordo com o conceito dado pelo Novo Dicionário Jurídico Brasileiro,
Fardin(1993), é conceituado como uma união estável é a união explícita de duas pessoas
de gêneros diferentes, estando conectadas entre si por casamento válido ou putativo.
Dessa forma eles vivem sob o mesmo teto, assim como marido e mulher. Diante disso, a
união estável é aquela que não impede o casamento, ou seja, aquele que não está sujeito
ao artigo 1.521 da Lei Penal.:

Art. 1521. Não podem casar:
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I – os ascendentes com os descendentes seja parentesco
natural ou civil; II – os afins em linha reta;
III

– o adotante com quem foi cônjuge do adotado e o
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adotado com quem foi o do adotante;
IV

– os irmãos, unilaterais e bilaterais, e demais colaterais,

até o terceiro grau inclusive;
V

– o adotado com o filho do adotante; VI – as pessoas

casadas;
VII – o cônjuge sobrevivendo com o condenado por homicídio
ou tentativa de homicídio contra o seu consorte;
De acordo com Fardin (1993), a união estável é configurada mesmo diante de
causas suspensivas da celebração do casamento, elencadas no art. 1523 do CC.

Art. 1521. Não podem casar:
I

– o viúvo ou a viúva que tiver filho de cônjuge falecido,

enquanto não fizer inventário dos bens do casal e der partilha
aos herdeiros;
II

– a viúva, ou a mulher cujo casamento se desfez por ser

nulo ou ter sido anulado, ate dez meses depois do começo da
viuvez, ou da dissolução da sociedade conjugal;
III

– o divorciado, enquanto não houver sido homologada

ou decidida a partilha dos bens do casal;
IV

– o tutor ou curador e os seus descendentes,

ascendentes, irmãos, cunhados ou sobrinhos, com a pessoa
tutelada ou curatelada, enquanto não cessar a tutela ou
curatela e não estiverem saldadas as respectivas contas.
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Parágrafo único: É permitido aos nubentes solicitar ao juiz, que
não lhe sejam aplicadas as causas suspensivas previstas nos
incisos I, III e IV deste artigo, provando-se a inexistência de
prejuízo, respectivamente, para o herdeiro, para o ex-cônjuge
e para a pessoa tutelada ou curatelada; no inciso II, a nubente
deverá provar o nascimento do filho, ou inexistência de
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gravidez, na fluência do prazo.
Sendo assim, diante da situação acima, é compreensível que, havendo um dos
motivos que impedem o casamento, a união estável não se configura como entidade
familiar, pois o motivo da suspensão só acarretará em sanções. Independentemente das
formas de casamento existentes, a união estável exige requisitos para sua configuração. O
art. 1723 do Código Civil estipula que a união estável entre homens e mulheres é
considerada uma entidade familiar, configurada em convivência pública contínua e
duradoura, e constituída com o objetivo de constituir família.
No entendimento de Pereira (2008) para um relacionamento ser considerado união
estável deve ser um relacionamento aberto, contínuo e duradouro, eliminando assim a
possibilidade de sua configuração diante de uma relação secreta, marcada pela separação
e reconciliação contínuas durante sua vigência, e de curta duração, sendo rotulada de uma
forma descompromissada é apenas para a simples comunhão de leitos, sem o objetivo de
constituir uma família.
Desta forma, para entender a união estável é preciso compreender que os
requisitos para sua constituição, foram estipulados e introduzidos pelas leis nº 8.971/94 e
nº 9278/96, que foram revogadas por contradizer o Código Civil Pátrio. Com a finalidade
de obter uma união estável, deve ser mantido entre um homem e uma mulher. O Artigo
226 que a Constituição Federal dispõe.

§ 3º - Para efeito da proteção do Estado, é reconhecida a união
estável entre homem e mulher como entidade familiar,
devendo a lei facilitar a sua conversão em casamento.
Artigo 1.723 do Código Civil:
É reconhecida como entidade familiar a união estável entre o
homem e a mulher [...].
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Todavia, apesar das diretas disposições da legislação e dos privilégios concedidos
pelos legisladores brasileiros ao modelo clássico de união estável instituído apenas entre
homens e mulheres. É possível observar que as uniões homoafetivas são hoje reconhecidas
e aceitas pelo ordenamento jurídico e, portanto, pela sociedade como um todo. Para
entender a decisão do sistema jurídico de aceitar as uniões homoafetivas, é preciso
considerar todos os princípios da sociedade que orientam e apoiam os indivíduos, os
costumes que mudam com o tempo, o comportamento humano, a nova geração e o seu
direito de se expressar (LOPES; FREIRE, 2013).
Sobre o tema, atribui Barroso (2007), todos os indivíduos que independentemente
da sua origem e características pessoais, têm direito a gozar da proteção jurídica que lhes
é conferida por estes princípios, ou seja, liberdade e igualdade, com a capacidade de
desenvolver plenamente sua personalidade e estabelecer relações pessoais sob um sistema
jurídico claro e justo. Por outro lado, o Estado também tem a obrigação legal de promover
esses valores, não apenas para satisfazer os legítimos interesses dos beneficiários diretos,
mas também, para garantir que toda a sociedade seja mais reflexiva nos níveis político,
moral e social.
Fica claro a presença do princípio da igualdade, em que todos têm os mesmos
direitos e deveres. Sendo assim, a exigência da diversidade de gênero, antes estabelecida
apenas entre homens e mulheres para um vínculo de união estável, passa a ser considerada
a composição de vínculo também entre pessoas do mesmo sexo.
É fundamental enfatizar a necessidade de convivência entre o casal, mas esta não
é considerada uma condição necessária para o estabelecimento da configuração da união
estável. Embora os parceiros vivam em casas diferentes, desde que sejam mantidas a
continuidade, estabilidade e singularidade do vínculo, é suficiente para estabelecer uma
união estável. O reconhecimento da união estável como entidade familiar não constitui
estímulo para a aceitação do concubinato, mas promove sua transformação em casamento,
visto que, família é o gênero da qual entidade familiar é espécie.
4.INSTITUTO DA UNIÃO ESTÁVEL
ORDENAMENTO JURÍDICO BRASILEIRO

EM

RELAÇÃO

AO

CASAMENTO

NO

Essa interpretação leva em consideração os princípios e fundamentos
constitucionais que sustentam a democracia e o Estado de Direito. Considerando que o
casamento e a união estável deveriam receber igual proteção especial do Estado, embora
a constituição seja igual.
Ao mesmo tempo, a Constituição Federal de 1988 estabeleceu a Aliança de
Estabilidade como uma entidade familiar. A Lei nº 8.971 de 1994 e a Lei nº 9.278 de 1996
e outras leis constitucionais reconhecem a Aliança para a Estabilidade como uma entidade
242

www.conteudojuridico.com.br

familiar, regulamentam os direitos dos parceiros de obter alimentos e herdar o direito à
moradia, respectivamente. A estabilização dos sindicatos é legal, tornando a vida mais fácil
para aqueles que optam por não formalizar o casamento por algum motivo.
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De acordo com Hironaka (2016) diz que a união estável e o casamento são
geralmente considerados como sistemas recíprocos na sociedade de hoje, dando os
mesmos direitos e obrigações: respeito mútuo e consideração, lealdade mútua, criação,
guarda e educação dos filhos, ajudando uns aos outros, vivendo juntos sob o mesmo teto.
Para Pereira (2008) a união estável e casamento se constituem de formas distintas:
embora tenha havido procedimentos de pré-qualificação, anúncios e outras formas de
anúncios, e desaparecidos por invalidez, divórcio ou morte, a primeira, por sua vez, não
depende de nenhuma solenidade, é formada pela conduta reiterada dentre homens e
mulheres ou entre pessoas do mesmo sexo, como se fossem casados, culminou em morte
ou no simples desaparecimento da relação.
Com o passar dos anos, o conceito de união estável mudou e poucas pessoas
falaram sobre as verdadeiras diferenças relacionadas ao casamento. Anteriormente, o
tempo mínimo de união era de 5 anos. A existência de filhos e a coabitação são fatores
necessários para o reconhecimento de uma união estável. Com a promulgação do Código
Civil em 2002, esses fatores não são mais necessários (VELOSO, 2005).
Na concepção de Dias (2016) não existe um período de convivência legalmente
estipulado, assim como no casamento, a união estável também tem as características de
uma coexistência aberta, contínua e duradoura. No entanto, embora essas duas instituições
tenham como objetivo principal constituir uma família, ainda existem algumas diferenças
entre elas. Com o casamento muda o estado civil e com união estável não muda. O
casamento é mais formal porque requer um registro civil e uma certidão de casamento é
emitida. Em uma coalizão estável, pode ou não ser formalizada.
Deve-se salientar que a maioria dos tribunais favorece a igualdade entre as duas
instituições ao conceder direitos de herança. Entende-se que quando o artigo 226,
parágrafo 3º, da Lei Básica promove a união estável à categoria de pessoa jurídica familiar,
expressa-se claramente a intenção de tratar a pessoa pura e o casamento de forma
igualitária. O que a Carta Magna realmente afirmar é que a família não se baseia mais
apenas no casamento, mas também na união livre de pessoas sem barreiras ao casamento,
bem como na coexistência de quaisquer pais e filhos (famílias monoparentais).
Em conformidade com Venosa (2011) união estável e casamento são sistemas de
natureza diferente, portanto, também têm efeitos diferentes. Isso pode mesmo ser inferido
da última parte do artigo 3º da Constituição, que estipula que a união estável é considerada
entidade familiar e que a lei deve promover sua transformação em casamento. O
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casamento estável é um sistema diferente da natureza do casamento. O fato de que a
constituição a declara como entidade familiar não acarreta todos os efeitos do casamento.
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Da mesma forma, Diniz (2008) Ressalta-se que, para efeito de proteção especial
por parte do Estado, de acordo com o art. 1º, as uniões estáveis são reconhecidas como
entidades familiares. Artigo 226, parágrafo 3 da Constituição Federal (Parte I), mas não o
equipara ao casamento.
O primeiro critério é entender que o companheirismo equivale ao casamento, ou
seja, o direito à união estável não difere do casamento. Porém, na maioria dos casos,
concluímos que no art. 226 existe o elemento que cita: “A família, base da sociedade, tem
especial proteção do Estado.”
Segundo Venosa (2017) a constituição estipula que os camaradas devem ser
protegidos por regras futuras. Outro argumento complementar refere-se ao conselho dos
eleitores aos legisladores comuns para promover a transformação dos casamentos de
direito consuetudinário em casamentos. A menos que sejam desiguais, não há sentido em
converter uma coisa em outra. Portanto, enfatizemos que a natureza jurídica desses dois
fenômenos é diferente: o casamento é uma coisa legal, e a união estável é um fato jurídico.
Dessa maneira, os legisladores constituintes apontaram claramente as diferenças
entre as duas instituições por meio da conversão preferencial, não sendo razoável
converter instituições semelhantes. No entanto, o padrão de conversão é deixado para a
lei comum. Portanto, é indiscutível que os mandamentos constitucionais acima
mencionados são apenas para criar o privilégio do Estado de proteger a coexistência
estável como entidade familiar, e dependem das leis que posteriormente lhe dão efeito e
promovem a transformação em casamento. Dessa maneira, não busca encorajar a
aceitação do concubinato lhe conferindo às entidades familiares o status de união estável,
pelo contrário, garante a consolidação do casamento incentivando a conversão nesta lei.
Mesmo antes de entrar no impacto real da união estável, é necessário entender o
que efeitos patrimoniais. Gonçalves (2017) afirma que os efeitos hereditários da
estabilização dos sindicatos incluem as consequências econômicas da organização para os
sócios e os direitos que estes obtêm como parte dessa relação. Essas influências decorrem
do fato de o casamento em união estável ser uma das entidades familiares estipuladas pela
Constituição.
Além disso, segundo Gonçalves (2017), a influência patrimonial é considerada uma
forma de proteção jurídica para uma entidade familiar composta por união estável entre
homens e mulheres. Essas influências incluem o complexo de direitos individuais de
natureza hereditária. Depreende-se disso que o sistema hereditário é a forma jurídica de
salvaguarda dos interesses dos parceiros.
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No âmbito dos efeitos patrimoniais, existem diferenças doutrinárias significativas
quanto à possibilidade de equivalência entre união estável e casamento. Vale ressaltar que,
a união informal é um sistema muito semelhante ao casamento, portanto não é correto
que os cônjuges fiquem à mercê de imprevistos de questões patrimoniais. Também é
incerto se eles dependem da ideologia do juiz, porque devem ser protegidos pela lei
(MAFRA; GONTIJO, 2018).
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No mesmo sentido, Dias (2016, p. 422) argumenta: Falar de direitos e deveres em
uma união estável sempre leva a uma comparação com os direitos e deveres do casamento.
Vale ressaltar que não existe uma relação paralela entre os direitos garantidos e as
obrigações impostas a cada entidade familiar. Os parceiros têm a obrigação de lealdade,
respeito e ajuda, enquanto as obrigações no casamento são a lealdade mútua, a vida de
casado e a assistência mútua. Normalmente têm o dever de tutela, apoio e educação dos
filhos.
Em certo sentido, a mesma influência dos efeitos patrimoniais que pertence ao
cônjuge também pertence ao parceiro. Para Gonçalves (2017), os mais relevantes são o
direito à alimentos, a partilha de bens dos parceiros, o direito real de habitação e a
sucessão. Então, para que eles possam entender melhor. O direito alimentos entre os
parceiros no artigo 1.694 do CC refere-se à obrigação de assistência mútua e ao princípio
da solidariedade familiar (DIAS, 2016). Esta é uma garantia legislativa para garantir
condições mínimas de vida. É importante ressaltar que o direito à alimentação se limita ao
fornecimento de alimentos, vai muito além.
De acordo com Gonçalves (2017) definiu que em termos de conteúdo, alimentação
abrange os conteúdos necessários à subsistência, vestuário, moradia, assistência médica,
orientação e educação. A assistência mútua inclui as obrigações dos parceiros entre si,
incluindo cuidados pessoais, suporte na adversidade e ajuda contínua com os problemas
da vida. Os parceiros que deles necessitarem terão direito à alimentação por não poderem
prover sua própria alimentação, seja por deficiência física ou mental e impossibilidade de
exercer atividades laborais, ou impossibilidade de inserção no mercado de trabalho,
principalmente pela idade, como os que trabalhei em casa por vinte anos, 30, 40 anos e
não consegue mais encontrar um emprego depois do namoro.
O direito a alimentos na união estável, é em tudo semelhante ao que ocorre no
casamento. Nessa lógica, defende Gonçalves (2017), que consoante o que diz o código
civil, os alimentos são obrigatórios “em consequência da dissolução da união estável os
mesmos princípios e regras aplicáveis à separação judicial ou divórcio.”
Por fim, com relação a herança, se há casamento, o cônjuge é considerado herdeiro
e concorre aos bens junto com os filhos do falecido. Em caso de comunhão parcial, o
cônjuge também tem direito à metade dos bens que foram adquiridos durante o
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matrimônio. Com relação a união estável, o companheiro precisará provar que vivia em
união estável para se tornar herdeiro, caso a união não tenha sido formalizada.
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5.CONCLUSÃO
O tema da família sempre foi palco de grandes discussões e debates, procurando
se adaptar aos novos fenômenos emergentes na sociedade e tornar transparentes algumas
formas complexas. Com uma união estável, não será diferente, pois as pessoas percebem
que houve uma evolução de ser rejeitada pela sociedade para um nível de aceitação e
defesa judicial sem precedentes.
O casamento é uma comunhão plena de vida, onde os cônjuges gozam de direitos
iguais e cumprem as disposições constitucionais. De acordo com o artigo 1511 e as
cláusulas seguintes do Código Civil, no qual homens e mulheres exercem direitos e
obrigações iguais na sociedade matrimonial.
O Código de Processo Civil, tem como base a legislação existente que visa a
proteção dos companheiros e cônjuges, privilegiando a sua proteção como sujeito da
relação, rompendo o paradigma, proporcionando proteção jurídica e, principalmente,
proporcionando maior liberdade para regular sua relação. Indiscutivelmente, os avanços
foram muito significativos e espera-se que, jurídica e socialmente, jamais retroajam.
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RESUMO: A ação do governo como escudo protetor para os mais vulneráveis consistia em:
i) evitar que seus suprimentos básicos fossem cortados por falta de pagamento (luz, gás,
água e telecomunicações); ii) extensão do bônus social a outros grupos; iii) moratórias
automáticas; e, iv) diversos atendimentos aos inquilinos vulneráveis. Foram medidas de
suporte direto como por exemplo, a criação do Auxílio Emergencial. No caso de medidas
de apoio indireto, que se considera positivas e necessárias, elas vieram com as Medidas
Provisórias 927 e 936. Desta forma, este artigo teve como objetivo geral analisar as
medidas provisórias 927 e 936 sob a luz dos impactos da pandemia de COVID-19 nas
relações trabalhistas e refletir sua efetividade na proteção dos trabalhadores brasileiros,
além de especificamente descrever os impactos da pandemia da COVID-19 nas relações
trabalhistas e também na sociedade; estudar os dispositivos das medidas provisórias 927
e 936 de modo a elucidar futuras formulações teóricas sobre o assunto; e, avaliar a
efetividade das medidas provisórias 927 e 936 na proteção dos direitos trabalhistas. Para
atender aos pressupostos dos objetivos foi realizada uma pesquisa de cunho bibliográfico
com método dedutivo, em artigos científicos que tratam do tema. Assim o artigo conclui
que diferentes medidas têm diferentes consequências no mercado de trabalho que sofreu
muitas mudanças desencadeadas pelo COVID-19. Em suma, argumenta-se que o impacto
da crise de saúde do COVID-19 sobre o mercado de trabalho deve continuar e aprofundar
a maioria das tendências previamente identificadas para esses mercados.
PALAVRAS-CHAVE: COVID-19. Crise econômica. Relações de Trabalho.
ABSTRACT: The government's action as a protective shield for the most vulnerable
consisted of: i) preventing their basic supplies from being cut off for lack of payment
(electricity, gas, water and telecommunications); ii) extension of the social bonus to other
groups; iii) automatic moratoria; and, iv) various assistance to vulnerable tenants. These
were direct support measures such as the creation of Emergency Aid. In the case of indirect
support measures, which are considered to be positive and necessary, they came with
Provisional Measures Nos. 927 and 936. Thus, this article had as a general objective to
analyze the Provisional Measures 927 and 936 in light of the impacts of the pandemic of
COVID-19 in labor relations and reflect its effectiveness in protecting Brazilian workers, in
addition to specifically describing the impacts of the COVID-19 pandemic on labor relations
and also on society; study the provisions of provisional measures 927 and 936 in order to
elucidate future theoretical formulations on the subject; and, assess the effectiveness of
provisional measures 927 and 936 in protecting labor rights. To meet the presuppositions
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of the objectives, a bibliographical research was carried out with a deductive method, in
scientific articles dealing with the subject. Thus, the article concludes that different
measures have different consequences on the labor market, which has undergone many
changes triggered by COVID-19. In short, it is argued that the impact of the COVID-19
health crisis on the labor market should continue and deepen most of the trends previously
identified for these markets.
KEYWORDS: COVID-19. Economic crisis. Work relationships.
SUMÁRIO: 1. INTRODUÇÃO. 2. COVID-19. 2.1. PANDEMIA COVID-19. 2.2. OS DIREITOS
FUNDAMENTAIS EM TEMPOS DE PANDEMIA. 2.2.1. DIREITOS FUNDAMENTAIS E SUAS
LIMITAÇÕES. 2.2.2. INFLUÊNCIA DA PANDEMIA NO DIREITO DO TRABALHO. 3. AS AÇÕES
ADOTADAS NO MUNDO JURÍDICO. 3.1. GARANTIAS TRABALHISTAS COM A EDIÇÃO DE
MEDIDAS PROVISÓRIAS NO BRASIL. 3.2. REFLEXÕES SOBRE AS AÇÕES ADOTADAS PELO
GOVERNO BRASILEIRO NO COMBATE A PANDEMIA. 4. CONCLUSÃO. 5. REFERÊNCIAS.
1 INTRODUÇÃO
A situação global de crise humanitária tem proporções enormes e supõe um
verdadeiro colapso de nosso sistema socioeconômico, especialmente o do trabalho. Sem
dúvida, é uma situação que transcende o reino do puramente econômico. A crise da
COVID-19 está gerando uma situação sem precedentes, que vai transformar o modelo de
convivência social e as bases do Estado do Bem-estar, na Europa e nos Estados Unidos ou
no Estado Ultraliberal, como no Brasil pós 2018. É possível observar como as respostas dos
Estados são díspares a um desafio global, que se traduz em uma pandemia histórica, como
consequência da disseminação rápida e intensa de COVID-19. Afinal, o mundo enfrenta
uma pandemia que vem causando efeitos importantes nos mercados de trabalho, no
sistema de relacionamento trabalhistas e na aplicação dos instrumentos básicos da
Previdência Social.
Desta forma, este artigo teve como objetivo geral analisar as medidas provisórias
927 e 936 sob a luz dos impactos da pandemia de COVID-19 nas relações trabalhistas e
refletir sua efetividade na proteção dos trabalhadores brasileiros, além de especificamente
descrever os impactos da pandemia da COVID-19 nas relações trabalhistas e também na
sociedade; estudar os dispositivos das medidas provisórias 927 e 936 de modo a elucidar
futuras formulações teóricas sobre o assunto; e, avaliar a efetividade das medidas
provisórias 927 e 936 na proteção dos direitos trabalhistas. Para atender aos pressupostos
dos objetivos foi realizada uma pesquisa de cunho bibliográfica com método dedutivo, em
artigos científicos que tratam do tema. Assim o artigo conclui que diferentes medidas têm
diferentes consequências no mercado de trabalho que sofreu muitas mudanças
desencadeadas pelo COVID-19.
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Desse modo, o trabalho começa com uma análise da pandemia da COVID-19. Em
seguida faz uma análise das chaves para a crise atual da COVID-19 de uma perspectiva
global, examinando seus efeitos e questões econômicas e sociais no mundo do trabalho e
da seguridade social. Neste sentido, as medidas prototípicas adotadas pelo Estado
brasileiro com a edição das medidas provisórias 927 e 936 nesta matéria serão revistas.
Assim, as referidas medidas provisórias foram revisadas em relação à proteção do emprego
e proteção social para compensar as situações de necessidade dos cidadãos.
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2 COVID-19
As diretrizes da Organização Mundial da Saúde (OMS) recomendaram a partir de
março de 2020 o fechamento de escolas e outros locais de encontro para mitigar as
pandemias. No entanto, os fechamentos têm consequências sociais e econômicas
significativas (BAUMAN, 2020).
Durante o fechamento prolongado de escolas, o desenvolvimento
educacional é interrompido, assim como o acesso a sistemas de
alimentação e apoio social. O fechamento de empresas causa
desemprego e prejuízos econômicos, que podem, por sua vez,
prejudicar a saúde (CHEN et al., 2020).
Em resposta ao COVID-19, cidades e estados interromperam as operações
educacionais e comerciais sob pena de citações, multas e perda de licenças. Quase todos
os estados fecharam ou limitaram a operação de bares, restaurantes, teatros, academias,
shoppings e outros ambientes. Mais da metade dos estados fechou todos os negócios não
essenciais, com exceções para cuidados de saúde, primeiros socorros, o setor de alimentos
e agricultura e outras necessidades (DAVID, 2020).
Os estados e localidades historicamente exerceram autoridade absoluta sobre as
operações comerciais para proteger a saúde pública, incluindo licenciamento, redução de
incômodo. Mas de onde vem tais mediadas? Vem de muito longe, das antigas pestes como
a peste negra na Europa da Idade Média, onde governos fecharam todas as atividades
econômicas para evitar o contágio. Mas sempre houve resistência da população mais
pobre e de alguns setores que recorriam à justiça (KIBBIN, 2020).
Já em 1873, a Suprema Corte dos Estados Unidos manteve uma ordem para realocar
matadouros privados rio abaixo de Nova Orleans, Louisiana, para mitigar surtos de cólera.
Os tribunais rotineiramente apoiam ordens para diminuir os incômodos públicos, incluindo
condições insalubres que se acredita que possam espalhar o contágio. Em 1986, por
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exemplo, um tribunal de Nova York, também nos Estados Unidos aprovou o fechamento
de balneários para evitar a transmissão do HIV (vírus da AIDS) 61 (RAMOS. 2020).
Devido à rápida disseminação do SARS-CoV-2, as autoridades de saúde do mundo
inteiro têm poderes bem estabelecidos para ordenar o fechamento dos locais onde as
pessoas se reúnem. Esse poder não pode, entretanto, ser exercido de maneiras arbitrárias
ou irracionais. Além disso, os tribunais podem examinar atentamente as determinações de
organizações privadas, cujas operações são centrais para o exercício de direitos
constitucionais específicos (por exemplo, casas de culto, casas de eventos, atividades
artísticas, etc.), como sendo não essenciais (CHEN et al., 2020).
O poder federal para fechar negócios é concorrente como o poder dos estados e
municípios no Brasil a prevenir a propagação interestadual de doenças. O presidente
poderia, por exemplo, ordenar às transportadoras que limitassem as viagens entre estados
e municípios. As restrições federais a empresas que operam totalmente dentro de um
estado seriam difíceis de justificar; o poder federal de ordenar as leis de suspensão das
restrições é ainda mais limitado. No entanto, é duvidoso que os tribunais mantenham
sanções econômicas punitivas contra os estados pelo exercício razoável de seus poderes
de polícia (DAVID, 2020).
A proibição de grandes reuniões é a pedra angular das estratégias de
distanciamento físico em planos de pandemia. À medida que a comunidade SARS-CoV-2
aumenta, os governos reforçaram as restrições de proibições iniciais em grupos e,
eventualmente, proibições em grupos de qualquer tamanho (KIBBIN, 2020).
As proibições afetam congregações religiosas, entretenimento, reuniões de
negócios e até reuniões políticas. Embora a Constituição Federal de 1988 proteja a
liberdade de expressão, religião e reunião, as proibições do COVID-19 não isolam nenhum
grupo ou censuram qualquer ideia (RAMOS. 2020).
O Supremo Tribunal Federal – STF frequentemente mantém restrições neutras em
relação ao conteúdo quando justificado por um interesse público convincente.
Recentemente, o STF decidiu que, como o SARS-CoV-2 pode se espalhar rapidamente
quando as pessoas se congregam, a proibição de reuniões é um limite permissível para a
liberdade de reunião determinada por estados e municípios com base na competência
concorrente (BAUMAN, 2020).
Vários governos locais impuseram cortes noturnos para limitar as reuniões,
especialmente nos estados onde os governadores relutam em impor ordens para ficar em
casa. Os estados e localidades costumam emitir toques de recolher durante desastres
61 Síndrome da Imunodeficiência Adquirida
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naturais ou períodos de agitação civil. O tribunal mantém toques de recolher por tempo
limitado em circunstâncias exigentes, a menos que esses toques de recolher sejam
arbitrários ou discriminatórios. Mesmo que os parâmetros e métodos de fiscalização
variem consideravelmente, os governadores e prefeitos direcionaram ou aconselharam a
maioria da população a ficar em casa, com exceções limitadas para atender às necessidades
essenciais (por exemplo, comprar alimentos ou reabastecer uma receita) e atividade física
ao ar livre (por exemplo, caminhar ou correr) (KIBBIN, 2020).
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Estudos de modelagem para COVID-19 sugerem que o distanciamento físico
intensivo pode ajudar a manter o sistema de saúde. Os pedidos de permanência em casa
obrigatórios de longo prazo, aplicáveis em uma grande área geográfica, não foram
testados nos tribunais (RAMOS. 2020).
2.1 Pandemia covid-19
Uma nova doença coronavírus em 2019 (COVID-19) eclodiu inicialmente na China e
se espalhou globalmente com tal velocidade e efeitos terríveis que a Organização Mundial
da Saúde – OMS declarou uma emergência de saúde pública de interesse internacional em
janeiro de 2020 (BAUMAN, 2020).
A COVID-19 ataca o sistema respiratório mais agressivamente do que outros
coronavírus circulantes que causam doenças semelhantes ao resfriado comum e apresenta
riscos de saúde pronunciados de muitos tipos porque ainda não há imunidade préexistente ou tratamento comprovado. Um vírus transportado pelo ar, que se espalha
facilmente por meio do contato humano e desencadeou um crescimento exponencial de
casos, hospitalizações e mortes em todo o mundo. A extensão real do vírus só pode ser
estimada porque o afetado pode ser contagioso durante longos períodos de incubação
assintomáticos, com apenas sintomas leves de gripe (SABINO-SILVA et al., 2020).
Como o coronavírus impacta quase todas as partes da vida pública e profissional,
os cientistas sociais rapidamente se voltaram para coletar dados em tempo real sobre uma
vasta gama de questões pandêmicas (KIBBIN, 2020).
Os efeitos do contato humano limitado, ansiedade de contração, desemprego e
conflitos domésticos intensificados são apenas alguns tópicos de interesse para psicólogos
e pesquisadores de saúde pública; economistas têm interrupções sem precedentes no
emprego e nas cadeias de abastecimento e implicações de mercado relacionadas para
resolver; e os cientistas políticos têm uma política pandêmica em que praticamente todas
as posições do governo envolvem uma troca entre proteger a saúde pública e revigorar a
economia - uma realidade apenas ampliada pela mídia (BAUMAN, 2020).
Problemas sociais com tema nacional tendem a convidar descrições rápidas de
253

www.conteudojuridico.com.br

Boletim Conteúdo Jurídico n. 1052 de 25/11/2021 (ano XIII) ISSN - 1984-0454

fenômenos e conclusões de pesquisas rápidas para soluções de criação. Um punhado de
trabalhos empíricos, por exemplo, já relatou dados iniciais sobre os tópicos de crime e
justiça do COVID-19, mas semelhantes para as realidades temporais da aprovação da
vacina, a pesquisa aplicada de alta qualidade leva tempo e, idealmente, emprega métodos
mistos, o que significa coleta e análise de dados qualitativos e quantitativos, geralmente
facilitada por meio de visitas ao local que, de acordo com o vírus, são em geral suspensas
em geral e totalmente na detenção instalações (CHEN et al., 2020).
Isso não quer dizer que a pesquisa inicial está errada, necessariamente carece de
rigor ou consequência, mas as explorações iniciais dos fenômenos nem sempre
representam as realidades com precisão e são geralmente muito limitadas para fazer
generalizações de políticas sólidas (SABINO-SILVA et al., 2020).
Na medida em que a pesquisa molda as posições e práticas políticas, é prudente
avançar com cautela, em vez de investir pesadamente em estudos únicos, sem resultados
replicados (CHEN et al., 2020).
A propagação violenta resultou em uma pandemia global contínua que, no
momento da escrita, resultou em bem mais de dez milhões de casos e mais de 1 milhã de
mortos mortes em todo o mundo, com mais de dois milhões de casos e quase 500.000
mortes no Brasil que certamente será consideravelmente maior com o tempo que este
problema está em impressão (BAUMAN, 2020).
A capacidade do sistema de saúde do Brasil e, especialmente do Estado do
Amazonas para responder à pandemia, a extensão dos testes e a transparência dos
relatórios variam consideravelmente entre (e dentro) do país, de modo que os dados são
mais aproximados do que exatos (CHEN et al., 2020).
O vírus é verdadeiramente mundial e pode persistir em várias ondas, com China,
Itália, Irã, Índia, Reino Unido e, mais recentemente, Coreia do Sul e Rússia se juntando à
lista encabeçada pelos Estados Unidos e pelo Brasil como as nações de maior incidência
(RAMOS. 2020).
Desde a Influenza de 1918, o mundo nunca experimentou uma pandemia tão
disseminada, então há apenas uma base de referência experiencial mínima para orientar
uma resposta informada (KIBBIN, 2020).
Desta forma, as restrições de bloqueio causadas pela pandemia COVID-19 também
impactaram a administração da justiça em todo o mundo. Diante da impossibilidade de
contato humano, juízes e promotores tiveram que adiar as investigações e suspender as
audiências e outras atividades relacionadas à justiça durante a pandemia (SABINO-SILVA
et al., 2020).
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Os dois principais conceitos focais da pandemia COVID-19 são contágio e
contenção. Essas ideias inter-relacionadas postulam arenas de confirmação de caso e
reação em torno do objetivo de minimizar o contágio e a propagação. Abrigo no local
simboliza a resposta nacional de distanciamento social - um mandato universal de
separação, para que todos fiquem em casa e proibição de agregação de mais de um
determinado número de pessoas (mas variam entre e até dentro dos estados) - cancelando
assim de eventos de entretenimento, fechamento de restaurantes, todos não essenciais,
negócios e reuniões de todos os tipos (SABINO-SILVA et al., 2020).
Políticas de estadia em casa e fechamento de importantes partes da economia
aumentaram o desemprego, o isolamento social e a competição para as necessidades
básicas, ao mesmo tempo em que obriga o ensino em casa e locais de trabalho virtuais
(CHEN et al., 2020).
Drasticamente a vida diária alterada devido a regras de vírus e aplicação de
conformidade, variando de resposta ao desafio de ordens de permanência em casa e
restrições em reuniões públicas, e punição para agressão a profissionais da área médica,
geralmente por meio de tosse, cuspe ou espirro. Tudo estes promoveram respostas
anômalas apresentando uma ampla gama de situações e consequências globais que
levantam questões de pesquisa importantes sobre o indivíduo e efeitos programáticos. As
medidas de contenção, então, são estratégias implementadas como ordenanças sociais
projetadas para limitar a transmissão do vírus entre os indivíduos (RAMOS. 2020).
Existe, sem surpresa, uma grande variação nas formas em que diferentes países,
estados e cidades abordaram a pandemia e os tipos de medidas de contenção que eles
empregaram, e, em seguida, o momento e o tipo de alívio dessas medidas, pois os
impactos dos vírus vão diminuído (KIBBIN, 2020).
A falta de uma estratégia nacional unificada contribui para o considerável momento
na variação nos padrões de iniciação e crescimento da gravidade do vírus e das mortes no
Brasil e em variações regionais na gravidade do vírus, mas sem dúvida resultou em medidas
de contenção e seu alívio que variam enormemente de estado para estado e até mesmo
dentro dos estados, pois eles e seus cidadãos variam em suas trocas entre recuperação
econômica e aversão (BAUMAN, 2020).
2.2. Os direitos fundamentais em tempos de pandemia
Pode-se dizer que uma emergência é um acontecimento imprevisto e inesperado,
que vai além do controle humano e que pode causar danos irreversíveis, portanto, atenção
é necessária, urgente e imediata, de profissionais especialistas na área e a emergência é
sanitária, quando causado por um vírus pandêmico ou mortal. Diante dessa situação,
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geralmente, os governos tomam medidas fortes, se considerarem que isso pode ameaçar
uma população inteira (REALE, 1984).
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O estado de alarme permite que casos graves, como crises de saúde, sejam
epidemias ou poluição, os governos tomam medidas drásticas que limitam os cidadãos de
certos direitos fundamentais. Não se deve esquecer que o estado de emergência e/ou
calamidade pública ainda é uma situação excepcional constitucional (FREIRE,2020).
Portanto, sua adoção deve ser adotada quando houver uma “Grave alteração da
normalidade”, que pode ocorrer, conforme expressamente declarado na legislação
aplicável, nos casos de “crise de saúde” conforme interpretação de Jiminez (2020, p. 3): “No
Estado de Emergência Sanitária ou calamidade pública, podem ser expedidas as medidas
que forem consideradas necessárias à cidadania, como o confinamento de todos os
cidadãos em seu domicílio, bem como restringir a circulação”.
Pode ser aplicado em situações de emergência ou calamidade pública como
catástrofes ou pandemias. O Estado de exceção permite ao governante suspender certos
direitos fundamentais, com uma proibição geral e sujeita a responsabilidade civil ou
criminal no caso de não cumprir, ou seja, uma pessoa pode ser detida se as autoridades
considerarem necessário (BELMONTE et al., 2020).
2.2.1 Direitos fundamentais e suas limitações
Os direitos fundamentais são aqueles valores essenciais e permanentes do ser
humano que são objeto de proteção legal e que são reconhecidos pelos Organismos de
Direitos humanos internacionais e garantidos pela Constituição do Estado. A expressão
"direitos fundamentais" refere-se a essas qualidades ou valores dos seres humanos
essenciais e permanentes que estão sujeitos à proteção legal (STEINMETZ, 2013).
Esta denominação também se refere aos direitos que são reconhecidos e garantidos
pela Constituição Política do Estado, que é o nível mais alto de qualquer hierarquia
normativa (BELMONTE et al., 2020).
A conexão de um direito com a dignidade humana é o que o torna um direito
fundamental. Entre os direitos fundamentais das pessoas estão os seguintes: O direito à
vida, o direito à liberdade, o direito à segurança pessoal, o direito a privacidade pessoal,
integridade física e moral, direito à liberdade de residência e circulação, direito à não
discriminação, direito à liberdade de circulação, entre outros (FREIRE,2020).
Esses direitos são inerentes ao ser humano e estão refletidos na Constituição do
Brasil e de cada país, do mundo Ocidental e democrata, se reflete no sistema jurídico de
um Estado, com as limitações que a mesma lei concede (STEINMETZ, 2013).
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Às vezes, torna-se necessário suspender ou limitar os direitos fundamentais,
especialmente em emergências ou calamidade pública, como as de saúde (pandemias e
outras doenças), mas as organizações internacionais sempre enfatizam que esses
mecanismos eles não devem afetar os direitos fundamentais das pessoas (ALEXY, 2001).
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O termo "limitações aos direitos fundamentais" é entendido como significando
aquelas restrições ao exercício de certo direito básico, de forma que qualquer reclamação
que viole os limites impostos por eles, é por essência ilegal e implica responsabilidades
que o sistema legal positivo fornece. Segundo Sanches (2011) os poderes de limitação
deste tipo de direitos, estão sujeitos a duas circunstâncias especiais: a cláusula do conteúdo
essencial dos direitos e a exigência de justificação. Portanto, a instalação legal de uma
determinada restrição deve sempre considerar o cumprimento das obrigações
internacionais contraídas pelo Estado.
Nesse sentido, é imprescindível considerar que o direito internacional restringe o
poder normativo dos órgãos nacionais, pelo menos em quatro sentidos: o direito nacional
não pode limitar um direito cuja “restrição é proibida no direito nem em casos ou hipóteses
diferentes, ou em maior medida, ou de um diferente do estabelecido no direito
internacional”. (TORTORA, 2010, p. 169)
Melo (2004, p. 133) fez a seguinte análise de casos em que o direito fundamental se
limita:
Em primeiro lugar, o conteúdo jurídico de um direito fundamental
será juridicamente válido, desde que é o conteúdo ajustado ao
mandato constitucional, ou seja, na medida em que não viola o
conteúdo constitucional do direito fundamental. Segundo, porque
quando fala-se de restrições ou suspensões do conteúdo de um
direito fundamental, tanto a restrição, como suspensão, é proposta e
justificada pela própria Constituição. E terceiro, porque as normas
fundamentais da jus são expressões gerais e vagas, o conteúdo
direito fundamental constitucional coincide com o conteúdo
essencial, ou seja, com aquele para o qual um direito fundamental é
o que é e não é outro direito diferente.
Existem teorias absolutas e teorias relativas. O conteúdo constitucionalmente
reconhecido de um direito fundamental tem duas facetas: círculo interno e círculo Exterior.
O círculo interno contém a parte essencial do direito fundamental; enquanto que o círculo
externo se tornaria a parte não essencial (SARLET, 2013).
A parte essencial da lei é absoluta, ou seja, não pode ser limitada, restringida ou
sacrificada, nem por indivíduos nem pelo poder público em qualquer caso. Embora a parte
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não essencial do direito não vincule o legislador absolutamente, mas apenas relativamente,
de modo que o legislador pode limitar, restringir, sacrificar a parte não essencial, desde
que haja uma justificativa para isso (BARROS, 1996).
Qualquer medida restritiva ou limitativa dos direitos fundamentais deve atender a
duas condicionalidades. De acordo com o princípio da legalidade, qualquer restrição de
direitos os fundamentos devem ser legalmente previstos. Em virtude do princípio da
justificação medidas teleológicas restritivas de direitos fundamentais devem ser orientadas
para a realização de um propósito constitucionalmente legítimo. Um direito fundamental
não pode ser afetado pelo exercício de outro direito essencial. Sobre o que é afirmado
acima, conclui-se que o exercício de um direito fundamental deve ser racional e não deve
prejudicar os interesses de outras pessoas. Você não pode privilegiar a dignidade de uma
pessoa que prejudica a dignidade de outro ser humano, porque isso prejudica o princípio
éticos dos direitos fundamentais e, portanto, direitos humanos. (CANOTILHO, 1997);
(GENBRAN NETO, 2002).
2.2.2 Influência da pandemia no direito do Trabalho
Até 1943 não se tinha nada de legislação de direito do Trabalho no Brasil de forma
consolidada; o que existia eram normatizações de legalizavam o mercado de trabalho no
Brasil. A partir de 1943, com a introdução da CLT no ordenamento jurídico brasileiro, o
Brasil passou a possuir uma lei considerada no mundo inteiro como muito avançada para
a realidade política brasileira à época, na medida em que o país vivia uma ditadura. Foram
setenta e quatro (74) anos de uma legislação protetiva dos trabalhadores. É uma falácia
quando se diz que essa lei tem essa idade toda, pois, durante toda a sua existência, ela foi
fruto de inúmeras atualizações, sempre no sentido de corrigir distorções (ANTUNES, 2020).
A CLT foi introduzida no ordenamento jurídico brasileiro pelo Decreto-Lei Nº 5.452,
de 1º de maio de 1943 e, ao longo de toda a sua existência, sofreu inúmeras atualizações,
como a proteção à maternidade, ao trabalho do menor, às questões de periculosidade e
insalubridade, à saúde do trabalhador; às modificações na jornada de trabalho, etc. Não é
verdade, destarte, a justificativa de que esta lei não sofreu modernizações ao longo de sua
história, como também não é verdade que ela não deve ser modernizada; isto é, tanto os
favoráveis à reforma quanto aqueles que se opõem a ela faltaram com a verdade pra
justificar suas posições (FREITAS,2012).
Assim de 1943 até 1994, nunca houve um ataque direto à CLT como norma jurídica
que regulava o mercado de trabalho; a atualização era resultada das mudanças que o
mercado de trabalho infringia e, o poder político, neste interim, nunca se posicionou de
forma muito contrária aos pressupostos básicos da CLT; logo após a saída de seu mentor
do poder, Getúlio Vargas em 1945, assumiu José Linhares como presidente interino e,
como tal, não conferiu nenhuma mudança. Depois veio Eurico Gaspar Dutra que também
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não imprimiu nenhuma mudança. Voltou Getúlio Vargas que acabou por se suicidar em
1954, assumindo seu vice Café Filho. Em seguida, Carlos Luz e Nereu Ramos. Ambos
interinos e nenhum deles se dispõem a proferir mudanças na legislação trabalhista. Mas,
ao longo desses anos todos, a CLT foi sofrendo alterações (PEDRO, 2015).
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Depois veio Juscelino Kubistchek, Jânio Quadros (que renunciou) e João Goulart; os
dois primeiros com caráter extremamente populista e, sendo assim, sem nenhuma intenção
de modificar as relações de trabalho; João Goulart, ao contrário, tinha ligações muito
profundas com os modelos socialistas e queria produzir mudanças muito profundas na
sociedade brasileira. No entanto, ele caiu e, veio o regime militar que durante 20 anos
comandou o Brasil de forma ditatorial, mas não proferiu mudanças significativas na CLT,
pois necessitava do apoio popular para se mantiver no poder absoluto; pelo contrário,
criou mais proteção ao trabalho, embora tenha combatido o sindicalismo. Mas não mexeu
na lei, principalmente no imposto sindical, preferindo controlar seus dirigentes a entrar em
rota de colisão (SOUZA, 2014).
Tancredo Neves foi eleito de forma indireta, mas não assumiu, por que veio a falecer;
José Sarney assumiu o poder e, com ele nasceu à ideia extremamente liberal para
mudanças nas relações de trabalho, freadas pela Constituição de 1988; veio Fernando
Collor que modernizou de forma muito profunda a economia brasileira abandonado o
sistema protetivo, para um sistema aberto. Caiu e, em seu lugar assumiu Itamar Franco.
Seu ministro da Fazenda foi Fernando Henrique Cardoso, um neoliberal assumido que
controlou a inflação e foi eleito presidente da República em 1994 com base nas
determinantes do plano real (ANTUNES, 2020).
Durante seu primeiro mandato, FHC tentou de todas as formas modificar as relações
da economia brasileira com um programa de privatizações intenso e controle fiscal
absoluto; foi um período de baixos investimentos e juros altos com valorização excessiva
das despensas financeiras, mas com controle absoluto das relações de trabalho; dizia que
o Brasil necessitava de reformas estruturais profundas e dentre elas estavam à reforma da
previdência e a reforma trabalhista; na previdência, conseguiu fazer uma minirreforma; mas
na trabalhista não conseguiu impor sua vontade e a vontade do mercado. Em 2002 foi
eleito Luiz Inácio Lula da Silva e o PT chegava ao poder; Lula foi reeleito em 2006 e
conseguiu eleger e reeleger sua sucessora Dilma Rousseff; como o PT e Lula tinham
profundas ligações com o movimento sindical brasileiro, o projeto de reforma trabalhista
de FHC foi engavetado na Câmara dos Deputados (PEDRO, 2015).
Em 2015, o PMDB, partido do vice-presidente da República Michel Temer, lançou
um programa denominado “Ponte para o Futuro”, um programa com propostas
extremamente neoliberais em que estavam estabelecidos três (3) pilares básicos: controle
dos gastos públicos; reforma da previdência; e reforma trabalhista (FREITAS,2012).
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A modernização tem a ver com tornar novo. Mas a proposta aprovada na comissão
especial da Câmara dos Deputados representa uma modernidade ou um retorno ao
período pré-CLT? (SOUZA, 2014).
A reforma trabalhista foi projeto neoliberal de muito tempo. Ele nasceu já no
governo Fernando Henrique Cardoso (1995-2002); arrefeceu nos governos do Partido dos
Trabalhadores; mas renasceu no governo Temer (2017-2018) como forma de modernizar,
segundo eles, uma legislação anacrônica (ANTUNES, 2020).
Depois dessas mudanças que tiraram a proteção em todos os níveis dos
trabalhadores brasileiros, inclusive de mulheres, veio a pandemia da COVID-19. Em
dezembro de 2019, o mundo começou uma nova experiência como resultado da detecção
de uma espécie de vírus corona, conhecido como COVID-19. Nessa época, eles foram
dados a conheça os primeiros casos de propagação do mercado da cidade de Wuhan
(China) para as várias cidades daquele país, cruzando fronteiras para todos os confins do
mundo (ANTUNES, 2020).
Esta propagação deste novo tipo de vírus da família Coronaviridae, que
posteriormente foi denominado SARS-COV-2, rapidamente se transformou em uma
verdadeira pandemia; alterando a ordem mundial em todos os aspectos: econômica, social,
política, saúde etc. Forçando os Estados a agirem da maior urgência para o combate a este
fenômeno. Como resultado desta situação e, devido ao aumento das infecções e da
propagação do vírus no mundo, antes da iminente disseminação no Brasil, governos se
viram obrigados a declarar o estado de emergência ou calamidade pública. No Brasil, o
governo brasileiro editou o Decreto nº 6/2020 no primeiro momento da pandemia
declarando o Estado de Calamidade Pública Nacional devido as graves circunstâncias que
afetaram vida da Nação como consequência do surto COVID-19 (BRASIL, 2020).
É assim que o exercício de trabalho afetando diferentes grupos familiares e deixando
seu fardo familiar já que no Brasil muitos vivem dia a dia, o problema cresce e aumenta os
dias de quarentena, assim, prolongando-se aproximadamente por 6 meses inicialmente o
decreto foi prorrogado por mais 6 meses, e as restrições continuaram sobre alguns
empregos por estarem mais expostos ao contágio do vírus COVID-19 (ANTUNES, 2020).
Até o momento, essa situação ainda se estende em alguns setores que só agora
começam a ter suas atividades flexibilizadas, sem poder extinguir as causas desta
declaração causando consequências devastadoras, principalmente no local de trabalho
(ANTUNESL, 2020).
A Organização Internacional do Trabalho (OIT) afirmou a importância de padrões de
saúde e segurança ocupacional no sentido de que:
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As disposições fundamentais das normas internacionais do trabalho
relacionado à segurança e saúde ocupacional (SST), as modalidades
de trabalho, a proteção de categorias específicas de trabalhadores,
não discriminação, segurança social ou proteção do emprego é uma
garantia de que trabalhadores, empregadores e empregados e
governo podem manter condições de trabalho decentes enquanto
são ajustados às consequências socioeconômicas da pandemia
COVID-19 que quase metade da força de trabalho mundial, cerca de
1,6 bilhão de dos trabalhadores que trabalham no setor informal
correm o risco de perder seus meios de subsistência devido ao
declínio constante no número de horas trabalhadas devido ao surto
COVID-19 (OIT, 2020, s / p).
Nesse sentido, a crise trabalhista atacada pelo vírus COVID-19, causou grandes
prejuízos em vários países e especialmente no estado brasileiro, devido ao fato de muitos
trabalhadores formais e informais que estavam desempregados, pois o governo declarou
em um estado de calamidade pública. Já o isolamento social foi decretado por Estados e
Municípios da Federação, já que o governo federal se recusou a decretar a medida e ainda
recorreu ao Supremo Tribunal Federal – STF, contra as referidas medidas. O STF declarou
a constitucionalidade das medidas de isolamento social por base no princípio da
concorrência entre a federação e os federados (ANTUNES, 2020).
Assim, esmo a contragosto as empresas paralisam suas atividades, concedendo-lhes
como medida a suspensão perfeita para trabalhadores para não perder o emprego, mas
também não receber mérito ao decreto supremo. A novidade da situação que se viu no
ano de 2020 hoje é que ela destaca problemas profundos que transcendem o contexto do
COVID-19 (ANTUNES, 2020).
Em 27 de abril de 2021 o observatório da OIT mostrou em seus resultados do
segundo semestre de 2020 considerado como será perdido no mundo em torno de 195
milhões de empregos em tempo integral. O cenário do século 21 parece ser desemprego
crescente e, como complemento, emprego precário massivo (OIT, 2020).
3 AS AÇÕES ADOTADAS NO MUNDO JURÍDICO
Os setores mais afetados em decorrência do impedimento da mobilização e
distanciamento social foram setores de comércio, restaurantes e hotelaria, bem como o
setor de transportes, além disso, acrescenta que haveria menor demanda nos setores
manufatureiros, porque as medidas sanitárias que passaram a impedir o desenvolvimento
normal de suprimentos globais (SOUZA, 2021).
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Nesse sentido, ainda não há cronograma para o fim da pandemia, porém, a
economia mundial vai se recuperando aos poucos. Dito isso, foi totalmente difícil organizar
os efeitos que a economia do país teria no futuro, bem como os resultados sobre o
emprego em geral. Portanto, uma alta no déficit às atividades econômicas existentes foi
enorme o Brasil (CASTRO, 2020).
Foi assim que, em outros países, a pandemia de coronavírus contra o emprego foi
afetada, conforme indicado por Souza (2021, p. 62):
Por outro lado, países menores e aqueles que dependem de serviços
foram os mais afetados. A perda permanente do emprego excedeu
25%. Em relação às indústrias, os cenários anteriores suporiam que
que o setor de varejo, restaurante e hotelaria perdeu até 11 milhões
empregos formais, seguidos de indústria (3 milhões) e transportes (1
milhão) de empregos formais) .
Do exposto, um grande déficit econômico pôde ser evidenciado, uma vez que
muitos países da América Latina e do Caribe foram devastados como resultado da COVDI19, onde muitos ficaram sem empregos, resultando em uma crise econômica que enorme
(CASTRO, 2020).
3.1 Garantias trabalhistas com a edição de Medidas Provisórias no Brasil
Para mitigar o impacto do vírus no mercado de trabalho, é viável o uso de diferentes
mecanismos de apoio, que podem ser fornecidos pelos governo nacional e local. Isso inclui
medidas de apoio direto para proteção do trabalho (por exemplo, redução do horário de
trabalho, subsídios salariais), diferimento de pagamentos e impostos, instrumentos
financeiros (empréstimos, subsídios e garantias), bem como políticas estruturais (novos
mercados, digitalização, teletrabalho) (COSTA e REIS, 2020).
Com base nestas premissas o governo brasileiro editou as Medidas Provisórias nsº
927 e 936 que teve como fulcro central a flexibilização das regras trabalhistas visando
proteger não somente o empregado como também o empregador. Conforme dispôs
Cassar em (2020, p. 798) apud Souza (2021, p. 69):
Diante de casos extremos e de situação emergencial, como um
evento de força maior e a decretação do estado de calamidade
pública, a interpretação das regras trabalhistas deve ser flexibilizada
e harmonizada com o princípio da função social da empresa (art. 170
da CF), para priorizar a proteção do emprego e a sobrevivência da
empresa, evitando, como consequência, milhares de despedidas e
extinções de estabelecimentos. (P. 798)
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A MP e uma ação governamental de emergência para que o estado possa agir muito
rapidamente sem a necessidade de edição dos instrumentos normativos comuns. Essas
duas MPs foram editadas para lidar com a suspensão do contrato de trabalho ou redução
da jornada de trabalho, como benefícios que a Previdência Social contempla para
compensar a renda salarial. Elas ocuparam um lugar de especial relevância na situação de
pandemia devido ao fato de que a COVID-19 demorou muito a ser controlada no Brasil.
As referidas medidas seguiu exemplo de outros países que foram atingidos pelo vírus na
mesma proporção - tem como objetivo fazer com que os cidadãos evitem o contato com
estranhos ao seu ambiente mais próximo (aqueles que não vivem juntos em sua própria
casa), a fim de fim da cadeia de contágios. Desde o local de trabalho - e as atividades de
serviços que esses empregos acarretavam - constituíram alguns daqueles locais onde
poderia ocorrer o contagio. A MP nº 927/2020, e, prazo de 120. 60 constantes da própria
medida e uma prorrogação de mais 60 dias, para não perder a sua eficácia (MATTEI e
HEINEN, 2020).
Versou sobre matéria trabalhistas para o necessário enfrentamento da pandemia cuja
calamidade pública havia sido decretada pelo decreto legislativo nº 6, de 20 de março de
2020. A MP teve com fulcro a preservação dos empregos e renda elencado diversas
providências, liberando os empregadores a adotarem as seguintes soluções: teletrabalho;
férias individuais; férias coletivas; antecipação de feriados; utilização de bancos de hora;
suspensão de medidas obrigatórias de saúde e segurança do trabalho; aproveitamento e
direcionamento do trabalhador por sua qualificação técnica; e o a possiblidade de
diferimento do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço) (SOUZA, 2020).
A MP nº 936 de 2020 versou sobre o programa de pagamento emergencial para a
população em condições de vulnerabilidade social durante a pandemia da COVID-19. A
MP teve prazo mínimo de 180 dias, podendo se estender até 240 dias. Mas foi
transformada em Lei - Lei nº 14.020/20 que versa sobre o Programa Emergencial de
Manutenção do Emprego e da Renda tratando do pagamento de um auxílio Emergencial
de R$ 600,00 (CASTRO, 2020).
3.2 Reflexões sobre as ações adotadas pelo governo brasileiro no combate a
pandemia
Em geral, deve-se notar que a situação de pandemia ligada ao coronavírus exigiu
uma resposta especial do Estado brasileiro e não só do governo. Certamente o Estado
nacional deve assegurar a ação da seguridade social, no âmbito de um regime público para
todos os cidadãos, que garante benefícios sociais nos casos de necessidade (COSTA e REIS,
2020).
Isto é especialmente verdade quando a Constituição cumpre proclamações que
formalizam status sociais autênticos para fins legais. Com tudo, as medidas de proteção
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social adotadas foram especialmente superadas pela intensidade da pandemia (MATTEI e
HEINEN, 2020).
Os efeitos foram muito mais intensos, sem poder abordar suficientemente as
consequências de uma crise econômica e o impacto social muito mais profundo e
desconhecido. Além disso tudo, ocorreu uma situação em que o aumento da pobreza
derivado da última crise econômica e seus efeitos sociais derivadas de situações de
desigualdade e aumento do risco de exclusão social (SOUZA, 2020).
Certamente, esta crise epidêmica passou a supor um novo retrocesso na esfera
social e, sem dúvida, gerou consequências gravíssimas socioeconômicas. Após a crise da
COVID-19, que ainda não passou, será necessário revisar o sistema de proteção social e
buscar novas fórmulas para fortalecer os mecanismos de cuidado e proteção das situações
de necessidade social (SOUZA, 2021).
Certamente, este é o caso porque as MPs adotadas se apresentaram como ajustes
que visavam compensar uma situação superveniente gerada pela crise do coronavírus.
Tudo isso ocorreu em um contexto em que o sistema público de proteção social não pode
responder ao novo momento (COSTA e REIS, 2020).
Foi baseado nesse fato que o sistema foi especialmente diminuído pelas
consequências da crise econômica anterior, bem como por outros fatores como, por
exemplo, o envelhecimento progressivo da população; o elevado número de
desempregados e a diminuição da força de trabalho (MATTEI e HEINEN, 2020).
Do ponto de vista da seguridade social, deve-se destacar que as MPs deram A
proteção reforçada para as pessoas que trabalham, ou que, fora da prestação de serviços,
eles contraíram a doença. Da mesma forma, a proteção foi estendida as a casos de
vigilância e observação de doenças que tiveram uma causa na crise de saúde (SOUZA,
2020).
Em geral, as MPs deram a possibilidade de trabalho, vinculada ao tratamento de
situações de afetação como contingências profissionais. Foi, portanto, uma área especial
de ação orientada para a necessidade de atender adequadamente às novas situações de
deficiência temporária no trabalho. Precisamente, no Brasil a qualificação de invalidez
temporária decorrente de contingências profissionais atendeu a situação de isolamento
assimilando-se ao acidente de trabalho. Sem dúvida, que o auxílio emergencial ocupou
lugar de destaque, como mecanismo de atenção a situações de necessidade relacionadas
à perda permanente ou temporária de trabalho. Nesse sentido, a OIT considera que a crise
humanitária pode gerou até 25 milhões de desempregados, sem contar a margem de
subemprego que surgirá em virtude disso (SOUZA, 2021).
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Esta situação teve efetivamente um maior impacto sobre os países em
desenvolvimento e os países pobres que não possuíam mecanismos sociais adequados de
compensação para contingências. Sem dúvida, o reforço da proteção com ao auxílio
emergencial (criado pela MP nº 936) foi das linhas de ação aplicada como remédio para a
crise de saúde (CASTRO, 2020).
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O fortalecimento do desemprego (MP nº 827) operou por meio de sua dimensão
contributivas, bem como ao abrigo do subsídio de desemprego. Foi um mecanismo
compensador pessoal, que jogou equilíbrio com a redução ou isenção das contribuições
empresariais para a segurança social. Foi uma opção legislativa que tentou evitar os efeitos
nocivos na destruição do emprego (MATTEI e HEINEN, 2020).
4 CONCLUSÃO
As consequências da pandemia paralisaram atividades econômicas e seus efeitos
são especialmente visíveis no trabalho das pessoas. Deve-se notar que a crise do
coronavírus teve questionamentos exacerbados no modelo de economia, muitas vezes
insensível aos aspectos sociais e éticos ligados ao trabalho dos cidadãos.
A crise da COVID-19 transformou o modelo de convivência social e as bases do
Estado do Bem-estar. Foi possível ver como as respostas dos Estados foram díspares a um
desafio global, que se traduziu em uma pandemia histórica, como consequência da
propagação rápida e intensa do vírus. Sem dúvida, foi uma situação incerta, que ninguém
previu na época, e que todos tentaram assimilar dando respostas na perspectiva da
soberania dos Estados nacionais.
A crise atual tem mostrado a necessidade de alcançar maior compreensão,
colaboração e solidariedade dentre os países mais afetados pela crise da saúde, cujas
economias ainda estão sofrendo com certa intensidade devido ao coronavírus.
Nesta situação, certamente foi importante recorrer a ações desenvolvidas pela OIT.
Certamente a OIT teve um papel especial nesta situação de urgência e teve instrumentos
para desenvolver mão de obra adequada para combater a pandemia. Em geral, os
instrumentos de acordos internacionais básicos, convenções e recomendações, que
marcaram um importante caminho a seguir em termos de trabalho decente e justiça social,
bem como o recurso a códigos de conduta, guias e manuais para a interpretação das
normas trabalhistas internacional.
Mesmo sendo omisso durante a pandemia em vários campos, no campo econômico
o Estado brasileiro adotou medidas para enfrentar a emergência sanitária.
As MPs 927 e 936 fomentaram a proteção da população trabalhadora contra os
riscos para a saúde. Assim, a continuidade da atividade econômica foi favorecida,
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acompanhando a paralisação da economia com atividade residual essencial. Tudo isso
supõe um enorme efeito no mercado de trabalho, no conjunto das relações de trabalho e
nos mecanismos de proteção social.
Esta situação exigiu uma ação enorme do Estado brasileiro, ação esta que deve ser
apontada como a primeira e essencial peça da luta contra a epidemia face aos efeitos
sociais da crise. Foi uma situação de garantia de situações e benefícios sociais, que visou
proteger a vida, saúde e dignidade humana.
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RESUMO: O código civil 2002 trouxe ao cônjuge o Direito a ser herdeiro necessário não
sendo mais esquecido como no ordenamento anterior mas passa a ter direito da metade
dos bens adquiridos durante a união e a concorrer com os descendentes e ascendentes.
Mas a situação que não foi prevista pelo legislador, ou seja, não há nenhuma solução
regulada pelo código civil, é como será realizada a partilha na hipótese em que o cônjuge
concorre com descendentes comuns e descendente exclusivo do falecido no regime parcial
de bens. Assim sendo, o presente trabalho tem o objetivo de analisar as divergências que
envolvem a sucessão nos regimes de comunhão parcial de bens relacionados com os bens
particulares de modo a concorrer com os descendentes, a qual têm direito de após a morte
do parceiro, concorrer com demais herdeiros pela outra metade dos bens particular do de
cujus. Bem como trazer os Direitos, jurisprudências e decisões cabíveis relacionadas ao
tema que já estão regendo no País.
PALAVRAS-CHAVE: Concorrência. Cônjuge. Descendente. Sucessão.
ABSTRACT: The 2002 civil code brought to the spouse the right to be an heir, no longer
being forgotten as in the previous order, but he is now entitled to half of the assets acquired
during the union and to compete with descendants and ascendants. But the situation that
was not foreseen by the legislator, that is, there is no solution regulated by the civil code,
is how the sharing will be carried out in the event that the spouse competes with common
descendants and exclusive descendant of the deceased in the partial property regime.
Therefore, the present work aims to analyze the divergences involving the succession in
the regimes of partial community property related to private property in order to compete
with the descendants, who are entitled to compete with after the death of the partner.
Other heirs for the other half of the private property of the deceased. As well as bringing
the Rights, jurisprudence and applicable decisions related to the subject that are already
governing in the Country.
KEYWORDS: Competition, Spouse, Descendant, Succession.
SUMÁRIO: 1. Introdução. 2. A evolução histórica do direito sucessório. 2.1. A mudança que
causou polémica. 2.2. Sucessões dos descendentes. 2.3. Sucessão cônjuges sobrevivente.
3. Disposições legais. 3.1. A constituição da república federativa do brasil 1988. 3.2. Código
civil 2002. 3.3. Princípio da igualdade jurídica de todos os filhos. 3.4. Princípio da igualdade
jurídica dos cônjuges e dos companheiros. 4. Divergências doutrinarias na concorrência
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sucessória do cônjuge com descendente no regime da comunhão parcial de bens. 5. A
jurisprudência e a concorrência do cônjuge com os descendentes no regime da comunhão
parcial de bens. 6. Conclusão. 7. Referências.
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INTRODUÇÃO
Existe uma polêmica que se faz em torno do regime da comunhão parcial de bens,
a concorrência de bens entre o cônjuge sobrevivente e os descendentes, pois o novo
código civil 2002 incluiu o cônjuge dentre os herdeiros necessários, que, no Código Civil
anterior ficava desamparado em função dos descendentes, que eram os primeiros na linha
de sucessão.
O referido trabalho tem como objetivo de analisar e expor as divergências que
envolvem a sucessão nos regimes de comunhão parcial de bens relacionados com os bens
particulares de modo a concorrer com os descendentes a qual têm direito de após a morte
do parceiro, concorrer com demais herdeiros pela outra metade dos bens particulares do
de cujus.
Bem como versar sobre a mudança que causou polemica, quando valorizou a
posição do cônjuge, no Código Civil de 2002 em comparação ao Código Civil de 1916; a
sucessão dos descendentes, quando o grau de descendência mais próximo exclui o mais
remoto; as disposições legais que regulam o direito sucessório; o Código Civil de 2002 que
protege e limita de forma peculiar estabelecendo regras que devem ser observadas no
momento da partilha, e limitando quanto aos bens particulares de modo a esclarecer sobre
todo o acervo dos bens do de cujus, e definindo em quais hipóteses o cônjuge sobrevivente
poderá concorrer com os descendentes e também com os ascendentes, e a forma de como
é feito a partilha de bens entre os descendentes comuns, exclusivos e cônjuge
sobrevivente, partindo-se do princípio de que os direitos são iguais.
Traz uma breve discursão entre as correntes doutrinarias envolvendo alguns
juristas, sustentando que, no regime da comunhão parcial de bens, o cônjuge concorrerá
com os descendentes do falecido no que se refere somente aos bens particulares, pois, em
relação aos bens comuns, o sobrevivo já participa como meeiro; o respeito o princípio da
igualdade, conforme previsto no artigo 227, §6 da Constituição Federal; o que a
jurisprudência tem admitido na aplicação da concorrência, no regime da comunhão parcial,
e a resultante divisão dos bens exclusivos do cônjuge falecido entre o cônjuge sobrevivente
e os herdeiros.
Realizou-se uma pesquisa de modo a investigar as regras do artigo 1.832 do código
civil que trata apenas do direito do cônjuge com os filhos comuns. Quanto aos objetivos,
a pesquisa foi descritiva visando delinear as questões principais sob um enfoque crítico e
esclarecedor. Quanto á metodologia, trata-se de uma pesquisa bibliográfica o qual foram
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também utilizadas pesquisas documentais, internet, jurisprudência e leis, entre outros,
procurando esclarecer por meio de doutrinas e decisões jurisprudenciais o entendimento
dos tribunais quanto ao direito na concorrência sucessório do cônjuge com descendente
no regime da comunhão parcial de bens.
2. A EVOLUÇAO HISTÓRICA DO DIREITO SUCESSÓRIO
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2.1. A mudança que causou polémica
O casamento gera efeitos pessoais e patrimoniais, no qual o segundo será
determinado pelo regime de bens adotado, pois são eles que regulam as relações
econômicas entre os cônjuges, na constância do casamento.
Nas palavras de Gonçalves:
Regime de bens é o conjunto de regras que disciplina as relações
econômicas dos cônjuges, quer entre si, quer no tocante a terceiros,
durante o casamento. Regula especialmente o domínio e a
administração de ambos ou de cada um sobre os bens anteriores e
os adquiridos na constância da união conjugal. (GONÇALVES, 2008,
p. 390).
O regime de comunhão parcial de bens, é considerado o regime padrão, também
conhecido como regime leal, se o casal não manifestar intenção por qualquer outro regime
de bens ao oficial do registro civil, a comunhão parcial de bens é a que vigora.
Inicia-se o trabalho partindo do princípio de que a sucessão possui duas espécies, a
inter vivos, e a causa mortis, sendo a última o motivo deste estudo, quando se fala em
direito das sucessões está se tratando da transmissão de bens, direitos e obrigações, aos
seus herdeiros, em razão da morte de uma pessoa.
Para Berenice Dias, conceitua-se o direito sucessório como:
Trata da transmissão de bens, direitos e obrigações, em razão da
morte de uma pessoa, aos seus herdeiros, que, de um modo geral,
são seus familiares. O elemento familiar é definido pelo parentesco e
o elemento individual caracterizado pela liberdade de testar. São
estes os dois fulcros em que se baseiam as normas da sucessão.
(BERENICE DIAS,2013. p, 33).
Seguindo essa mesma linha de pensamento sobre tal conceito o doutrinador Silvio
de Salvo Venosa conceitua que:
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Quando se fala, na ciência jurídica, em direito das sucessões, está-se
tratando de um campo específico do direito civil: a transmissão de
bens, direitos e obrigações em razão da morte. É o direito hereditário,
que se distingue do sentido lato da palavra sucessão, que se aplica
também à sucessão entre vivos. (VENOSA. 2014. n/p).
Para que se possa entender a controvérsia e de que forma começou é essencial fazer
uma breve explanação sobre o Código Civil de 1916 em comparação ao Código Civil de
2002, denominado atual código, visto a mudança que mais causou discussão foi quando o
cônjuge sobrevivente passou a ser herdeiro necessário, por força do artigo 1.725 do Código
Civil de 1916, o qual menciona que eram considerados herdeiro necessário apenas os
descendentes e os ascendentes do falecido. A ideia da figura foi criada visto que no antigo
código civil, o cônjuge sobrevivente apesar de ter adquirido junto com o cônjuge falecido
os bens, não tinha direito a nada, e diante disso ficava desamparado e muitas vezes sem
condições mínimas de sobrevivência.
Nas palavras de venosa:
O cônjuge vinha, no direito anterior, colocado em terceiro lugar na
ordem de vocação hereditária, após os descendentes e ascendentes.
Não era herdeiro necessário e podia, pois, ser afastado da sucessão
pela via testamentária. (VENOSA, 2006, p.120).
No Código Civil de 1916 o cônjuge era uma figura praticamente esquecida pelo
direito, ou melhor, era simplesmente um herdeiro facultativo, sendo chamados à sucessão
apenas os descendentes, na sua falta os ascendentes e na sequência o cônjuge
sobrevivente estando este em último lugar se não estivesse separado e como não era
considerado herdeiro necessário podia ser afastado de forma completa da sucessão por
via testamentária.
Contudo foi atribuída posição mais favorável ao cônjuge no novo código porque,
além de ser herdeiro necessário será herdeiro concorrente com os descendentes e
ascendentes, significa o compartilhamento em igual proporção de um mesmo patrimônio,
sendo assim todos os bens adquiridos durante a união pertencerão a ambos os cônjuges,
não importando quem comprou, mas os bens adquiridos individualmente antes da união
permanecem sob propriedade de cada um, não entram aí bens que a aquisição for de
causa anterior, como é o caso de herança.
Os bens que entram na comunhão, no caso da dissolução do casamento, serão
divididos na mesma proporção para cada um. Para o esclarecimento de tal situação o artigo
1.660 do Código Civil de 2002 estabelece regras que são consideradas.
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Art. 1.660. Entram na comunhão:
I -os bens adquiridos na constância do casamento por título oneroso,
ainda que só em nome de um dos cônjuges;
II -os bens adquiridos por fato eventual, com ou sem o concurso de
trabalho ou despesa anterior;
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III -os bens adquiridos por doação, herança ou legado, em favor de
ambos os cônjuges;
IV -as benfeitorias em bens particulares de cada cônjuge;
V -os frutos dos bens comuns, ou dos particulares de cada cônjuge,
percebidos na constância do casamento, ou pendentes ao tempo de
cessar a comunhão.
Mas o que o ordenamento jurídico aponta, é que haverá a concorrência quando
houver bens particulares, após o falecimento de um dos cônjuges, se não há bens
particulares, não há a concorrência, diferente disso os cônjuges são meeiros no regime da
comunhão parcial de bens, isto é, cada cônjuge tem direito a metade dos bens que foram
adquiridos na constância do casamento, os bens comuns.
2.2. Sucessão dos descendentes
O chamado descendente não se referiu somente aos filhos, mas aos netos, bisnetos
e assim por diante, mas a grande demanda de ações é referente à concorrência de bens
entre os filhos e cônjuges, sendo que a sucessão dos descendentes está de forma
equitativa, não sendo de importância a origem, a partilha será sempre em partes iguais,
bem como entre os descendentes, os graus mais próximos excluem os mais distantes,
desse modo os descendentes herdam em primeiro lugar concorrendo eventualmente com
cônjuge supérstite, excluindo os demais herdeiros.
De acordo com o artigo 1.833 do Código Civil de 2002
Entre os descendentes, os em grau mais próximo excluem os mais
remotos, salvo o direito de representação.
Em concordância com o artigo mencionado acima o autor Nery Junior, esclarece em
seu comentário ao código civil que “os parentes em linha reta são aqueles que, além de
possuírem entre os vínculos de sangue, têm um tronco comum e descendem uns dos
outros. São descendentes: filhos, netos, bisnetos, trinetos. (NERY. JUNIOR, 2005. p,758).
2.3. Sucessão cônjuges sobrevivente
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O cônjuge sobrevivente herda independentemente da existência de ascendentes e
descendentes. É considerado herdeiro necessário e permanente, desde que não esteja
separado judicialmente, ou de fato, há mais de dois anos, conforme o artigo 1.830 do
Código Civil.
Art. 1.830. Somente é reconhecido direito sucessório ao cônjuge
sobrevivente se, ao tempo da morte do outro, não estavam
separados judicialmente, nem separados de fato há mais de dois
anos, salvo prova, neste caso, de que essa convivência se tornara
impossível sem culpa do sobrevivente.
O atual Código Civil de 2002 enquadrou o cônjuge entre os herdeiros necessários
que não podem ser afastados da herança, já que tem direito de no mínimo, metade.
Neste ensinamento Nery Jr. e Rosa Maria de Andrade Nery:
A regra do CC 1829, I se aplica ao cônjuge sobrevivente casado sob
o regime da comunhão parcial de bens, se o morto tiver deixado bens
particulares (CC 1659 e 1661). Ou seja: havendo descendentes, sendo
o cônjuge sobrevivente casado sob regime da comunhão parcial e
tendo o morto deixado bens particulares, o cônjuge sobrevivente é
herdeiro necessário, em concorrência com os descendentes do
falecido. (NERY JUNIOR, NELSON, e NERY ANDRADE, ROSA MARIA,
2005, p. 843).
Entretanto em concordância com o artigo 1.829, I C/C 2002, em que a concorrência
do cônjuge com os descendentes somente se dará quando houver patrimônio exclusivo
do de cujus.
3. DISPOSICOES LEGAIS
3.1. A Constituição da República Federativa do Brasil 1988
Direito das sucessões tem como fundamento o direito de propriedade, na medida
em que, em razão da possibilidade de perpetuar a sua fortuna, o homem se vê incentivado
a conservá-la.
Partindo do pensamento em que a vida não é eterna, mas pode se dizer que há um
seguimento dos bens necessários á existência e ao progresso de crescimento da pessoa,
nada mais justo, que esses bens fiquem para os herdeiros necessários, não deixando
desamparado financeiramente. Como esclarece Berenice:
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Essa continuidade “(...) ininterrupta que une as gerações constitui o nexo sucessório civil.”
(BERENICE DIAS, 2013, p. 23).
Acerca do Direito Sucessório bem como aquele que são qualificados como herdeiros
necessários, o direito sucessório está expressamente previsto na Constituição Federal em
seu artigo 5°, inciso XXX, XXXI, consagrado entre os direitos fundamentais, o referido artigo
em seu caput deixa claro a igualdade de todos perante a lei, nos termos seguintes:
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Art.5- XXX- é garantido do direito a herança
XXXI -“A sucessão de bens de estrangeiros situados no País será
regulada pela lei brasileira em benefício do cônjuge ou dos filhos
brasileiros, sempre que não lhes seja mais favorável a lei pessoal do
de cujus;
Conforme o disposto acima é entendido que os direitos são iguais perante a lei de
modo que não poderá ficar desamparado nem os descendentes e muitos menos o cônjuge
no regime da comunhão parcial de bens, logo que na referida situação o bem particular
entrará na partilha de bens, a qual o cônjuge irá concorrer com os descendentes.
3.2. Código Civil 2002
A princípio é necessário considerar que na comunhão parcial de bens, se excluem
os bens que os cônjuges possuem ao casar e os que adquirirem por causa anterior ou
alheia ao casamento, com exceções contidas nos artigos 1.659e 1661do Código Civil de
2002.
A sucessão legitima está prevista no título II, capítulo I do Código Civil, o qual aborda
sobre questões patrimoniais que surgiu em decorrência do falecimento de pessoa.
Portanto no mencionado capítulo o legislador disciplinou as sucessões dos herdeiros
estabelecendo uma ordem de vocação herdaria, no entanto o artigo 1.832 do Código Civil
possuem regras que devem ser observadas no momento da partilha.
Art. 1.832. Em concorrência com os descendentes (art. 1.829, inciso I)
caberá ao cônjuge quinhão igual ao dos que sucederem por cabeça,
não podendo a sua quota ser inferior à quarta parte da herança, se
for ascendente dos herdeiros com que concorrer
Contudo o que se deve notar é que o cônjuge sobrevivente é também considerado
herdeiro, mas somente o regime de bens poderá confirmar isso, e um deles é o regime da
comunhão parcial de bens, em análise ao artigo 1.829, do Código Civil de 2002, em
particular no que diz respeito a concorrência do cônjuge com os descendentes.

275

www.conteudojuridico.com.br

Art. 1.829. A sucessão legítima defere-se na ordem seguinte:
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I -aos descendentes, em concorrência com o cônjuge sobrevivente,
salvo se casado este com o falecido no regime da comunhão
universal, ou no da separação obrigatória de bens (art. 1.640,
parágrafo único); ou se, no regime da comunhão parcial, o autor da
herança não houver deixado bens particulares;
A princípio para que essa concorrência venha acontecer, o artigo 1.830 do Código
Civil, indica os requisitos necessários para que o cônjuge assuma seu papel na ordem de
vocação hereditária, e assim sendo reconhecido o direito a suceder na sucessão de seu
cônjuge falecido, o artigo possui o seguinte:
Art. 1.830. Somente é reconhecido direito sucessório ao cônjuge sobrevivente se, ao
tempo da morte do outro, não estavam separados judicialmente, nem separados de fato
há mais de dois anos, salvo prova, neste caso, de que essa convivência se tornara
impossível sem culpa do sobrevivente.
Portanto ainda que obedecendo aos requisitos que estão elencados no artigo acima,
o cônjuge sobrevivente terá que provar que a convivência tornou-se impossível sem sua
culpa, Exemplo: José foi casado com Maria por cinco anos, com o tempo devido alguns
problemas pessoais José não consegue mais viver com Maria, separam-se de fato, mas
José apaixona-se por outra mulher e depois de alguns dias José morre. Diante do caso
apresentado aplica-se o Código Civil o artigo mencionado acima.
Em analise ao artigo 1.829 do Código Civil, somente haverá a concorrência se houver
bens particulares, mas o que se pode notar, é uma possibilidade de comunicação de bens
particulares após a abertura de sucessão, diante disso quando se tem uma separação, os
bens particulares não poderão se comunicar com os bens comuns de modo a entrar na
partilha de bens, mas quando se tem uma morte de um dos cônjuges, haverá concorrência
do cônjuge sobrevivente com os descendentes para fazer a partilha desses bens exclusivo.
Sobre a concorrência sucessória do cônjuge e a meação, Paulo Nader afirma que:
Se, no regime da comunhão parcial de bens, o autor da herança não deixou bens
particulares, os bens deixados são comuns e quanto ao cônjuge sobrevivente já tem sua
meação, sendo assim, 50% do homem e o outro 50% da mulher, não há que se falar em
concorrência sucessória com os descendentes. (NADER.2007.p,163).
Diante de toda essa situação muitas vezes tem-se perguntado, o motivo dos bens
particulares entrarem na partilha para que se possa ser dividido entre o cônjuge e os
descendentes, já que não acontece o mesmo quando se tem a separação, sendo que cada
um pega somente a meação, ou seja, a parte que cabe a cada um.
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Portanto, para que possamos entender o motivo desses bens particulares entrar na
concorrência após a morte de um dos cônjuges é importante lembrar que a morte é uma
das formas de dissolução da sociedade conjugal, e para uma explicação mais clara temos
como fundamento o Código Civil 2002 em seu artigo 1.571.
Art. 1.571 -Da Dissolução da Sociedade e do Vinculo Conjugal
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A sociedade conjugal termina:
I –Pela morte de um dos cônjuges;
Percebe que somente nesta hipótese de dissolução haverá a comunicação dos bens
particulares do cônjuge falecido por meio da concorrência do cônjuge sobrevivente com
os descendentes do de cujus.
É essencial considerar que existe outra situação pertinente e não foi prevista pelo
legislador, de tal modo que não há nenhuma solução regulada pelo Código civil, no que
se percebe é como será realizada a partilha na hipótese em que o cônjuge concorre com
os descendentes comuns e descendentes exclusivos do falecido.
O legislador fez constar no artigo 1.832 do Código Civil regras que devem ser
observadas no momento da partilha da herança, o citado dispositivo:
Art. 1.832 do Código Civil. Em concorrência com os descendentes (art. 1.829, inciso I)
caberá ao cônjuge quinhão igual ao dos que sucederem por cabeça, não podendo a sua
quota ser inferior à quarta parte da herança, se for ascendente dos herdeiros com que
concorrer.
3.3. Princípio da Igualdade Jurídica de Todos os Filhos.
Este princípio está consagrado no artigo 227, §6º, pois é proibido qualquer
discriminação entre os filhos havidos dentro ou fora do casamento, incluindo os adotivos,
adota-se porém apenas a denominação de filhos, excluindo a distinção e estabelecendo a
igualdade entre os filhos, de acordo com o artigo 227,§6º 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.
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§ 6ºOs filhos, havidos ou não da relação do casamento, ou por
adoção, terão os mesmos direitos e qualificações, proibidas
quaisquer designações discriminatórias relativas à filiação.
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3.4. Princípio da Igualdade Jurídica dos Cônjuges e dos Companheiros.
O referido princípio eleva a igualdade jurídica entre os cônjuges e também aos
companheiros, no qual está no artigo 226, §5º da Constituição Federal de 1988, consagrou
essa igualdade jurídica entre o homem e a mulher, tanto no casamento, quanto na relação
de companheirismo, sendo posteriormente adotado no Código Civil de 2002.
Art. 226 .A família, base da sociedade, tem especial proteção do
Estado.
§ 5ºOs direitos e deveres referentes à sociedade conjugal são
exercidos igualmente pelo homem e pela mulher.
A concorrência com cônjuge e descendentes é bastante polêmica no meio
doutrinário e como o Legislador não se ocupou desse problema, os juristas criaram teorias
para solucionar a questão.
Adotou-se uma prévia solução o qual algum jurista levantou teorias a respeito, é
que no momento da partilha entre os filhos comuns e exclusivos, deve ser respeitado o
princípio da igualdade, conforme previsto no artigo 227, §6 da Constituição Federal:
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.
§ 6ºOs filhos, havidos ou não da relação do casamento, ou por
adoção, terão os mesmos direitos e qualificações, proibidas
quaisquer designações discriminatórias relativas à filiação.
O dispositivo mencionado afirma a proibição de qualquer discriminação relativa aos
filhos. Entretanto a melhor forma de respeitar o princípio da igualdade entre os filhos, uma
vez que não se deve fazer distinção entre os filhos comuns e exclusivos, matrimoniais e
extramatrimoniais, é dividir a herança em partes iguais sempre, inclusive quando o cônjuge
está concorrendo com os descendentes, sem a obrigação de respeitar a reserva de um
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quarto quando a concorrência coincide com descendentes comuns e exclusivos do
falecido.
4. DIVERGENCIAS DOUTRINARIAS NA CONCORRÊNCIA SUCESSÓRIA DO CÔNJUGE
COM DESCENDENTE NO REGIME DA COMUNHÃO PARCIAL DE BENS
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Essa divergência de partilha de bens, é referido ao regime da comunhão parcial de
bens, que é a divisão em igual proporção de um mesmo patrimônio, sendo assim todos os
bens adquiridos na constância do casamento é de ambos os cônjuges, não importando
quem efetuou a compra, mas os bens adquiridos individualmente antes da união
permanecem sob propriedade de cada um, não entram aí bens que a aquisição for de
causa anterior, como é o caso de herança.
O atual Código Civil de 2002 enquadrou o cônjuge entre os herdeiros necessários
que não podem ser afastados da herança, já que tem direito de no mínimo, metade.
Em sua obra, Tartuce (2020 n.p) aduz que, existem duas correntes doutrinarias a
respeito da interpretação do inciso I do artigo 1.829 do Código Civil de 2002. A primeira,
entende que, quando se trata de filhos comuns e exclusivos não se deve fazer a reserva da
quarta parte ao cônjuge ou ao companheiro.
Para uma primeira corrente, tida desde o início como majoritária, em
havendo a sucessão híbrida, não se deve fazer a reserva da quarta
parte ao cônjuge ou ao companheiro, tratando-se todos os
descendentes como se fossem exclusivos do autor da herança. Assim
entendem - conforme menções constantes na citada tabela
doutrinária - Caio Mário da Silva Pereira, Christiano Cassettari,
Guilherme Calmon Nogueira da Gama, Gustavo René Nicolau, Inácio
de Carvalho Neto, Jorge Fujita, Luiz Paulo Vieira de Carvalho, Maria
Berenice Dais, Maria Helena Diniz, Maria Helena Braceiro Daneluzzi,
Mário Delgado, Mário Roberto Carvalho de Faria, Rodrigo da Cunha
Pereira, Rolf Madaleno, Sebastião Amorim, Euclides de Oliveira e
Zeno Veloso; além do presente autor. (Tartuce . 2020, n.p)
Na segunda corrente mencionado por Tartuce como a minoritária, defende que, se
tratando de descendente comum e exclusivos, deve se fazer a reserva da quarta parte, de
forma a tratar todos os descendentes como comuns.
Assim aduz Tartuce:
Por outra via, para uma segunda corrente doutrinária, tida como
minoritária, em havendo sucessão híbrida, deve ser feita a reserva da
quarta parte ao cônjuge, tratando-se todos os descendentes como
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comuns, como pensam Francisco José Cahali, José Fernando Simão e
Sílvio de Salvo Venosa. Essa corrente está baseada em uma
interpretação literal do art. 1.832, pois a reserva da quarta parte deve
ocorrer em havendo descendentes de ambos, não sendo relevante
para afastar tal subsunção a presença também de filhos exclusivos
somente do falecido. ( Tartuce. 2020, n.p).
5. A JURISPRUDÊNCIA E A CONCORRÊNCIA DO CÔNJUGE COM OS DESCENDENTES
NO REGIME DA COMUNHÃO PARCIAL DE BENS
A jurisprudência tem admitido a aplicação da concorrência, no regime da comunhão
parcial, e a resultante divisão dos bens exclusivos do cônjuge falecido entre o cônjuge
sobrevivente e os herdeiros.
Vários Tribunais de justiça do Estado afirma sobre a questão de acordo com Agravo
de Instrumento Nº Processo: AI 20098900720158260000 SP 2009890-07.2015.8.26.0000,
Minas Gerais (TJMG) no julgado da Apelação Cível nº.351.0024.04.463851-8/001, São Paulo
(TJSP), nos julgados de Embargos de Declaração n° 624.198-4/9-01, e no Rio Grande do
Sul (TJRS) no julgado de Agravo de Instrumento nº 70021504923/2005.
Os julgados acima mencionados foram deferidos ao cônjuge sobrevivo, com quem
o falecido era casado pelo regime da comunhão parcial de bens, o direito de concorrer
com os descendentes deste, na parte relativa aos bens particulares pertencentes ao acervo
hereditário.
Apesar dos referidos julgados reconhecerem que havendo bens da meação do de
cujos, estes não se sujeitam a concorrência, pois sua meação já foi assegurada, pela parcela
da meação que lhe cabia por ocasião da dissolução do casamento pela morte do outro
cônjuge. Convém destacar que dentre os acórdãos selecionados, o único em que a decisão
foi por maioria é o proveniente do Rio Grande do Sul, no qual Desembargadora Maria
Berenice Dias, assim expôs o seu entendimento:
[...] caracterizaria flagrante disparate alçar o cônjuge supérstite à
condição de herdeiro, em concorrência com os filhos do falecido,
somente na hipótese de haver o de cujus deixado bens particulares,
ou seja, patrimônio que ele próprio escolheu ser incomunicável ao
eleger o regime da comunhão parcial para reger as questões
patrimoniais no decorrer do vínculo conjugal. (DIAS. Maria Berenice
Dias -Presidente -Agravo de Instrumento nº 7001088996/2005: “Por
Maioria, Deram Provimento, vencida a Relatora.”)
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Somente em 2015, o Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento que até
2014 ainda não era possível concretizar em quais patrimônios do falecido o cônjuge
sobrevivente seria herdeiro, tal entendimento reconheceu que o cônjuge supérstite teria
qualidade de herdeiro apenas para os bens particulares deixados pelo “de cujus”.
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RECURSO ESPECIAL. CIVIL. DIREITO DAS SUCESSÕES. CÔNJUGE
SOBREVIVENTE. REGIME DE COMUNHÃO PARCIAL DE BENS.
HERDEIRO NECESSÁRIO. EXISTÊNCIA DE DESCENDENTES DO
CÔNJUGE FALECIDO. CONCORRÊNCIA. ACERVO HEREDITÁRIO.
EXISTÊNCIA DE BENS PARTICULARES DO DE CUJUS. INTERPRETAÇÃO
DO ART. 1.829, I, DO CÓDIGO CIVIL. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC.
INEXISTÊNCIA. 1. Não se constata violação ao art. 535 do Código de
Processo
Civil
quando
a
Corte
de
origem
dirime,
fundamentadamente, todas as questões que lhe foram submetidas.
Havendo manifestação expressa acerca dos temas necessários à
integral solução da lide, ainda que em sentido contrário à pretensão
da parte, fica afastada qualquer omissão, contradição ou
obscuridade. 2. Nos termos do art. 1.829, I, do Código Civil de 2002,
o cônjuge sobrevivente, casado no regime de comunhão parcial de
bens, concorrerá com os descendentes do cônjuge falecido somente
quando este tiver deixado bens particulares. 3. A referida
concorrência dar-se-á exclusivamente quanto aos bens particulares
constantes do acervo hereditário do de cujus. 4. Recurso especial
provido. Acordão Ministro RAUL ARAÚJO (1143)
A interpretação da jurisprudência leva a conclusão de que o viúvo tem direito á
herança junto com os descendentes se for casado com o cônjuge falecido no regime de
comunhão parcial de bens, mas desde que haja bens particulares.
6. CONCLUSÃO
De acordo com uma relevante construção doutrinária e jurisprudencial acerca da
melhor interpretação da lei civil, por força do art. 1829, I, do Código Civil, aliado ao princípio
da dignidade/proteção, elevado à categoria de direito e de princípio fundamental da
Constituição, e consoante o atual entendimento do STJ, conclui-se que o cônjuge
sobrevivente tem direito de concorrer com os herdeiros na partilha dos bens do falecido,
posto que se a vontade for em sentido o inverso, nada mais seguro, em respeito à livre
disposição de bens, que o cônjuge busque resolver a disposição de seu acervo patrimonial
por testamento, do contrário, o cônjuge supérstite será amparado por lei conforme os
termos expostos.
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O trabalho apresentado trata da problemática que surgiu no direito sucessório, e
teve o objetivo de tratar de questões concernentes ao direito sucessório, trazendo
especificamente sobre a concorrência sucessória do cônjuge sobrevivente com os
descendentes, no qual foi posto a solução quanto aos bens que seriam concorridos, se
entraria os bens comuns ou particulares, como já mencionado, só entrarão na concorrência
os bens particulares, tendo em vista que os bens comuns o cônjuge já possui a sua meação
no qual não poderá entrar para a concorrência.
Contudo a problemática não parou por aí, o código regula a concorrência com o
descendente exclusivo e comum separadamente. No entanto há varias duvidas quando
essa concorrência acontece concomitantemente com ambos os filhos, o que de fato a lei
não previu tal situação sendo que vários juristas entraram no assunto trazendo diversos
entendimentos para que pudesse resolver essa questão, adotando um entendimento
majoritário em relação ao princípio do qual se dirigi a igualdade entre dos filhos, pois o
artigo 227,§6 previsto na Constituição Federal, proibi qualquer discriminação relativas aos
filhos, sendo assim uma vez que não se deve fazer distinção entre os filhos comuns e
exclusivos , matrimoniais e extramatrimoniais, divide-se a herança sempre em partes iguais.
Assim, a jurisprudência interpreta e leva a conclusão de que o viúvo tem direito á
herança junto com os descendentes se for casado com o cônjuge falecido no regime de
comunhão parcial de bens, mas desde que haja bens particulares.
7. REFERÊNCIAS
BRASIL. Código Civil. lei n o 10.406, de 10 de janeiro de 2002. Planalto. Disponível em:<
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/2002/L10406.htm> - Acesso em: 02 junho. 2021.
BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil. Disponível em:
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm>. Acesso em: 02
junho.2021.
DIAS, Maria Berenice. Manual das Sucessões. 2. Ed. Rev., atual. E ampl. São Paulo: 2013, p.
33.
DIAS, Maria Berenice. Manual das Sucessões.2. Ed. Rev., atual. E ampl. São Paulo: Revista
dos Tribunais, 2013, p. 23.
GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito de Família. Volume. Vol 6. Ed.5ªSão Paulo Saraiva.
2008, p. 390.
NADER, Paulo. Direito Civil: Direito das Sucessões. Volume 6 São Paulo: Método, 2007, p.
163.

282

www.conteudojuridico.com.br

NERY JUNIOR, Nelson, e NERY ANDRADE, Rosa Maria-3. Código Civil Anotado. Ed. 2 Rev.
São Paulo. Saraiva. 2005, p. 843.

Boletim Conteúdo Jurídico n. 1052 de 25/11/2021 (ano XIII) ISSN - 1984-0454

RECURSO ESPECIAL, Superior Tribunal de Justiça. REsp 1.368.123 SP, 2ª Seção, Relator:
Ministro Sidnei Beneti, Data de Julgamento: 22/04/2015, Data de Publicação: 08/06/2015.
Disponível
em:
https://ww2.stj.jus.br/processo/pesquisa/?aplicacao=processos.ea&tipoPesquisa=tipoPes
quisaGenerica&termo=REsp%201368123 – Acesso em: 20 junho.2021.
TARTUCE, Flavio. A reserva da quarta parte da herança (art. 1.832 do Código Civil) e a
sucessão
híbrida.
Disponível
em:<https://flaviotartuce.jusbrasil.com.br/noticias/191471256/stj-uniformiza-a-sucessaodo-conjuge-na-comunhao-parcial-de-bens> – Acesso em: 8 setembro.2021.
VENOSA, Sílvio de Salvo. Direito Civil, volume 7 -Direito das Sucessões. Ed. 7. São Paulo:
Atlas 2014, n/p.
VENOSA, Sílvio de Salvo. Direito das Sucessões –atualizada de acordo com o Código Civil
de 2002.Estudo Comparado com o Código Civil de 1916. Ed.6ª São Paulo: Atlas, 2006,
p.120.

283

www.conteudojuridico.com.br

Boletim Conteúdo Jurídico n. 1052 de 25/11/2021 (ano XIII) ISSN - 1984-0454

REFLEXO DAS MUDANÇAS DOS PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS NACIONAIS E
INTERNACIONAIS
STTEFANY ALEXIA MORAIS FRANCISCO:
Graduanda de Ciências Contábeis pela
Fundação Educacional de Fernandópolis
(FEF)
BARBARA DA SILVA LOPES
(coautora)
DANIELA BORELI
(orientadora)
RESUMO: As normas internacionais de contabilidade foram criadas a partir da IASB e as
normas emitidas foram denominadas IFRS, as quais já foram adotadas por quase 120
países, incluindo o Brasil. A adoção desses pronunciamentos deu-se no Brasil em 2005,
com a criação do CPC e foi viabilizada pela publicação da Lei nº 11.638/2007 e Lei
11.941/2009, que alteram a Lei das Sociedades por Ações (Lei 6.404/1976) adequando-a
às normas internacionais de contabilidade. Diante da percepção deste fato, serão
apresentadas as reflexões que ocorreram após a adoção desses pronunciamentos das
normas de contabilidade, de acordo com a Lei das Sociedades por Ações (Lei 6.404/1976)
e com as normas do CPC em relação aos IFRS publicados pelo IASB. Tem- se como objetivo
deste trabalho, apresentar as mudanças que ocorreram na contabilidade após a
adoção da IFRS, e a lei 11.638 de 2007 e suas alterações na contabilidade praticada no
Brasil, apresentar a sua importância e implantação, além de demonstrar de forma clara e
objetiva através de exemplos, como eram e como se tornaram as Demonstrações
Contábeis. Em suma, a metodologia foi realizada por pesquisas bibliográficas, através de
livros, sites do governo, leis aplicadas após o pronunciamento e implantação da lei 11.638
de 2007.
Palavras-chave: Normas
Demonstrações Contábeis.

internacionais.

Pronunciamento.

CPC.

Implantação.

ABSTRACT: International accounting standards were created from the IASB and the
standards issued were called IFRS, which have already been adopted by nearly 120
countries, including Brazil. The adoption of these pronouncements took place in Brazil in
2005, with the creation of the CPC and was made possible by the publication of Law No.
11,638/2007 and Law 11,941/2009, which amend the Brazilian Corporation Law (Law
6.404/1976) by adapting them. to international accounting standards. Given the perception
of this fact, the reflections that occurred after the adoption of these accounting standards
pronouncements will be presented, in accordance with the Corporations Law (Law
6.404/1976) and with the CPC standards in relation to IFRS published by the IASB . The
objective of this work is to present the changes that occurred in accounting after the
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adoption of IFRS, and the law 11,638 of 2007 and its changes in accounting practiced in
Brazil, present its importance and implementation, in addition to clearly demonstrating and
objective through examples, how they were and how the Financial Statements became. In
short, the methodology will be carried out by bibliographical research, through books,
government websites, laws applied after the pronouncement and implementation of law
11,638 of 2007.
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Keywords: International standards. Pronouncement. CPC. Implantation. Accounting
statements.
1 INTRODUÇÃO
As Normas Internacionais foram desenvolvidas inicialmente pela (IASC) International
Accounting Standard Committee em 1973, e tinha o objetivo de criar um padrão contábil
internacional, para facilitar as movimentações entre os países. O IASC foi substituído por
IASB (International Accounting Standards Board), que publicou as Normas Internacionais,
denominando-as como IFRS (International Financial Reporting Standards). As IFRS foram
adotadas em diversos países, sendo adaptadas com a realidade de cada país, assim como
no Brasil, adaptações essas que será retratado no trabalho, demonstrando as mudanças
que ocorreram após essa adoção.
O objetivo deste será demonstrar de forma clara as mudanças que a lei 11.638 de
2007 trouxe para a contabilidade, além de demonstrarmos as diferenças das
Demonstrações Contábeis, antes e depois da implementação da IFRS no Brasil.
2 OBJETIVO
2.1 GERAL
O objetivo deste trabalho é apresentar as mudanças que ocorreram na
contabilidade após a adoção da IFRS.
2.2 ESPECÍFICO
São objetivos específicos deste projeto de pesquisa apresentar de forma clara quais
as mudanças que a lei 11.638 de 2007 trouxe para a contabilidade anteriormente praticada
no Brasil, apresentar a sua importância e implantação, além de demonstrar de forma clara
e objetiva através de exemplos, como eram e como se tornaram as Demonstrações
Contábeis.
Além disso, esse trabalho visa demonstrar de forma clara e objetiva através de
exemplos, como foi e como se tornou as Demonstrações Contábeis, a fim de entender
como é a aplicabilidade de tais leis quando aprovadas pelo CPC.
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3 REFERENCIAL TEÓRICO
3.1 CONTABILIDADE
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De acordo com Ribeiro (2008) a Contabilidade é uma ciência que possibilita, por
meio de suas técnicas, o controle permanente do Patrimônio das empresas. A Resolução
n° 774, de 1994, do Conselho Federal de Contabilidade – CFC - explica:
A Contabilidade possui objeto próprio – o Patrimônio das Entidades
– consiste em conhecimentos obtidos por metodologia racional, com
as condições de generalidade, certeza e busca das causas, em nível
qualitativo semelhante às demais ciências sociais. A Resolução
alicerça-se na premissa de que a Contabilidade é uma Ciência Social
com plena fundamentação epistemológica. Por consequência, todas
as demais classificações – método, conjunto de procedimentos,
técnica, sistema, arte, para citarmos as mais correntes – referem-se a
simples facetas ou aspectos da Contabilidade, usualmente
concernentes à sua aplicação prática, na solução de questões
concretas.
Respeitando a classificação definida por Marion (2008, p. 24), verifica-se que ele
classifica a contabilidade como um instrumento que fornece o máximo de informações
para as tomadas de decisões dentro e fora da empresa, assim, o objetivo da contabilidade
vai além de registrar os fatos que alterar o patrimônio, ela serve para auxilio para tomada
de decisões, pois com os relatórios contábeis, os gestores terão ciência da situação
econômica e financeira da empresa.
3.1.1 Modelos da Contabilidade
Segundo Nobes (1992), existem dois grandes grupos para classificar os sistemas
contábeis: o modelo anglo-saxônico e o modelo europeu-continental.
O primeiro com uma contabilidade mais desenvolvida, com boas práticas de
financial Reporting enquanto o segundo, apresenta regras contábeis pouco flexíveis,
direcionando informações para o Fisco e para credores, prejudicando a evidenciação
dessas informações.
O modelo europeu é formado pelos seguintes países: França, Alemanha, Itália,
Japão, Bélgica, Espanha, países comunistas (Europa Oriental), países da América do Sul.
As suas principais características são: a profissão contábil é fraca e pouco atuantes,
há muita interferência governamental, bancos e governos são os principais usufrutuários
ao invés dos investidores.
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Já o modelo Anglo-saxônico é formado pelos seguintes países: Grã-Bretanha
(incluindo Inglaterra, País de Gales, Irlanda e Escócia), Austrália, Nova Zelândia, Estados
Unidos da América, Canadá, Malásia, Índia, África do Sul e Singapura.
Suas principais características são: os profissionais da contabilidade são fortes e
atuantes, não há muita interferência governamental e busca atender primeiramente os
investidores.
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Segue abaixo a Figura 1, onde Glaum e Mandler (1996, apud WALTON 2003),
demonstram de forma mais detalhada as características de cada modelo:
Figura 1: Características dos modelos contábeis

Fonte: Adaptado de Glaum e Mandler (1996, apud WALTON 2003, p. 8).
3.2 HISTÓRIA DA IRFS
As Normas Contábeis Internacional, se deram início em 1970, quando surgiu o
International Accounting Standard Committee (IASC) em 1973, com objetivo de criar um
padrão contábil internacional, para facilitar as movimentações entre os países.
Na época em questão, a IASC ainda não tinha força o suficiente para se tornar uma
linguagem contábil com aderência internacional conforme planejavam. Após a crise do
petróleo no EUA e a queda do comunismo na Europa em 1989, diante desses cenários, o
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IASC crescia como órgão de normalização contábil internacional do setor privado, e
conseguiu ganhar respeito dos órgãos reguladores dos principais mercados e governos
Europeus. Ele era o único órgão competente de normatização contábil no final dos anos
90.
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Nos anos 2000, a comissão Europeia requiriu que todas as empresas de capital
aberto deveriam aderir as normas internacionais até 2005. De acordo com o CFC:
O IASC, que foi substituído pelo IASB, emitiu 41 normas, que eram
denominadas International Accounting Standards, ou IAS, a maioria
das quais continua em vigência até hoje. Neste contexto, é
importante observar que a IFRS 1 que trata de adoção de IFRS, pela
primeira vez, é diferente da IAS 1, que trata do formato, do conteúdo
e da apresentação das Demonstrações Contábeis preparadas de
acordo com o IFRS, e assim por diante. Em 2003 e 2004, o IASB
revisou e atualizou quinze das IASs que haviam sido, anteriormente,
emitidas pelo IASC, em linha com seu compromisso de
desenvolvimento contínuo das normas contábeis.
3.2.1 IRFS no Brasil (Lei 11.638/2007)
Niyama e Rodrigues (2010, p. 25) destacam que “o surgimento de normas
internacionais na contabilidade tem como finalidade a harmonização dos padrões
contábeis, mitigando as disparidades apresentadas nas demonstrações financeiras.
Figura 2: Convergência Contábil no Brasil

Fonte: Prado (2013)
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Em 2008, foi adotado as IFRS no Brasil, a partir da promulgação da Lei 11.638, de 28
de dezembro de 2007.
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Segundo Young, em 2000 foi apresentada a câmara dos deputados o Projeto de Lei
nº 3.741, que propunha alterações no Capítulo XV da Lei das Sociedades por Ações, que
visavam alinhar as normas e práticas contábeis brasileiras as internacionais – IFRS (2009,
p.xxii). Após sete anos de análise pelo órgão legislativo, a Lei foi aprovada, transformada
na Lei nº 11.638/07. “A Lei 11.638/07 estabeleceu que as normas contábeis a serem
expedidas pela CVM deverão ser “elaboradas em consonância com os padrões
internacionais de contabilidade adotados pelos principais mercados de valores
monetários” (YOUNG, 2009, p.xxiii).
De acordo com Saiki e Antunes, 2010, com a lei 11.638/2007, o Brasil passou a adotar
as IFRS, essa nova lei introduziu importantes conceitos do direito societário, além de alinhar
a normatização brasileiras as legislações dos EUA e de países da Europa, trazendo
inovações para as demonstrações e paras as práticas contábeis.
Para a implementação da Lei 11.638, o Brasil utilizou a estrutura já formada pelo
Comitê de Pronunciamentos Contábeis – CPC, e desde então é responsável por traduzir os
padrões internacionais para o português. De acordo com o plano de convergência do CPC
criado em 2008:
Nesse contexto surgiu o Comitê de Pronunciamentos Contábeis –
CPC, após amplas discussões e busca de alternativas viáveis do ponto
de vista prático e com o devido entendimento e suporte das diversas
entidades envolvidas no processo de emissão e utilização de
demonstrações contábeis. Foi criado com o objetivo de buscar a
unificação para viabilizar a convergência das normas contábeis
brasileiras aos padrões internacionais.
4 RESULTADO
4.1 MUDANÇAS COM A IFRS E CPC
Umas das maiores mudanças e revoluções na contabilidade após as mudanças,
foram referentes as formas de pensar na contabilidade, além das formas de escriturar e as
formas de levantar as demonstrações contábeis, além disso, houve grande revolução na
área de investimento, pois se pode notar a necessidade de capacitação dos contadores no
nesse assunto.
Trata-se do reflexo do interesse de investidores nacionais e internacionais, e para as
essas pessoas investirem, necessitam de demonstrações contábeis transparentes e
convergentes com as Normais Internacionais de Contabilidade.
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Através do quadro abaixo, é possível comparar as mudanças que ocorreram após a
Lei 11.638/2007:
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Figura 3: Comparação alterações das Leis

Fonte: Artigo Acadêmico – Marcos Moliga (2012)
Podemos também ressaltar os itens em que a Lei 11.638/2007 realizou mudanças,
sendo utilizado as empresas de sociedade anônimas (S.A) para visualização desse fato. As
sociedades eram regidas pela lei 6.404 de 1976, que apresentou alteração em 1997 pela lei
9.457, já no ano de 2007 foi sancionada a nova lei que apresentava uma nova maneira de
obrigatoriedade nas demonstrações contábeis. Além disso, de maneira resumida, nas
demonstrações também ouve mudanças, por exemplo, no ativo, os grupos de contas
passaram a ser chamados de Ativo Circulante e Ativo Não Circulantes, e antigamente era
o grupo de Ativo Permanente.
As diferenças nas Demonstrações poderão ser visualizadas na Figura 4.
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ANTES LEI 6.404/76

DEPOIS LEI 11.638/07

ATIVO CIRCULANTE
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO
ATIVO PERMANENTE
IMOBILIZADO
DIFERIDO

ATIVO CIRCULANTE
ATIVO NÃO CIRCULANTE
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO
INVESTIMENTO
IMOBILIZADO
INTANGÍVEL
DIFERIDO

PASSIVO CIRCULANTE
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO
RESERVA DE EXERCÍCIOS FUTUROS
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
CAPITAL SOCIAL
RESERVA DE CAPITAL
RESERVA DE REAVALIAÇÃO
RESERVA DE LUCROS
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

PASSIVO CIRCULANTE
PASSIVO NÃO CIRCULANTE
EXÍGIVEL A LONGO PRAZO
RESULTADO DE EXERCÍCIOS FUTUROS
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
CAPITAL SOCIAL
RESERVA DE CAPITAL
AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL
RESERVA DE LUCROS
AÇÕES EM TESOURARIA
PREJUÍZOS ACUMULADOS
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Figura 4: Comparação das modificações das Demonstrações

Fonte: Artigo Acadêmico – Marcos Moliga (2012)
Além das mudanças citadas acima referente as Demonstrações, deve ser
destacadas as mudanças na Figura 5 a seguir:
Figura 5: Comparação das modificações das Demonstrações
Mudanças após a Lei 11638/07
Substituição da DOAR pela DFC;
Criação de dois novos grupos de contas conforme o art 178, o
"Intangível" e "Ajustes de Avaliação Patrimonial";
Inclusão da DVA no conjunto de demonstrações;
Redefinição de critério de classificação no Ativo Imobilizado;
Redefinição de critério de classificação no Ativo Diferido;
Eliminação da "Reserva de Reavaliação", acabando com a
chance de reavaliação espontânea do ativo imobilizado;
Eliminação da "Reserva de Capital";
Instituição da avaliação periódica compulsória do grau de
recuperação dos valores registrados no ativo
imobilizado,intangível e diferido;
Criação da "Reserva de Incentivos Fiscais";
Nas incorporações, cisões ou fusões,devera haver a
contabilização por valor de mercado dos ativos e passivos da
incorporada, cindiada ou fusionada;
Os intrumentos financeiros deverão ser classificados em três
categorias: "mantidos até o vencimento"; "destinado à
negociação" e "disponíveis para venda";
Necessidade de avaliação por equivalência patrimonial de
todas as empresas coligadas;

Fonte: Autores
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4.1.1 DFC e DOAR
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Conforme Neves e V.Viceconti (2008, p.278) “a DOAR demonstra as causas da
variação do Capital Circulante Líquido num determinado exercício. A DFC demonstra as
causas da variação do Disponível.”
Pode se dizer, que a DFC é baseada no conceito de disponibilidade imediata e
dentro do regime de caixa, e a DOAR é com base no conceito de capital circulante liquido
e dentro do regime de competência.
Figura 6: Diferenças e Semelhanças da DOAR E DFC

Fonte: Artigo acadêmico – Faculdade Cearense – Eliana Freitas Leonel (2012)
De acordo com Marion (1998, p. 407) a DOAR “explica a variação do capital
circulante líquido (capital de giro próprio ou capital de giro líquido) ocorrida de um ano
292

www.conteudojuridico.com.br

para outro. Ajuda-nos a compreender como e por que a posição financeira mudou de um
exercício para outro”. A Figura 7 irá retratar a estrutura da DOAR.
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Figura 7: Estrutura do DOAR

Fonte: Braga (2006)
O DFC tem duas formas de apresentação, o método indireto e o método direto,
ambas são previstas pela Financial Accounting Standards Board - FASB, mas o International
Accounting Standards Board - IASB não faz nenhuma referência à forma de apresentação.
Segundo Iudícibus, Martins, Gelbcke (2008, p. 445) “o FASB e o IASB recomendam
que as empresas utilizem o método direto, e é facultada a elaboração do fluxo de caixa das
operações pelo método indireto, ou método de reconciliação”.
De acordo om a figura 7 à seguir, podemos ver a estrutura direta e, posteriormente,
na figura 8, veremos a estrutura indireta.
Figura 7: Estrutura Direta do DFC
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,
Fonte: Artigo Acadêmico - Eliane Sayuri, Gerardo Viana e Priscila Juliana (2010)

Figura 8: Estrutura Indireta do DFC
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Fonte: Artigo Acadêmico - Eliane Sayuri, Gerardo Viana e Priscila Juliana (2010)
4.2

CPC (COMITÊ DE PRONUNCIAMENTO CONTÁBEIS)

Segundo a Resolução CFC n° 1.055/05, no capitulo 1, foi criado o Comitê de
Pronunciamentos Contábeis, sendo composto de 2 representantes de cada uma das
entidades seguintes: Associação Brasileira das Companhias Abertas (Abrasca); Associação
dos Analistas e Profissionais de Investimento do Mercado de Capitais (Apimec Nacional);
B3 Brasil Bolsa Balcão; Conselho Federal de Contabilidade (CFC); Instituto dos Auditores
Independentes do Brasil (Ibracon); Fundação Instituto de Pesquisas Contábeis, Atuariais e
Financeiras (Fipecafi); Entidades representativas de investidores do mercado de capitais.
Com as seguintes necessidades: Convergência internacional das normas contábeis
(redução de custo de elaboração de relatórios contábeis, redução de riscos e custo nas
análises e decisões, redução de custo de capital); centralização na emissão de normas dessa
natureza (no Brasil, diversas entidades o fazem); representação e processos democráticos
na produção dessas informações (produtores da informação contábil, auditor, usuário,
intermediário, academia, governo). De acordo como CPC:
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O CPC tem como objetivo "o estudo, o preparo e a emissão de
documentos técnicos sobre procedimentos de Contabilidade e a
divulgação de informações dessa natureza, para permitir a emissão
de normas pela entidade reguladora brasileira, visando à
centralização e uniformização do seu processo de produção, levando
sempre em conta a convergência da Contabilidade Brasileira aos
padrões internacionais.
4.2.1 CPC 37 (R1) - Adoção Inicial das Normas Internacionais de Contabilidade
O CPC 37 R1, foi criado para que houvesse a adoção inicial das normas
internacionais de contabilidade (IFRS), e deveria ser aplicado quando as entidades
adotavam as IFRS pela primeira vez, por meio de declaração explícita.
Segundo o CPC, o objetivo desse Pronunciamento, é garantir que as primeiras
Demonstrações Contábeis de uma entidade, de acordo com a IFRS, devem conter
informações de alta qualidade, que sejam: transparentes para os usuários; proporcionem
um ponto de partida para a contabilização; possam ser geradas a um custo que não supere
os benefícios.
4.3

MUDANÇAS NO ÂMBITO LEGAL

4.3.1 LEI N° 6.404, DE 15 DE DEZEMBRO DE 1976
Art. 1º A companhia ou sociedade anônima terá o capital dividido em ações, e a
responsabilidade dos sócios ou acionistas será limitada ao preço de emissão das ações
subscritas ou adquiridas.
Art. 2º Pode ser objeto da companhia qualquer empresa de fim lucrativo, não
contrário à lei, à ordem pública e aos bons costumes.
§ 1º Qualquer que seja o objeto, a companhia é mercantil e se rege pelas leis e usos
do comércio.
§ 2º O estatuto social definirá o objeto de modo preciso e completo.
§ 3º A companhia pode ter por objeto participar de outras sociedades; ainda que
não prevista no estatuto, a participação é facultada como meio de realizar o objeto social,
ou para beneficiar-se de incentivos fiscais.
Art. 3º A sociedade será designada por denominação acompanhada das expressões
"companhia" ou "sociedade anônima", expressas por extenso ou abreviadamente, mas
vedada a utilização da primeira ao final.
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§ 1º O nome do fundador, acionista, ou pessoa que por qualquer outro modo tenha
concorrido para o êxito da empresa, poderá figurar na denominação.
§ 2º Se a denominação for idêntica ou semelhante a de companhia já existente,
assistirá à prejudicada o direito de requerer a modificação, por via administrativa (artigo
97) ou em juízo, e demandar as perdas e danos
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4.3.2 LEI Nº 11.638, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2007.
Altera e revoga dispositivos da Lei no 6.404, de 15 de dezembro de 1976, e da Lei
no 6.385, de 7 de dezembro de 1976, e estende às sociedades de grande porte disposições
relativas à elaboração e divulgação de demonstrações financeiras.
Art. 1° Os arts. 176 a 179, 181 a 184, 187, 188, 197, 199, 226 e 248 da Lei no 6.404,
de 15 de dezembro de 1976, passam a vigorar com a seguinte redação:
Art. 177
§ 5º As normas expedidas pela Comissão de Valores Mobiliários a que se refere o §
3° deste artigo deverão ser elaboradas em consonância com os padrões internacionais de
contabilidade adotados nos principais mercados de valores mobiliários.
Além das mudanças citadas acima, a estrutura do Balanço Patrimonial também foi
alterada pela Lei 11.638 e pela MP 449/08.
Segundo (RIBEIRO, 2008, p.39) O Balanço Patrimonial (BP) é a demonstração
contábil que evidencia em determinada data, a posição patrimonial e financeira da
entidade.
4.4 CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE
O Conselho Federal de Contabilidade (CFC) criado e regido por legislação
específica, o Decreto-Lei nº 9.295, de 27 de maio de 1946:
Art. 1º Ficam criados o Conselho Federal de Contabilidade e os
Conselhos Regionais
de Contabilidade, de acordo com o que preceitua o presente Decreto
Lei.
Art. 2º A fiscalização do exercício da profissão contábil, assim
entendendo-se os profissionais habilitados como contadores e
técnicos em contabilidade, será exercida pelo Conselho Federal de
Contabilidade e pelos Conselhos Regionais de Contabilidade a que
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se refere o art. 1º art.2ª com redação dada pelo art.76 da Lei nº
12.249, de 11 de junho de 2010
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Art. 3º Terá sua sede no Distrito Federal o Conselho Federal de
Contabilidade, ao qual ficam subordinados os Conselhos Regionais
De acordo com o CFC, ele é integrado um por representante de cada estado, mais
o Distrito Federal, e tem o total de 27 conselheiros efetivos, e tem como principal objetivo
de orientar, normatizar e fiscalizar o exercício da profissão contábil, além de regular acerca
dos princípios contábeis, os cadastros de qualificação e dos programas de educação
continuada, além e editar as Normas Brasileiras de Contabilidade.
4.4.1

Resolução CFC Nº 1.255/2009

A Resolução do CFC nº 1.255 de 10 de dezembro de 2009, aprova a NBC TG 1000
(Em 21 de outubro de 2016 foi alterada e consolidada para NBC TG 1000 R1) –
Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas, com o objetivo de adequar as normas
internacionais de contabilidade para empresas de pequeno e médio porte.
O CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE, no exercício de suas
atribuições legais e regimentais,
CONSIDERANDO que o Conselho Federal de Contabilidade, em
conjunto com outras entidades, é membro do Comitê de
Pronunciamentos Contábeis (CPC), criado pela Resolução CFC nº.
1.055/05;
CONSIDERANDO que o CPC tem por objetivo estudar, preparar e
emitir Pronunciamentos Técnicos sobre procedimentos de
contabilidade e divulgar informações dessa natureza, visando
permitir a emissão de normas uniformes pelas entidades-membro,
levando sempre em consideração o processo de convergência às
normas internacionais;
CONSIDERANDO que o Comitê de Pronunciamentos Contábeis, a
partir da IFRS for SMEs do IASB, aprovou o Pronunciamento Técnico
PME Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas, RESOLVE:
Art. 1º. Aprovar a NBC TG 1000 – Contabilidade para Pequenas e
Médias Empresas.
Art. 2º. Esta Resolução entra em vigor nos exercícios iniciados a partir
de 1º.de janeiro de 2010.
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4.5

CASO PRÁTICO

É observado na empresa AMBEV S.A. como as demonstrações passaram por grandes
alterações, como a grande quantidade de informação adicionada a DRE, e a forma que é
explicativa quanto ao modo que se chega no resultado final.
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A baixo segue os Balanços Patrimoniais da empresa citada acima, onde comparamos
o antes e depois da implantação das IFRS:
Figura 9: Demonstração da CIA no quarto trimestre do ano de 2002:
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Demonstração da CIA no quarto trimestre do ano de 2002
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mar-04

dez-03

ATIVO
Caixa
Títulos e Valores Mobiliários
Ganho não realizado sobre Derivativos
Contas a Receber de Clientes
Estoques
Impostos a Recuperar
Adiantamento
Despesas Antecipadas
Outros
ATIVO CIRCULANTE

1.347.499
1.162.920
107.059
440.691
966.169
406.407
34.905
110.724
151.804
4.728.178

1.196.103
1.337.783
259.000
725.715
954.611
771.327
17.837
119.353
118.743
5.500.472

Impostos a Recuperar
Contas a Receber de Empregados
Depósitos/Outros
ATIVO A LONGO PRAZO

2.177.406
226.573
791.930
3.195.909

2.180.189
234.677
777.775
3.192.641

Investimentos
Imobilizados
Diferido
ATIVO PERMANENTE

1.840.874
4.181.164
255.530
6.277.568

1.711.374
4.166.305
259.327
6.137.006

14.201.654

14.830.119

PASSIVO
Financiamentos
Contas a Pagar
ICMS, IPI e Outros Impostos a Recolher
Dividendos a Pagar
Salários e Participações
Impostos de Renda, Contribuição Social e Outros
Outros
PASSIVO CIRCULANTE

2.229.154
518.986
563.369
119.806
110.616
93.317
341.303
3.976.551

1.976.059
800.483
763.723
291.900
105.646
538.622
243.611
4.720.044

Financiamentos
Impostos de Renda, Contribuição Social
ICMS Diferido

4.007.253
23.059
215.215

4.004.335
26.161
231.788

Provisão para Contingências
Provisão para Fundo de Pensão
Outros
PASSIVO A LONGO PRAZO

1.270.240
74.294
45.849
5.635.911

1.232.866
72.893
37.419
5.605.463

TOTAL

9.612.462

10.325.507

238.920

196.434

Capital Social

3.124.059

3.124.059

Reservas
Lucros (prejuízoz) Acumulados
PATROMÔNIO LÍQUIDO

1.025.518
200.696
4.350.272

1.184.119

14.201.654

14.830.119

ATIVO TOTAL

PARTICIPAÇÃO ACIONISTA MINORITÁRIO

PASSIVO TOTAL

4.308.178

Fonte: – Autores, Extraído do Site da Ambev
Figura 9: Demonstração da CIA no primeiro trimestre do ano de 2007:
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ATIVO
ATIVO CIRCULANTE
Caixa e equivalentes de caixa
Aplicações financeiras
Instrumentos financeiros derivativos
Contas a receber
Estoques
Imposto de renda e contribuição social a recuperar
Impostos a recuperar
Outros ativos
ATIVO NÃO CIRCULANTE
Aplicações financeiras
Instrumentos financeiros derivativos
Imposto de renda e contribuição social a recuperar
Imposto de renda e contribuição social diferidos
Impostos a recuperar
Outros ativos
Benefícios a funcionários
Investimentos
Imobilizado
Intangível
Ágio

TOTAL DO ATIVO
PATRIMÔNIO LÍQUIDO E PASSIVO
PASSIVO CIRCULANTE
Contas a pagar
Instrumentos financeiros derivativos
Empréstimos e financiamentos
Salários e encargos
Dividendos e juros sobre o capital próprio a pagar
Imposto de renda e contribuição social a recolher
Imposto, taxas e contribuições a recolher
Outros passivos
Provisões

PASSIVO NÃO CIRCULANTE
Contas a pagar
Instrumentos financeiros derivativos
Empréstimos e financiamentos
Imposto de renca e contribuição social diferidos
Imposto de renca e contribuição social a recolher
Impostos, taxas e contribuição a recolher
Opção de venda concedida sobre participação em controlada e outros passivos
Provisões
Benefícios a funcionários

TOTAL DO PASSIVO
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Capital social
Reservas
Ajuste de avaliação patrimonial
PATRIMÔNIO LÍQUIDO DE CONTROLADORES
Participação de não controladores
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

dez/19

dez/20

11.900,7
14,6
172,1
4.495,5
5.978,6
1.831,4
2.242,7
985,6
27.621,1

17.090,3
1.700,0
505,9
4.303,1
4.605,9
1.759,2
1.527,9
850,1
32.342,6

163,6
1,2
4.331,9
2.950,1
671,1
1.751,7
56,2
303,4
22.576,3
6.306,4
35.009,9
74.121,8

213,9
3,4
4.495,0
4.560,8
5.695,8
2.141,6
33,6
337,4
24.768,4
7.580,6
40.023,5
89.854,0
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Demonstração da CIA no primeiro trimestre do ano de 2007:

101.742,9 122.196,6

15.069,6
355,3
653,1
833,0
956,6
1.394,2
4.108,5
1.530,7
110,0
25.011,0

19.339,2
329,8
2.738,8
925,5
2.454,7
1.167,3
4.549,5
1.848,1
124,9
33.478,0

309,6
0,1
2.409,7
2.371,1
2.219,6
645,2
3.145,4
371,0
2.704,5
14.176,9

655,9
0,0
2.053,5
3.043,4
1.912,7
684,3
4.226,7
447,1
3.544,0
16.567,5

39.186,9

50.045,5

57.866,8 57.899,1
75.685,7 80.905,6
- 72.274,5 -64.989,0
61.278,0 73.815,6
1.278,0
1.335,5
62.556,0

75.151,1

101.742,9 125.196,6

Fonte: – Autores, Extraído do Site da Ambev
Segue legenda abaixo para identificar as alterações:
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Antes era Ativo Realizável a Longo Prazo, e na alteração ficou Ativo Não Circulante.
A classificação Ativo Permanente foi retirada, e seus resultados foram transfiridos para Ativo Não Circulante, criação do grupo Intangível
A classificação Passivel Exigível em Longo Prazo foi retirada, e seus resultados foram transfiridos para Passível Não Circulante
Incluiu-se grupo de Ajuste de avaliação patrimonial e foi retirado Reservas de Reavaliação
É apresentado também as demonstrações de resultados, de anos distintos para que
seja analisado a diferença após a implantação da nova Lei:
Figura 10: Demonstração de Resultado de 2002:
Demonstração de Resultado

Receita Líquida
Custos de Produtos Vendidos
LUCRO BRUTO
Margem Bruta (%)
Despesas com Vendas e Marketing
% sobre a Receita Líquida
Despesas com Distribuição Direta
% sobre a Receita Líquida
Despesas gerais e Administrativas
% sobre a Receita Líquida
Depreciações e Amortizações
SUBTOTAL
% sobre a Receita Líquida

1T04
1T03
2.370.493 1.985.193
-997.197 -982.946
1.373.296 1.002.247
57,9%
50,5%

%
19,4%
1,4%
37,0%

-259,311
10,9%
-190,644
8,0%
-117.519
5,0%
-118.708
-686.182
28,9%

-166.811
8,4%
-142.989
7,2%
-98.977
5,0%
-94.708
-503.507
25,4%

55,5%

687.115
29,0%

498.740
25,1%

37,8%

-29.453
-4.197
-901
-328.661
112.848
-215.814
-16.289
420.461
-78.950
-30.147
-6.354

-26.005
-55.273
-1.824
-49.985
431.165
381.180
-16.420
780.397
-252.376
-11.031
-8.028

13,3%
-94,4%
-50,6%
557,5%
-73,8%
n.m
-0,8%
-46,1%
-68,7%
173,3%
-20,8%

LUCRO LÍQUIDO
% sobre a Receita Líquida

305.010
12,9%

508.962
25,6%

-40,1%

Depreciações e Amortizações
EBITDA
% sobre a Receita Líquida

206.481
893.596
37,7%

178.378
677.118
34,1%

15,8%
32,0%

EBIT
% sobre a Receita Líquida
Provisões Liquidas
Outras receitas (Despesas) Operacionais
Equivalência Patrimonial
Despesas Financeiras
Receitas Financeiras
Resultado Financeiro Líquido
Receitas (Despesas) Não Operacionais
LUCRO ANTES DE IMPOSTOS
Provisão IR/Contribuição Social
Provisão Part. De Empr. E Administradores
Participações Minoritárias

33,3%
18,7%
25,3%
36,3%

Fonte: – Autores, Extraído do Site da Ambev
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Figura 11: Demonstração de Resultado de 2007:
Demonstração de Resultado
4T19
15.474,7
-6.379,4
9.095,3
-4.134,8
700,4
5.660,9
-330,4
-1.554,3
-11,2
463,9

12M19
4T20
12M20
52.005,1 18.556,6 58.379,0
-21.678,2 -8.197,9 -27.066,1
30.326,9 10.358,7 31.312,9
-15.327,5 -5.060,8 -17.568,1
1.472,7 2.275,2 2.679,4
16.472,1 7.573,0 16.424,2
-397,2
-140,2
-452,2
-3.109,6 1.040,9 -2.434,4
-22,3
-9,4
-43,3
-754,7 -1.573,9 -1.762,5

LUCRO LÍQUIDO
ATRIBUÍDO A AMBEV
Atribuído a não controladores

4.219,0 12.188,3
4.099,7 11.780,0
119,3
408,3

6.890,4 11.731,9
6.786,0 11.379,4
104,4
352,5

LUCRO LÍQUIDO AJUSTADO
ATRIBUÍDO A AMBEV

4.633,5 12.549,9
4.512,7 12.139,0

7.008,0 12.104,3
6.901,0 11.745,1

EBTIDA ajustado

6.924,7 21.147,1

8.937,2 21.591,5
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Receita Líquida
Custos de Produtos Vendidos
LUCRO BRUTO
SG&A total
Outras Receitas/(despesas) operacionais
LUCRO OPERACIONAL (EBIT AJUSTADO)
Itens não recorrentes antes do EBIT
Resultado Financeiro
Participação nos resultados de empreendimentos controlados em conjunto
Imposto de renda

Fonte: – Autores, Extraído do Site da Ambev
5 METODOLOGIA
Foi realizada a pesquisa bibliográfica, através de livros, sites do governo, leis
aplicadas após o pronunciamento e implantação da Lei 11.638 de 2007, e suas alterações
posteriores, CPC, NBC, é demais leis e decretos, os quais regulamentou a harmonização,
buscando a equivalência, para que em qualquer lugar pudesse entender os resultados das
demonstrações, ou seja, que a contabilidade tivesse o mesmo intuito. Conforme esclarece
Boccato (2006, p. 266),
a pesquisa bibliográfica busca a resolução de um problema
(hipótese) por meio de referenciais teóricos publicados, analisando e
discutindo as várias contribuições científicas. Esse tipo de pesquisa
trará subsídios para o conhecimento sobre o que foi pesquisado,
como e sob que enfoque e/ou perspectivas foi tratado o assunto
apresentado na literatura científica. Para tanto, é de suma
importância que o pesquisador realize um planejamento sistemático
do processo de pesquisa, compreendendo desde a definição
temática, passando pela construção lógica do trabalho até a decisão
da sua forma de comunicação e divulgação.
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A pesquisa trará de modo descritivo as adaptações e mudanças que ocorreram
desde a implantação da lei em destaque, como Antônio Carlos Gil (2002) menciona, a
pesquisa descritiva tem o objetivo descrever as características de determinada população
ou fenômeno, ou então, estabelecer relações entre as variáveis. Deste modo, busca-se
analisar a harmonização contábil entre as empresas brasileiras e americanas, quais foram
as etapas e como elas impactaram as empresas brasileiras.
6

CONCLUSÃO

Sendo assim, é apresentado de forma clara e objetiva o que foi alterado e o que
permaneceu diante da Lei 11.638/07 e as demais alterações da Lei 6.404/76, a qual o
trabalho trata.
Visto que, com a globalização, se fazia necessário a unificação contábil em todos
os países, a fim de permitir analisar-se uma demonstração financeira seja no Brasil, ou em
outro país, e entender se a empresa apresentou lucro ou prejuízo no exercício, assim
facilitando as transações econômicas entre os mesmas.
Muitas mudanças econômicas ocorreram com a implantação da lei, mas todas com
o objetivo de harmonizar e criar uma espécie de padrão que trouxesse vantagens para
todos. Com isso é possível observar que toda mudança exige e demanda esforços e
adequações, mas que se trata do cenário que o profissional contábil irá se deparar e se
preparar cada vez mais para as alterações que ainda estão por vir.
7
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RESUMO: O presente artigo analisa a responsabilidade do fornecedor da indústria
automotiva nos casos em que o consumidor posterior ao não atendimento do
comunicado de recall, vier a sofrer danos em razão do objeto que originou o
chamamento. Para isto, em busca da resolução do problema, lança-se na demonstração
das doutrinas jurídicas, sobretudo, à luz do Código de Defesa do Consumidor. Com isso
demonstra-se a hipótese de excludente da responsabilidade pelo princípio da boa fé
objetiva, bem como, a possibilidade de mitigação do valor indenizatório pela
concorrência de culpa em analogia ao conceito principiado no Código Civil. Por fim,
apresenta-se o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça que uniformiza a
sustentação das decisões nos casos desta ordem. Confirma-se com os resultados a
preocupação do Direito do Consumidor de sopesar a balança que equilibra as relações
de consumo em favor do lado mais vulnerável. Priorizando o homem ante ao mercado,
em defesa dos direitos básicos de proteção à sua vida, saúde e segurança.
Palavras Chaves: Recall. Responsabilidade Objetiva. Direito do Consumidor.
SUMÁRIO: 1. Introdução. 2. A responsabilidade civil e o procedimento de recall. 2.1. O
surgimento do recall no Brasil e o aumento nos índices de incidência do setor automotivo.
2.2. Aspectos do procedimento. 3. A responsabilidade civil dos fornecedores. 4. As
consequências e discussões acerca do não comparecimento ao chamado de recall. 5. A
decisão do Superior Tribunal de Justiça. 6. Considerações Finais. 7. Referências
Bibliográficas.
1.

INTRODUÇÃO

O artigo aborda a temática da responsabilidade dos fornecedores
automobilísticos nos casos em que os consumidores não atendem ao chamamento do
Recall, de forma a propiciar o entendimento acerca do conceito, origem e meandros deste
procedimento que está incluso na Lei 8.078 de 11 de setembro de 1990.
Sempre que um produto novo entra no mercado de consumo, espera-se que
dele não resulte nenhum risco, além das possibilidades normalmente aceitáveis para itens
da mesma espécie. Caso o fornecedor tome ciência de que o produto disponibilizado
apresenta alto grau de periculosidade ou nocividade à saúde ou segurança dos
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consumidores, este deve agir de modo a tentar prevenir o máximo possível a ocorrência
de um dano. Deste modo, deve ser comunicado o fato às autoridades competentes e à
população, mediante a elaboração de um plano de mídia, convocando os consumidores
que adquiriram o produto defeituoso para que os levem de volta ao local de reparação ou
substituição. Este procedimento é denominado como Recall, previsto no artigo 10, § 1º do
Código de Defesa do Consumidor.
Mesmo que o instituto do Recall possa ser utilizado em diversos produtos e
setores do mercado de consumo, sua origem está intuitivamente associada à indústria
automobilística. A prática é recorrente neste setor do mercado devido à necessidade de se
produzir em grande escala, a custo competitivo e de forma padronizada, resultando
ocasionalmente em imperfeições no produto final. O que é um fator preocupante, devido
os eventos danosos envolvendo produtos automotivos representarem uma ameaça maior
à coletividade.
Por esse motivo, o conteúdo deste estudo reúne diferentes concepções
doutrinárias acerca do sistema de responsabilidade disposto no Código de Defesa do
Consumidor, propondo responder ao seguinte problema. Levando em consideração a
adoção da responsabilidade objetiva pelo direito consumerista, como fica a situação do
consumidor que não atende ao chamamento de Recall, nos casos onde o dano é
proveniente de falha na fabricação ou fornecimento de um veículo automotivo?
Diante ao questionamento aludido, parte-se da hipótese de que, tendo o
fornecedor responsabilidade objetiva, então a princípio a conduta em propor ou atender
o recall não deve ser utilizada como um fator excludente do dever obrigacional de
reparação.
Desse modo, justifica-se o tema em voga pelo interesse em oportunizar o
diálogo acadêmico acerca da responsabilidade dos fornecedores, frente às situações
adversas que as relações consumeristas podem manifestar. Propondo mostrar a
necessidade da concepção de mais estudos e ordenanças que vislumbrem formas de
aprimoramento da defesa dos direitos básicos dos consumidores.
2.

A RESPONSABILIDADE CIVIL E O PROCEDIMENTO DE RECALL

A Constituição Federal de 1988 assenta os fundamentos para a ordem
econômica, estabelecendo como norte o dever de assegurar a todos a existência digna, de
acordo com os direitos resultantes da justiça social, que resguarda dentre seus princípios;
a soberania social, a prosperidade privada, a função social da propriedade, a livre
concorrência, e a defesa do consumidor. Porém, oportunamente, em prenúncio ao capítulo
que se discorre, complementa-se com as palavras de Carlos Roberto Gonçalves (2014, p.
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9); ¨ O direito não permanece estático. É dinâmico e evolui avassaladoramente em certos
campos. No da responsabilidade civil, este é um fenômeno de fácil constatação¨.
A terminologia do termo Recall é originada da língua inglesa, a definição da
palavra Recall dada pelo dicionário Oxford (SIMPSON, 2017), traduzida para o português,
significa; lembrar, relembrar, trazer de volta. E é justamente esse o ponto de partida para
entender o procedimento previsto no Código de Defesa do Consumidor.
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Na prática o procedimento de recall acontece após a constatação da ocorrência
de um erro em tese inadmissível, advindo da fabricação ou montagem de um produto ou
prestação de um serviço que alcance pessoas em ampla escala. Levando em consideração
a abalizada probabilidade de risco, o fornecedor tem o dever de advertir a toda população,
incluindo às autoridades competentes, prestando-lhes esclarecimentos e informando-os
do perigo. Além de ser obrigado a promover à ação de recolhimento do produto
defeituoso com o propósito de repará-lo ou substituí-lo. Ressalta-se que, a explicação é
fundamentada no Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo 10, §1, 2 e 3, que
estabelece o recall nos seguintes termos.
O fornecedor não poderá colocar no mercado de consumo produto
ou serviço que sabe ou deveria saber apresentar alto grau de
nocividade ou periculosidade à saúde ou segurança.
§ 1º O fornecedor de produtos e serviços que, posteriormente à sua
introdução no mercado de consumo, tiver conhecimento da
periculosidade que apresentem, deverá comunicar o fato
imediatamente às autoridades competentes e aos consumidores,
mediante anúncios publicitários.
§ 2º Os anúncios publicitários a que se refere o parágrafo anterior
serão veiculados na imprensa, rádio e televisão, às expensas do
fornecedor do produto ou serviço.
§ 3º Sempre que tiverem conhecimento de periculosidade de
produtos ou serviços à saúde ou segurança dos consumidores, a
União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios deverão
informá-los a respeito.
Observa-se que o Código de Defesa do Consumidor trata somente em linhas
gerais a conduta a ser seguida pelos fornecedores. Portanto, é a Portaria do Ministério da
Justiça 487/2012 que detalha os procedimentos a serem adotados. Conforme elucidam
Tamara A. Gonçalves e Thaisa Melo:
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Dentre outras medidas, os fornecedores devem, imediatamente,
comunicar os fatos ao Departamento de Proteção e Defesa do
Consumidor (DPDC), com todas as informações sobre a empresa e o
produto afetado, a especificação do defeito e do risco que o produto
apresenta, o modo como os consumidores devem proceder, o plano
de mídia, a quantidade total de produtos afetados e a sua
distribuição entre os estados da federação, os custos da campanha
de mídia, a data e o modo de constatação do defeito, dentre outras.
Em caso de demora na comunicação, ou de ausência de informações,
o DPDC tem a prerrogativa de dar início a um processo administrativo
contra a empresa, o qual poderá culminar na aplicação de multa.
(GONÇALVES E MELO, 2015, p. 4).
Nota-se pela informação da portaria, sobretudo, pela transcrição textual da lei,
que há uma expressa confirmação sobre a responsabilidade objetiva do fornecedor no
processo. A interpretação torna-se clara na observação literal do ordenamento ao presumir
que o fabricante deveria saber do risco e alto grau de nocividade ou periculosidade
resultante da imperfeição de seu empreendimento. O que remete a teoria do risco. Essa
concepção é descrita por Ehrhardt Junior e Paula Albuquerque (2017, p.6), ao tratarem
sobre a responsabilidade pelo fato do produto superveniente do não atendimento ao
Recall. Porém, antes de partir para essa abordagem, faz-se necessário elucidar o
surgimento deste procedimento.
De acordo com Afrânio Ferreira Neto e Marcelo Dória (2009, p.2), o
procedimento de Recall, originou-se nos Estados Unidos durante os anos sessenta, onde
até então prevalecia o entendimento que a responsabilidade dos acidentes era somente
do motorista, ou por motivo de caso fortuito ou força maior. As autoridades não pensavam
muito sobre a possibilidade de responsabilizar os fabricantes, preocupavam-se unicamente
em promover a educação no trânsito e em melhorar as condições das rodovias.
O surgimento do procedimento de recall ter ocorrido naquele tempo, talvez
esteja relacionado ao superaquecimento do mercado automobilístico à época, propiciado
pelo modelo de consumo norte americano, voltado para o impulsionamento do
empreendedorismo desenvolvimentista. Fato é que, conforme a matéria publicada pela
CNM (2015), segundo os relatórios da OMS, o Estados Unidos da América sempre esteve
entre os países com o maior índice de acidentes de trânsito, estando atualmente em
terceiro lugar no ranking mundial. Um paralelo entre essas duas constatações pode ter
influenciado os estudos de William Haddon, conforme descrevem Afrânio Ferreira Neto e
Marcelo Dória.
Um estudo de William Haddon, que posteriormente viria a ser o
primeiro diretor da agência americana de segurança nos transportes,
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começou a mudar o entendimento sobre a responsabilidade civil nos
acidentes de trânsito. O acidente de trânsito passa então a ser
estudado em três momentos: o pré-acidente, que acontece devido
ao mau tempo, motorista sonolento ou bêbado, pneus gastos etc.; o
acidente em si, relacionado ao uso de equipamentos de segurança
(cinto, air-bags, apoios de cabeça etc.); e o pós-acidente, que pode
ser um incêndio, ou até o recebimento de auxílio médico rápido e
eficiente. Partindo de tais premissas, em 1965 o então desconhecido
advogado Ralph Nader publicou o livro "Unsafe at Any Speed: The
Design-in Dangers of the American Automobile" que, baseado na
hipótese do acidente em si próprio, e associado a estudos da
Academia Nacional de Ciências americana, apontando que os
acidentes de automóveis foram responsáveis por 47 mil mortes
naquele ano, influenciou a edição do "Highway Safect Act", criando a
"National Highway Traffic Safety Administration" (NHTSA), agência
reguladora de segurança nos transportes. (FERREIRA NETO E DÓRIA,
p.3, 2009).
A partir dos eventos descritos novas metas foram estabelecidas pelos órgãos de
segurança no trânsito, consequentemente elevou-se a perícia técnica e a responsabilidade
dos fabricantes, sendo instituído o dever de convocação e reparação dos veículos
defeituosos distribuídos no mercado. O Recall deixou de ser um ato atípico de
benevolência do fornecedor e passou a ser uma obrigação.
2.1
O SURGIMENTO DO RECALL NO BRASIL E O AUMENTO NOS ÍNDICES DE
INCIDENCIA NO SETOR AUTOMOTIVO
Desde então, não demorou muito para que os órgãos reguladores da indústria
automotiva brasileira adotassem o procedimento de Recall, porém raríssimos eram os
casos antes da edição do Código de Defesa do Consumidor através da inserção da Lei
8.078/1990, mais precisamente, no já mencionado artigo 10, § 1º, 2 e 3.
Não foi mencionado que para além da responsabilidade civil, também existe a
definição como crime para os fornecedores que deixarem de comunicar às autoridades
competentes e os consumidores sobre o risco descrito na regulamentação
supramencionada, conforme previsto no artigo 64 do CDC.
Todavia, antes mesmo da existência destes dois dispositivos, desde a Lei
6.360/1976, já existia a possibilidade de suspensão da fabricação e venda de medicamentos
com suspeita de apresentarem efeitos nocivos a saúde dos adoentados. No entanto,
distingue-se que, até então não era previsto nenhuma convocação que intentasse
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substituir ou reformular os fármacos. Buscava-se unicamente prevenir malefícios, o foco
não era a recomposição do consumidor. (FERREIRA E DÓRIA, 2015, p. 4).
O primeiro caso de recall registrado em terras brasileiras ocorreu somente no
ano de 1970 e foi promovido pela empresa Ford Motor Company Brasil. O motivo decorria
de um desgaste excessivo nos pneus dianteiros do automóvel Ford Corcel modelo 1968. O
reparo consistia na eliminação de um ajuste na altura da caixa de direção, proporcionando
a melhora do alinhamento e evitando a deterioração desmesurada. Na ocasião foram
convocados cerca de cinquenta mil compradores do modelo para que houvesse o devido
reparo. Pelo que se tem registro, o procedimento foi muito bem sucedido. (RAGASSI, 2019).
Reitera-se que, o chamamento do recall não se restringe somente aos veículos
automobilísticos, mas sim a todo e qualquer produto que a lei possa abranger. Ainda que,
o alto índice de incidência neste setor de mercado seja um fato. Conforme demonstram os
estudos e pesquisas.
A maior concentração de recalls ainda se refere a veículos,
congregando 60,89% de automotores, 14,25% de motociclos e 2,79%
de automotivos. A indústria automobilística está mais habituada aos
procedimentos de recall e, muitas vezes, realiza, no Brasil, campanhas
de chamamento que ocorrem em diversos países do mundo. Ao
mesmo tempo, veículos são produtos com maior valor agregado e a
população tende a atender mais prontamente aos recalls dessa
modalidade. Muitos consumidores, por exemplo, no caso de
produtos de baixo valor, preferem simplesmente descartá-lo do que
entrar em contato com o fornecedor e deslocar-se até algum local
para a troca/reparo. Esse tipo de comportamento do consumidor
brasileiro resulta em índices de atendimento para produtos de
pequeno valor agregado a níveis baixíssimos. É o caso, por exemplo,
de alguns brinquedos, medicamentos, preservativos etc.
(GONÇALVES E MELO, p. 9, 2015).
Embora se trate de um evento fatídico, o procedimento tornou-se recorrente,
por causa do crescimento industrial acarretado pela demanda do setor automotivo.
Constata-se que no ano de 2019, houve cinquenta e oito recalls no Brasil, contabilizando
aproximadamente um milhão e cem mil automóveis convocados. Com base nos últimos
cinco anos, o valor de campanhas estende-se a importância de setecentos e uma, entre as
quais cento e oitenta e nove tiveram atendimento abaixo de 10%, e outras cento e três
entre 10% e 40%. A informação está de acordo com a publicação do jornal Gazeta do Povo,
embasada pelos dados fornecidos no boletim publicado pela Secretaria Nacional do
Consumidor. (GAZETA DO POVO, 2019; BOLETIM RECALL EM NUMEROS, 2019).
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Apesar de não haver a publicação do mesmo informativo detalhado referente
ao ano de 2020, o que se encontra é a informação através do aplicativo Papa Recall, que
aponta a ocorrência de oitenta e cinco chamados monitorados ao decorrer do ano, dos
quais envolvem vinte e seis montadoras e duzentos e cinco modelos automotivos. Isso
apresenta um aumento de 4% a mais de montadoras e 6,77% a mais de veículos se
comparado com 2019. (PORTAL DANA, 2021).
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Nesta perspectiva, o jurista Paulo Roque (2018) em sua explanação, faz um
apontamento interessante. Ele parte da constatação de que a cada dez recalls realizados
no Brasil, apenas três são atendidos. Isso significa que muitos consumidores estão
rodando com seus veículos em risco, logo, presume-se a colocação de terceiros em risco.
Por conseguinte, em sua análise, a solução estaria na importação daquilo que vem sendo
feito nos Estados Unidos da América. O governo norte americano elaborou um plano
para a prevenção da colocação de veículos defeituosos no mercado de consumo. No
qual, exige dos fabricantes maior pericia técnica, impondo multas severas para aqueles
que expuserem os consumidores a falhas nitidamente evitáveis.
As pesquisas demonstram o crescimento e relevância do procedimento a partir
de sua completa incorporação dentro da indústria nacional. Que, no entanto, ainda
encontra grande resistência por parte dos consumidores, talvez por acreditarem tratar-se
de um atestado de má qualidade do produto. Essa percepção gera desconhecimento e
pode refletir na perda de direitos por falta de arguição. Constatação que escancara a
relevância do estudo social e jurídico acerca do assunto, não só doutrinariamente, mas
também ao conhecimento prático dos atos.
2.2

ASPECTOS DO PROCEDIMENTO DE RECALL

Como o Código de Defesa do Consumidor não elabora com detalhamento o
procedimento de recall torna-se importante ressaltar alguns aspectos desconhecidos por
grande parte dos consumidores. Dentre eles, por exemplo, a questão quanto ao prazo de
atendimento. Pelo dispositivo legal, é determinado que os responsáveis pelo chamamento
são obrigados a realizar os reparos durante todo o período de vida útil do produto.
De acordo com a informação disponibilizada no portal de serviços do Denatran
(2021), que é específica aos casos envolvendo veículos automotivos. Determina-se que, às
campanhas de recall não atendidas no prazo de um ano serão lançadas no sistema
RENAVAM, conforme estabelece a portaria conjunta nº 69, promulgada em 15 de
dezembro de 2010, pela Secretária de Direito Econômico Interino do Ministério da Justiça.
Além disso, recentemente foi promulgada a portaria conjunta nº 3, de 1º de
julho de 2019, determinando que a necessidade de atendimento ao recall passe a constar
no Certificado de Registro e Licenciamento de Veiculo (CRLV), até que o atual proprietário
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atenda ao chamamento e realize o reparo na rede autorizada pelo fornecedor. Sendo
inclusive, um requisito obrigatório para quem pretenda realizar a transferência do veículo.
Resta salientar, que, principalmente em transações negociadas antes da
promulgação da portaria conjunta supradita, caso o atual proprietário não tenha adquirido
o veiculo diretamente do fornecedor de origem, ele ainda assim detém o direito a
reparação. Sendo assim, depois de efetuado o reparo, a concessionária informa à entidade,
que por sua vez registra a baixa do recall no RENAVAM.
Na hipótese do proprietário ter constatado e custeado os reparos do problema
antes que houvesse o chamamento de recall, fica-lhe resguardado o direito de
ressarcimento monetário pelas despesas, sendo necessário comprovar que foi realizado o
mesmo serviço anunciado oficialmente.
É importante mencionar que mesmo não existindo hipótese de prescrição do
direito, ainda assim, o PROCON recomenda ao consumidor atender ao chamamento o mais
rápido possível. O motivo da recomendação não é mera temeridade, mas sim uma medida
de extrema importância. Porque, embora muito se fale em reparação, sobreleva-se como
sendo o objetivo primordial do recall, resguardar a saúde e segurança dos consumidores
e de terceiros. (PROCON-SP, 2021).
Conforme Afrânio e Dória (2015, p. 2) afirmam, o tema da saúde e segurança do
consumidor deve ser o incipiente jurídico fundamental de todo cidadão que se envolve em
uma relação de consumo. O próprio Código de Defesa do Consumidor sugere esse
entendimento, em seu artigo 6 º, inciso I, ao predispor ser a “proteção da vida, saúde e
segurança contra os riscos provocados por práticas no fornecimento de produtos e
serviços considerados perigosos ou nocivos”, o primeiro direito básico relacionado dentre
todos os outros. Menciona-se também que, concernente à responsabilidade civil, o Código
de Defesa do Consumidor equipara todos os integrantes da cadeia de consumo. Essa
constatação fortalece a noção da responsabilidade solidária e objetiva que entrepõe-se
por todo o ordenamento jurídico consumerista.
3.

A RESPONSABILIDADE CIVIL DOS FORNECEDORES

O Código de Defesa do Consumidor adota um sistema de responsabilidade
civil diferente dos demais ramos do direito, por assumir o modelo da responsabilidade
objetiva. Sobre essa questão, Nelson Nery Junior elabora.
O sistema da responsabilidade civil do Código de Defesa do
Consumidor modificou sobremodo o direito brasileiro no que pertine
à matéria, conclamando a atenção do intérprete para que não sejam
transportadas, indevidamente, as regras da responsabilidade
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subjetiva do Código Civil que, à evidência, não se aplicam às lides de
consumo por completa incompatibilidade entre os dois sistemas,
diametralmente opostos. (NERY JUNIOR, 2011, p. 8).
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Isso ocorre pela adaptação do ordenamento jurídico consumerista a teoria do
risco da atividade, que por certo, se mensurável fosse, poderia enquadrar-se com ainda
mais veemência no setor automobilístico, dado o elevado grau de periculosidade existente
nesta atividade. Conforme muito bem explicam Tamara Gonçalves e Thaisa Melo.
Embora o recall de quaisquer produtos envolva sempre riscos sérios
para os consumidores, no caso dos veículos automotores o assunto
reveste-se de ainda maior preocupação. O risco envolvendo defeito
desse tipo de produto pode atingir muitos outros cidadãos além do
proprietário do bem, na medida em que podem resultar em graves
acidentes de trânsito. (GONÇALVES E MELO, p. 5, 2015).
Neste sentido, novamente fundamentando-se nos estudos de Nelson Nery
Junior, afirma-se a correlação entre a atividade lucrativa e o dever de responsabilidade do
fornecedor como sendo algo intrínseco ao objeto da relação.
O Código adotou a teoria do risco da atividade como postulado
fundamental da responsabilidade civil ensejadora da indenização dos
danos causados ao consumidor. A simples existência da atividade
econômica no mercado, exercida pelo fornecedor, já o carrega com
a obrigação de reparar o dano causado por essa mesma atividade.
(NERY JUNIOR, 2011, p.8).
Pretende-se proteger a vulnerabilidade e hipossuficiência dos consumidores,
fator que fundamenta o caráter obrigacional do dever de reparação dos danos,
independente da comprovação de culpa. Feito que se distingue com nitidez nesta matéria,
por tratar-se de um setor onde a fabricação e a montagem do produto passam por um
trabalho laboral de extrema tecnicidade.
Para Ehrhardt Junior e Albuquerque (p.6, 2017), é preciso analisar o evento sobre
duas perspectivas. A primeira é a relação entre o problema existente no automóvel e sua
correlação com a expectativa do consumidor. Isso significa que não se analisa se há
inaptidão para o uso, mas sim, se há primordialmente a segurança que se poderia
legitimamente esperar. Ou seja, deve-se levar em consideração o nível de segurança do
produto e seu funcionamento esperado, desde que a prática usual não extrapole a
normalidade. Outro ponto indispensável para a configuração da responsabilidade pelo fato
do produto, é que a repercussão do defeito tem que ser externa. Quando é ocasionado o
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dano na esfera de interesse juridicamente protegido do consumidor, é a chamada causa
objetiva.
O recall também pode ser compreendido como uma espécie de arrependimento
eficaz, sua aplicação devolve a confiança ao consumidor de usufruir do produto. Outro fato
é que o chamamento quando espontâneo também descaracteriza a hipótese de infração.
Portanto, isso não exclui que sejam investigadas as causas da falha, tendo como parâmetro
as práticas usuais do mercado. (FERREIRA NETO E DÓRIA, 2015, p. 7).
Contudo é preciso deixar claro que a simples convocação para um recall não
traz ao consumidor o direito de dano moral indenizável. O mero aborrecimento e o
dissabor não são motivos suficientes para o reconhecimento da indenização, sendo
necessário que se demonstre a efetiva violação de direitos da personalidade.
4.
AS CONSEQUÊNCIAS E DISCUSSÕES ACERCA DO NÃO ATENDIMENTO AO
CHAMADO DE RECALL
O fornecedor tem responsabilidade civil e consequentemente obrigação de
reparar o prejuízo causado ao consumidor, independente da imperfeição ter sido em
detrimento do projeto, fabricação, construção, montagem, formulação, manipulação,
apresentação ou acondicionamento de seus produtos. Desde que, constatado os
pressupostos da ausência de segurança, dano e nexo de causalidade. Conforme previsão
legal dos artigos 12 e 14 do Código de Defesa do Consumidor.
Mesmo que sedimentado o entendimento quanto à responsabilidade da
relação, existem outros obstáculos para a realização completa do procedimento. Dentre
eles, talvez um dos mais importantes, seja a comunicação.
O fornecedor tem o dever de formular um plano de mídia que comunique o fato
para todos os consumidores afetados. Essa divulgação, conforme a lei prevê, além de
imediata, deve ser feita mediante anúncios publicitários vinculados à imprensa, rádio,
televisão e demais meios de transmissão. O anúncio precisa ser direcionado à coletividade,
partindo do pressuposto que o chamado tem por objetivo principal garantir à informação
clara e ostensiva. Porém, esse direcionamento extensivo de massa apresenta alguns
problemas, como a dificuldade de identificar que todos foram informados.
A informação é direcionada a toda a população, na medida em que,
em uma sociedade de consumo de massa, a identificação precisa de
todos os consumidores que potencialmente possuem determinado
produto é praticamente impossível. Se o consumo é de massa, a
comunicação também deve ser, de modo a abranger o maior número
de pessoas possível. (GONÇALVES E MELO, 2015, p.3).
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Ou seja, conforme a transcrição acima, ¨se o consumo é de massa, a
comunicação também deve ser, de modo a abranger o maior número de pessoas possível¨.
Logo, alude-se que a possibilidade de não conseguir comunicar a todos é concebível. E
isso implica um grande problema, essencialmente quando se lê ou sabe-se por alguém
que existe o alerta de que depois de feito o recall em caso de não comparecimento do
consumidor, este não poderá mais exigir a reparação do fabricante. Tal informação além
de embasar teses jurídicas é vinculada em sites e páginas automotivas e publicitárias como
uma determinação indubitável. É o caso da revista digital Ideia de Marketing (2019), onde
Flávia Guimarães diz que; ¨o consumidor, deixando de responder ao recall, está assumindo
por sua conta e risco os danos que poderá sofrer¨. Entretanto, existem aspectos mais
profundos a serem analisados, além de decisão contrária a esse entendimento, trazendo
para a discussão uma compreensão completamente oposta.
Uma questão que precisa ser novamente mencionada é que mesmo sendo
vinculado ao anúncio do chamamento um prazo estipulado para a sua realização, a portaria
69/2010, elaborada pelo Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor,
conjuntamente com o Departamento Nacional de Trânsito, regulamenta que as fábricas e
concessionárias são obrigadas a realizar o reparo durante todo o período de vida útil do
produto. A mesma portaria ainda predispõe que a informação sobre o eventual não
atendimento ao recall conste na documentação do veículo, de modo que a informação
possa chegar ao proprietário posterior com a possibilidade resguardada dele arguir a
solução para o risco do produto. De acordo com Tamara Gonçalves e Thaisa Melo (2015,
p.3), a implementação desta medida é, sobretudo, uma afirmação de que os fornecedores
serão sempre responsáveis enquanto o risco estiver no mercado.
Neste sentido, o fornecedor estaria apenas cumprindo com a lei ao proceder
com o recall. Mas, então, persiste a dúvida se o recall exime ou não a responsabilidade do
fornecedor. Sobre isso, Priscila Marques Degani (2014) diz que; ¨para os que assim
entendem, explicam que com o “chamamento” advém a ruptura do defeito (fato) com o
dano, havendo a excludente de causalidade por culpa exclusiva da vítima¨.
Existem ainda dois pontos apresentados por Ehrhardt Junior e Albuquerque
(2015, p. 8), que em suma, poderiam embasar a tese de exclusão ou paliativo da
responsabilidade pelo fato do produto quando do não atendimento ao recall. A primeira
reflexão que os autores elaboram parte da premissa de análise da boa fé objetiva do
consumidor e do livre arbítrio diante da recusa injustificada. A segunda proposição tratase da possibilidade de fato concorrente do consumidor como atenuante da
responsabilidade dos fornecedores e prestadores de serviço.
Contudo, salienta-se que, a questão principal da abordagem gira em torno da
atitude injustificada do consumidor em não comparecer ao chamamento do recall, e
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consequente a isso vir a sofrer danos em razão dos elementos perigosos ou nocivos
provocados pela falha dos fornecedores.
Dentre os princípios que estabelecem os fundamentos do Código de Defesa do
Consumidor está o princípio da boa fé objetiva. Menciona-se que, para além das relações
consumeristas, o princípio da boa fé é importantíssimo para todo o direito privado, é a
partir dele que se constroem as regras de conduta entre as partes nas mais diversas
relações.
A boa fé objetiva está prevista no artigo 4º, inc. III, do Código de Defesa do
Consumidor, ao impor que as relações entre fornecedores e consumidores devem sempre
ser fundamentadas na boa fé e equilíbrio, pautados pela justiça social.
Compreende-se a extensão desta disposição geral de boa fé para além da
interpretação das clausulas contratuais. Isso significa a necessidade da interpretação dos
deveres jurídicos não expressos, ou seja, que não estão estabelecidos em lei. Em outras
palavras, está relacionado à conduta do individuo que pactua em uma relação o dever de
guardar fidelidade com a palavra dada e não quebrar ou abusar da confiança que lhe foi
conferida. (MIRAGEM, p. 133).
Sendo assim, o princípio da boa fé representa uma espécie de sustentáculo das
relações mercadológicas, pressupondo o conjunto de valores que determinam a forma
honesta, leal e justa de agir. Conforme argumenta Fabricio Bolzan de Almeida (2015, p.
367), quando o enfoque é na boa fé objetiva, não se deve preocupar com aspectos
subjetivos, de caráter pessoal ou de um estado psicológico, mas sim com o conjunto de
regras de conduta social, pela qual se analisará a relação no plano dos fatos. Portanto,
destaca-se que, ela abarca todos os sujeitos da relação, tanto os fornecedores quanto os
consumidores.
Apesar da natureza protetiva do Código de Defesa do Consumidor, ocorre que
em relação à determinação legal de agir com boa fé, presume-se com igualdade o
cumprimento de ambas as partes. Desta forma, quando o fornecedor promove a
convocação para a realização do recall, seguindo corretamente todo o protocolo dos
órgãos de regulação, julga-se, ao menos que ele agiu de forma honesta na tentativa de
minimizar possíveis danos decorrentes da imperfeição do produto colocado no mercado.
Nesta mesma perspectiva, o consumidor que não atende ao chamamento, sem
substancial justificativa, poderia estar agindo de forma contrária aos pressupostos que
compõem o princípio da boa fé objetiva.
A ausência de justificativa, ou seja, não comparecimento sem motivo
relevante ou qualquer oposição, demonstra a aceitação da utilização
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do produto com os riscos que o acompanham. A recusa injustificada
para a realização do recall pode ser entendida como violadora do
princípio em comento no instante em que o consumidor se esquiva,
conscientemente, de adotar uma conduta apta a prevenir danos,
tanto em relação a si quanto, principalmente, em relação a terceiros
que não puderam, como mencionado anteriormente, opinar acerca
do atendimento ao chamado. Ou seja, o consumidor, com as
informações suficientemente precisas sobre o produto, passa a
assumir os riscos noticiados pelo fornecedor quando da convocação
para análise e reparo no produto inadequadamente posto no
mercado. (EHRHARDT JUNIOR E ALBUQUERQUE, 2015, p. 9).
Seguindo este raciocínio, entende-se que o consumidor em desfrute de suas
plenas faculdades mentais, tendo o conhecimento das consequências do não atendimento
ao recall, estaria assumindo para si o risco iminente de usar um produto defeituoso, o que
pode embasar tese jurídica para arguir o afastamento da responsabilidade do fornecedor.
É um entendimento controverso que, porém, ainda se aprofunda.
Ora, no instante em que o consumidor toma conhecimento dos
danos que a utilização do produto sem reparo pode ocasionar e,
mesmo assim, opta pela permanência no uso de tal bem, ocorre uma
interrupção da expectativa legítima relativa à segurança do produto,
afinal o defeito que gera acidente, comumente chamado de vício por
insegurança, relaciona-se não propriamente à capacidade intrínseca
ao produto – de provocá-lo –, senão à sua desconformidade com
uma razoável expectativa do consumidor, baseada na natureza do
bem ou do serviço e, sobretudo, nas informações veiculadas,
particularmente exigidas quando os possíveis efeitos danosos não
são naturalmente percebidos. Tem-se, portanto, que, a partir do
momento em que a expectativa da segurança deixa de existir, não se
cogita em responsabilização do fornecedor, já que não há que se falar
em vício por insegurança, nem produto defeituoso. (EHRHARDT
JUNIOR E ALBUQUERQUE, 2015, p. 10).
É notório que a justaposição das afirmações que elaboram o argumento
supramencionado é plausível, portanto, suscetível ao surgimento de teses doutrinárias
concordantes. Porém, confronta às ultimas decisões do Superior Tribunal de Justiça,
conforme será analisado no último tópico. Mas, de antemão, reitera-se a sustentação das
decisões dos tribunais perante aquilo que predispõe o Código de Defesa do Consumidor,
que essencialmente visa à proteção do consumidor, por considerar aspectos de sua
vulnerabilidade e hipossuficiência.
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Existe também a tese de utilização do fato concorrente como atenuante da
responsabilidade pelo fato do produto, trata-se de uma hipótese doutrinária e conforme
se apresenta, não é algo pacificado nem mesmo no campo dos estudos. Um dos fatores
que fazem desta uma questão de difícil consenso é o fato de não estar incluída no Código
de Defesa do Consumidor.
O artigo 12, § 3º do CDC, predispõe somente três hipóteses capazes de excluir
a obrigação de indenizar dos fornecedores pela responsabilidade por fato do produto, são
elas; a não colocação do produto no mercado; a inexistência de defeito e a culpa exclusiva
da vítima.
A intervenção da vítima em um evento danoso constitui uma circunstância
relativamente frequente. Por esse motivo, com relação à possibilidade de imputação de
excludente ao tema estudado, é preciso atentar-se à hipótese de culpa exclusiva. Portanto,
Fabricio Bolzan de Almeida explica.
Se nota que as hipóteses de culpa exclusiva do consumidor ou a
culpa exclusiva de terceiro (fato de terceiro), são circunstâncias que
para se caracterizarem como excludentes da responsabilidade do
fornecedor exigem que não exista, com relação às mesmas, nenhuma
espécie de participação da cadeia de fornecedores, a qualquer título.
Da mesma forma, que o fato ou comportamento do consumidor ou
do terceiro seja suficiente para, por si só, dar causa ao evento danoso,
razão pela qual se configura como excludente. (ALMEIDA, 2020, p.
499).
Existe certo consenso jurisprudencial que previamente afasta a possibilidade de
imputação da excludente por culpa exclusiva do consumidor, nos casos onde o dano seja
originado por produto vicioso, após o não atendimento ao recall, conforme também será
abordado no próximo tópico.
Por conseguinte, nada impede de prosseguir, porém, não sem antes reiterar que
inexiste previsão legal da culpa concorrente no Código de Defesa do Consumidor. Na
verdade, trata-se de uma interpretação jurídica análoga ao Direito Civil. O conceito originase do artigo 945 do Código Civil, por estabelecer o seguinte: ¨Se a vítima tiver concorrido
culposamente para o evento danoso, a sua indenização será fixada tendo-se em conta a
gravidade de sua culpa em confronto com a do autor do dano¨.
Diante a alternativa de configuração da culpa concorrente, vale destacar não
tratar-se de uma excludente de responsabilidade, mas sim de uma atenuante. Sobre o
tema, Bruno Miragem esclarece:
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Não há de se referir, portanto, de culpa concorrente do consumidor
como causa de exclusão de responsabilidade, ainda que se possa
admitir, no caso concreto, a possibilidade de redução do quantum da
indenização. Da mesma forma não afasta a responsabilidade do
fornecedor o fato meramente acidental do consumidor, exigindo-se,
para tal finalidade, que o ato seja exclusivo e que seja praticado
culposamente, ou seja, movido por dolo, negligência ou
imprudência. (MIRAGEM, 2020, p. 499).
Para aqueles que procuram contrapor as últimas decisões do Superior Tribunal
de Justiça, restaria supor a hipótese de contribuição do consumidor ao resultado do evento
danoso. Logo, haveria a possibilidade de ser considerada a atenuante do valor
indenizatório, mediante o não comparecimento injustificado ao recall.
Apesar de a legislação brasileira e a doutrina serem enfáticas ao
cuidar da responsabilidade objetiva dos fornecedores quando da
existência de acidente de consumo, ao utilizar o diálogo das fontes
(em especial art. 945 do CC), alguns autores entendem pela aplicação
da culpa concorrente quando do descumprimento do recall pelo
consumidor. Para eles, no instante em que o consumidor se nega ao
atendimento ao recall, agiria com culpa concorrente e, por
consequência, deveria ter sua indenização reduzida. (EHRHARDT
JUNIOR E ALBUQUERQUE, 2015, p. 7).
Entretanto, como foi dito no início deste tópico, a questão é passível de ampla
discordância no meio jurídico, alcançando posicionamentos diametralmente opostos. A
desconformidade, sobretudo, origina-se pelo teor da legislação consumerista, que além da
não predisposição desta excludente, também adota a responsabilidade objetiva e a teoria
do risco integral. Nesta perspectiva, Simardi diz que:
É irrelevante à responsabilidade objetiva o exame da ocorrência de
culpa concorrente da vítima à do causador do dano, pois não há
prequestionamento da "culpa" ou "não culpa" do agente. Se este
elemento subjetivo sequer é considerado para a imputação da
responsabilidade objetiva do agente, impossível conjugá-lo à
conduta da vítima. Seria totalmente ilógico excogitar-se da
concorrência da conduta do causador do dano à da vítima se
reconhecida sua responsabilidade objetiva, que, como vimos,
desconsidera toda e qualquer análise do elemento subjetivo do
agente. Logo, se não há aferição da "culpa" do agente, não pode esta
concorrer com a intenção da conduta da vítima. (SIMARDI, 1993, p.
6).
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Neste sentido, o argumento se ampara nos princípios do Código de Defesa do
Consumidor, ao preocupar-se essencialmente em nivelar a relação de consumo por meio
da defesa do elo mais fraco.
Considerando-se o consumidor como a parte fraca na relação de
consumo, a efetiva proteção e reparação dos danos a ele causados
não poderiam prescindir do elemento "culpa" dos fornecedores, sob
pena de todo o sistema de proteção se desestruturar, face à
dificuldade da concreta aplicação quando se exige a comprovação da
intenção. Todos os princípios protetivos dispostos no art. 6.º, em
especial o § 6.º, seriam de difícil incidência prática se não se fizer a
interpretação teleológica de todo o sistema. (SIMARDI, 1993, p. 8).
Além disso, é válido salientar que uma das funções da jurisprudência é tornar
uniforme o entendimento entre os tribunais. Portanto, mesmo que o Superior Tribunal de
Justiça não impeça outras interpretações de excludentes, além das não previstas no Código
de Defesa do Consumidor, fato é que, neste caso, também não há o que as determine. Por
esse motivo, é importante atentar-se ao que se tem de conclusivo sobre a questão.
5.

A DECISÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Por todo o exposto, é indispensável reiterar a função do Direito do Consumidor
como um instrumento de equilíbrio das relações econômicas, principalmente por meio do
desvelo e proteção daquele que está em condição de vulnerabilidade.
É neste sentido que o Superior Tribunal de Justiça tem elaborado suas decisões,
justificando-se na necessidade de defesa do elo mais fraco. De modo a determinar que as
circunstâncias do não comparecimento ao recall, não desobriga o fabricante de sua
responsabilidade objetiva.
CIVIL.
CONSUMIDOR.
REPARAÇÃO
DE
DANOS.
RESPONSABILIDADE. RECALL. NÃO COMPARECIMENTO DO
COMPRADOR. RESPONSABILIDADE DO FABRICANTE. - A
circunstância de o adquirente não levar o veículo para conserto, em
atenção a RECALL, não isenta o fabricante da obrigação de
indenizar. (STJ - REsp: 1010392 RJ 2006/0232129-5, Relator: Ministro
HUMBERTO GOMES DE BARROS, Data de Julgamento: 24/03/2008,
T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJ 13.05.2008 p. 1)
A ementa supramencionada refere-se a um acórdão do Superior Tribunal de
Justiça que por unanimidade não reconheceu o recurso especial proposto pela empresa
Fiat Automóveis S/A, optando por manter a decisão de reparação por danos morais.
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A recorrente alega que a negligência dos recorridos no atendimento
ao chamado do recall feito e em não efetuar a manutenção do
veículo, rompe o nexo causal. Não houve ofensa ao Art. 13, § 3º, III,
do Código de Defesa do Consumidor. Houve defeito na fabricação
do produto, publicamente reconhecido pela recorrente, ao chamar
para o recall. No mais, o perito do juízo concluiu que um curtocircuito no sistema do airbag causou a abertura inoportuna da bolsa
de proteção (fl. 376). Houve defeito do produto fabricado pela
recorrente e nexo causal entre este defeito e o dano sofrido pelos
recorridos consumidores. Na terminologia da Turma, não conheço do
recurso especial. (BRASIL, 2008).
Salienta-se, conforme constante nos autos, que o evento danoso foi provocado
por um curto circuito no sistema de segurança, ocasionando a abertura da bolsa de
proteção. Subscreve-se que ao ser dada a partida no motor a vítima foi atingida
abruptamente no rosto, pescoço e na parte superior do corpo. Sua esposa e filha também
estavam no interior do veículo, porém, conseguiram sair correndo sem que sofressem
lesões corporais.
Um ponto a se destacar é a constatação de que o consumidor não sabia do
defeito que ensejou o chamamento do recall. Essa é uma questão muito importante,
porque pelo desígnio da vulnerabilidade informacional, descrita por Fabricio B. de Almeida
(p. 346, 2015) presume-se a insciência dos consumidores quanto à dimensão de
procedimentos técnicos. Por esse motivo, para supor a excludente, seria indispensável
comprovar que a informação preventiva fora suficiente. Em uma tese de defesa, isso pode
representar algo de difícil comprovação.
Sem demora, conforme prometido no tópico antecedente, apresenta-se outro
julgado do Superior Tribunal de Justiça, posterior à decisão supracitada.
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE
RESOLUÇÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS
MATERIAIS E MORAIS - DECISÃO MONOCRÁTICA NEGANDO
SEGUIMENTO AO RECURSO ESPECIAL - INSURGÊNCIA RECURSAL
DA RÉ. 1. Não subsiste a alegada ofensa ao artigo 535 do CPC, pois
o Tribunal de origem enfrentou as questões postas à apreciação,
não havendo no aresto recorrido omissão a ser sanada.
Precedentes. 2. A circunstância de o veículo não haver sido
vistoriado periodicamente e não ter sido levado para conserto pelo
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proprietário anterior, em atenção a RECALL, não isenta o fabricante
da obrigação de indenizar, sobretudo porque se trata de veículo de
revenda. Responsabilidade objetiva. A aferição de culpa exclusiva da
vítima enseja reexame de provas não condizente com a via especial.
Súmula 7-STJ. 3. A incidência da Súmula 7/STJ sobre o tema objeto
da suposta divergência impede o conhecimento do recurso
lastreado na alínea c do permissivo constitucional ante a
inexistência de similitude fática. 4. Agravo regimental desprovido.
(STJ - AgRg no REsp: 1261067 RJ 2011/0074432-1, Relator: Ministro
MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 17/11/2015, T4 - QUARTA
TURMA, Data de Publicação: DJe 24/11/2015)
Desta vez, embora permaneça o entendimento de que a atenção do fabricante
ao recall não o isenta de suas obrigações indenizatórias. Há também outro fator que
importa ao problema levantado, que é a possibilidade de aventar culpa exclusiva da
vítima. Entretanto, sobre o tema, o ministro relator Marco Buzzi delimitou o seguinte em
seu voto.
No que se refere à alegada violação ao art. 12, §3º, III, do Código de
Defesa do Consumidor, não assiste razão à recorrente, tendo em vista
que a análise da pretensão recursal referente à eventual culpa
exclusiva da vítima, apta a afastar a sua responsabilidade objetiva,
demandaria a alteração das premissas fático-probatórias
estabelecidas pelo acórdão recorrido, com o revolvimento das provas
carreadas aos autos, o que é vedado em sede de recurso especial,
nos termos do enunciado da Súmula 7 do STJ. (BRASIL, 2015).
Assim sendo, neste caso, pela análise do conjunto fático probatório averiguasse
a inépcia da imputação de culpa exclusiva do consumidor. Porém, reitera-se não ter sido
tratado a possibilidade de aplicação da concorrência de culpa mediante o não
comparecimento do consumidor para a realização do recall.
A desconsideração jurisprudencial sobre a matéria aumenta a discussão
doutrinária sobre a imputação análoga da culpa concorrente, principalmente no que se
refere a casos similares.
No entanto, conforme defende Simardi (1993, p. 5), deveria ser irrelevante o
prequestionamento de culpabilidade. Porque se o elemento subjetivo sequer é
considerado para a imputação da responsabilidade objetiva do agente, seria no mínimo
incoerente conjugá-lo à conduta da vítima.
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Por fim, complementa-se tudo que fora abordado até aqui, com a concepção
de Antônio Herman V. Benjamin (1991, p. 2), de que o direito consumerista funda-se no
princípio do reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor dentro da dinâmica do
mercado. Por esse motivo, se por algum momento a disciplina precisar abrandar sua
aplicabilidade, o fará em favor do consumidor. Porquanto, afirma; ¨o homem antecede o
mercado¨. Esta afirmação apresenta uma questão que se eleva para além do aspecto
indenizatório, pois, a vida é o direito mais importante dentre todos os outros direitos.
CONSIDERAÇÕES FINAIS

Boletim Conteúdo Jurídico n. 1052 de 25/11/2021 (ano XIII) ISSN - 1984-0454

6.

O procedimento de recall muito além da recomposição material é uma forma
de proteção à vida, saúde e segurança dos consumidores. Ao desvelar os aspectos da
responsabilidade civil das fabricantes, montadoras e revendedoras diante o não
comparecimento do consumidor ao chamamento, demonstrou-se a necessidade de uma
proteção branda em defesa do elo mais frágil.
Conforme visto o Recall está previsto no artigo 10, § 1º do Código de Defesa do
Consumidor, que delimita os atos que o compreende. Muitos estudos abordados o
defendem como uma prática eficiente em sua atuação, ao possibilitar a reparação de
produtos industrializados em grande escala, setores dos quais não seria ilógico presumir a
ocorrência de defeitos.
Por essa concepção, mostrou-se importante a atenção em especial ao setor
automobilístico. Apesar do recall de quaisquer produtos serem provenientes do risco para
os consumidores, nos casos dos veículos a preocupação merece ser ainda maior. A falha
de segurança em um veículo quando em trânsito apresenta elevado grau de ameaça, não
somente ao proprietário como também a outras pessoas, podendo levá-las à fatalidade.
O Direito do Consumidor desde seus princípios básicos desenvolveu toda a sua
composição para a defesa do consumidor. Ao se falar na disposição de equilíbrio e
equivalência das relações do mercado de consumo, seria impossível não sopesar a lei para
o lado que tem nítidas desvantagens.
A legislação consumerista é enfática ao tratar sobre a responsabilidade objetiva
dos fornecedores. A fundamentação concerne à teoria do risco, que se refere ao fato de
que o empreendedor ao dispor à prática de qualquer atividade, já carrega consigo a
obrigação de responder aos eventuais vícios ou defeitos mediante o uso que não extrapole
a prática daquilo que se espera do produto, independe de haver culpa ou não.
Para a formação da dialética além da análise jurisprudencial, foram apresentadas
duas teses doutrinárias em defesa da exclusão e mitigação da responsabilidade pelo fato
do produto quando do não atendimento ao recall. A análise da boa fé objetiva do
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consumidor diante a recusa injustificada. E a hipótese atenuante de imputação da
concorrência de culpa.
Na primeira tese demonstrou-se a ausência injustificada ou qualquer oposição
ao chamamento, como sendo um fator de aceitação da utilização do produto defeituoso.
De modo que, supor-se-ia a violação do princípio da boa fé objetiva pela conduta omissiva,
principalmente pela possível colocação de terceiros em risco. Ensejando ao consumidor o
empeço de arcar com a responsabilidade dos danos, por sua conta em risco.
Na hipótese da atenuante sobrelevou-se uma interpretação jurídica análoga ao
Direito Civil, que ao estipular a indenização dever-se-ia levar em conta a gravidade da culpa
da vítima em confronto com a do autor do dano.
Ambas as teorias ainda são discutidas e apresentam-se em fase de debate
doutrinário. Mesmo que essa divergência possa demonstrar uma lacuna na legislação, fato
é que, boa parte da doutrina sustenta o mesmo argumento utilizado recentemente pelo
Superior Tribunal de Justiça, motivo suficiente para a sinalização de outra importante
alternativa.
Desta pluralidade doutrinária reafirmou-se a convicção sobre a controvérsia
envolta do assunto. A problemática questionou os aspectos para a responsabilidade dos
fornecedores da indústria automotiva, mediante aos consumidores que sofrem danos
ocasionados pelo defeito objeto de recall, mesmo quando constatado o não
comparecimento ao chamamento.
Os dois acórdãos do Superior Tribunal de Justiça apresentados, em
conformidade mantiveram a decisão de que a circunstância de o adquirente não levar o
veículo para o conserto, em atenção ao recall, não isenta o fabricante da obrigação de
indenizar. Elaborando também a constatação de que a pretensão de contrapor culpa
exclusiva da vítima, em casos análogos, demandaria dificuldade comprobatória.
Fica, portanto, notório ser um dever do fabricante, montador ou revendedor,
informar eventuais riscos sem que isto lhe exima do dever de indenizar os danos
decorrentes. O que representa aplicação clara à luz do Código de Defesa do Consumidor,
sobre o cumprimento da responsabilidade objetiva e a teoria do risco integral. De modo a
manterem-se os princípios protetivos que possibilitam a incidência prática deste sistema
jurídico.
As pesquisas também demonstraram que durante os últimos anos têm se
intensificado o número das campanhas de recalls no setor de automóveis. Dos quais,
apresenta-se um índice de atendimento muito baixo. Dentre os motivos encontrados para
o problemático número de casos solucionados, justifica-se, primeiro, na resistência cultural
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dos consumidores, que de antemão resistem à própria publicidade devido ao preconceito,
por acreditarem tratar-se de um atestado de má qualidade do produto. Outro motivo ainda
mais importante percebido é a dificuldade dos fabricantes de direcionar a informação a
toda a população através do plano de mídia, na medida em que, a comunicação perfeita é
praticamente impossível.
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Porquanto, mostra-se necessário que o governo aumente seu poder de
regulamentação sobre as indústrias automobilísticas, de modo a cooperar para a
identificação do risco em antecipação à colocação do produto no mercado de consumo.
Por todos os fatores evidenciados, o tema torna-se ainda mais abrangente e
importante, transmitindo a possibilidade de pesquisas futuras que possam apresentar
novas soluções, a procurar práticas que resultem em ações cada vez mais justas e
equitativas.
7.
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RESUMO: O presente estudo, teve como intuito analisar e compreender como o abuso de
poder econômico influencia na captação ilícita de votos, abordando aspectos objetivos os
quais demonstram de forma direta os impactos que a relação entre essas duas condutas,
geram, dentro do processo eleitoral e afastam a efetividade da soberania popular. A
captação ilícita de votos, assim como o abuso de poder econômico inibem a base
principiológica que rege essa seara. A fosca distribuição e a ineficácia da fiscalização da
justiça eleitoral, acaba por desfavorecer aqueles atores políticos de menor destaque e
fomentando a disputas entre os já consolidados. A metodologia adotada foi a pesquisa
bibliográfica e abordagem indutiva e consulta direta em: livros específicos, bibliotecas,
teses, dissertações, jurisprudências, doutrinas e artigos científicos pela internet. Dessa
forma, concluiu-se que o abuso de poder econômico gera dentro desse cenário uma
propensão para a prática da captação ilícita de votos, o que por consequência afasta a
legitimidade que envolve a vontade popular e também o processo eleitoral. A Justiça
Eleitoral, assim como o Poder Judiciário em si encontram-se ainda, desconexo com a
regulamentação e fiscalização dessas condutas, da mesma forma sobre o financiamento
de campanhas e sua distribuição desigual.
Palavras-chave: Abuso de poder econômico. Captação ilícita de votos. Processo Eleitoral.
Soberania Popular. Legitimidade eleitoral.
SUMÁRIO: 1. INTRODUÇÃO - 2. DIREITO ELEITORAL: NOÇÕES INTRODUTÓRIAS: 2.1
Princípios do Direito Eleitoral; 2.2 Princípio da Soberania Popular e o Direito de Sufrágio;
2.3 Princípio da Legitimidade das Eleições; 2.4 Estado Democrático de Direito. 3 A
INFLUÊNCIA DO ABUSO DE PODER ECONÔMICO SOB A CAPTAÇÃO ILÍCITA DE VOTOS: 3.1
Abuso de Poder Econômico; 3.2 Captação ilícita de votos e a desvalorização do interesse
legítimo do povo. 4 O EMPREGO EXCESSIVO DE VERBAS NO PERÍODO DE CAMPANHA
ELEITORAL: 4.1 Fim das doações por pessoas jurídicas e a Desigualdade econômica entre
partidos políticos; 4.2 A (in) suficiência do Fundo Eleitoral. 5. CONCLUSÃO. REFERÊNCIAS.
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1 INTRODUÇÃO
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O sistema eleitoral brasileiro, tornou-se falho, devido a crescente no cometimento
de ilícitos, fato o qual muito colaborou para colocar em dúvida a legitimidade na escolha
de representantes políticos do país.
A ligação que o abuso de poder econômico possui com a captação ilícita de votos,
se dá através e por aspectos bem objetivos, os quais colocam em questionamento papeis
e funções de sujeitos importantes no sistema eleitoral, assim como também geram
grandes impactos na base principiológica dessa esfera. Dessa maneira, salienta-se que
tais fatos justificam a escolha do referido tema em estudo.
Diante disso, objetiva-se ao longo desse estudo, analisar e responder a
problemática basilar aqui adotada, a qual é compreender como o abuso de poder
econômico influencia na captação ilícita de votos.
Para tanto, será abordado no primeiro capítulo noções introdutórias do Direito
eleitoral, bem como os seus princípios norteadores, apontando seus principais aspectos
diante da problemática discutida.
O segundo capítulo estudará a influência do abuso de poder econômico sob a
captação ilícita de votos, conceituando ambas as condutas, e demonstrando como o
interesse popular é inibido, bem como a visão jurisprudencial das referidas condutas.
Já o terceiro capítulo, abordará o emprego excessivo de verbas no período de
campanha eleitoral, assim como, o fim das doações por pessoas jurídicas, e a
(in)suficiência do fundo eleitoral, a fim de entender as consequências geradas no processo
eleitora.
A metodologia adotada foi a pesquisa bibliográfica e abordagem indutiva e
consulta direta em: livros específicos, bibliotecas, teses, dissertações, jurisprudências,
doutrinas e artigos científicos pela internet.
É importante ressaltar, que o presente estudo contribui de forma significativa para
a esfera jurídica, pois aborda pontos essenciais para compreensão e identificação de
como a Justiça Eleitoral e a legislação tem lidado com as condutas e questões aqui
abordadas. Quanto a sua relevância social, o referido estudo busca amenizar a carência
que a sociedade possui de informações a respeito de seus direitos políticos, de como
esses são atacados e protegidos, e evidenciar o real papel dos cidadãos dentro de uma
democracia representativa. Já para a área acadêmica, sua relevância se dá, com o estimulo
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aos debates e pesquisas sobre a problemática e o ramo do Direito Eleitoral, para que
acadêmicos e futuros profissionais contribuam nas correções de falhas da Justiça Eleitoral,
e também para o aperfeiçoamento da legislação.
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Dessa forma, buscar-se-á compreender e expor de forma direta, como a relação
de duas condutas ilícitas, inibem e desregulam processos e princípios dentro de uma
democracia representativa.
2 DIREITO ELEITORAL: NOÇÕES INTRODUTÓRIAS
O Direito Eleitoral é a esfera do Direito Público a qual volta-se para o estudo e a
regulamentação das normas e procedimentos ligados ao processo eleitoral e direitos
políticos.
Na lição de Gonçalves (2018, p.24):
Direito Eleitoral é o conjunto de normas jurídicas que se refere às
eleições e às consultas populares, como o plebiscito e o referendo.
Guarda direta relação com a democracia representativa, na qual o
titular da soberania – o povo – elege representantes para, em seu
nome, exercer o poder.
Ressaltando assim, que essa seara do Direito Público possui relevante papel na
garantia de lisura tanto em razão do processo eleitoral como para o poder de sufrágio. A
principal finalidade do Direito Eleitoral é lastrear os caminhos da vontade popular sob a
esfera estatal, buscando devida efetivação democrática.
Acrescenta-se a essa perspectiva do Direito Eleitoral, o que acentua Gomes (2018,
p.26):
Configura-se essa disciplina como microssistema jurídico. Isso
porque os diversos elementos que a integram são unidos em torno
de princípios e diretrizes próprios. Sua ordenação racional e unitária
assegura-lhe coerência interna e identidade própria. Deveras, no
microssistema eleitoral encontra-se encerrada toda a matéria ligada
ao exercício de direitos políticos e organização das eleições; nele
estão enfeixados princípios e regras atinentes a vários ramos do
Direito, como constitucional, administrativo, penal, processual penal,
processual civil.
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A partir disso é possível identificar o Direito Eleitoral como um ramo dotado de
autonomia, tanto normativa quanto didática, o que se dá em razão de sua descendência
direta da Constituição Federal de 1988 e o que leva à justificativa de suas constantes
mudanças legislativas.
A Carta Magna dispõe em seu Artigo 17 sobre os Partidos Políticos e em seus
artigos 14 e 16 regula os Direitos Políticos, e do artigo 118 ao 121 a mesma mantém
como um de seus órgãos do poder judiciário a Justiça Eleitoral.
Além disso a Constituição Federal regulou de forma ampla a eleição e processo
de substituição para Presidente e Vice-Presidente da República.
Em seu Capítulo IV, onde trata dos Direitos Políticos, a Constituição Federal
também prevê medidas que devem ser seguidas em casos de Abuso de poder econômico,
corrupção e fraude, tais condutas vedadas e abordadas no presente estudo, ameaçam
diretamente aqueles direitos previstos no caput do artigo 14 da Carta Maior, o impacto
causado pela prática dessas e demais condutas possui demasiada extensão, abrangendo
todas as esferas políticas, jurídicas e socias, uma vez que o processo eleitoral é o passo
inicial para o funcionamento regular do Estado Democrático de Direito do país.
Dessa forma, o Direito Eleitoral revela-se como um conjunto de normas jurídicas
as quais regulam os registros de candidaturas, convenções partidárias, votação, apuração,
diplomação dos eleitos, bem como também os princípios do alistamento eleitoral, as
ações e as demais medidas e precauções relacionadas com a busca pela garantia da
soberania popular.
2.1

Princípios do Direito Eleitoral

O presente estudo ao abordar os Princípios do Direito Eleitoral, busca demonstrar
primeiramente sua importância dentro dessa esfera, bem como explanar seu conceito
dentro de uma visão geral.
Princípios em um modo aberto, pode ser compreendido como um fundamento ou
preceito de um fenômeno, e também como alicerce base de determinada decisão ou
conclusão. Também são tidos como uma espécie de norma, e que mantém relação direta
com regras.
Complementando essa visão de Princípios do Direito Eleitoral, Almeida (2017, p.51)
ensina que: “No campo jurídico, princípio pode ser empregado no sentido de regra
fundamental, regra padrão ou regra paradigma à ciência do direito”. Ou seja, no direito
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há os princípios que são gerais que podem abranger toda uma ciência, como também
existem aqueles que se voltam apenas determinadas disciplinas jurídicas.

2.2
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Portanto, a gama de princípios que regulam e norteiam o Direito Eleitoral é variada,
não existindo sobre isso consenso taxando quantidade mínima e específica de princípios,
dessa forma, em sequência esse estudo faz uma breve análise doutrinária acerca de
alguns princípios essenciais para seara eleitoral.
Princípio da Soberania Popular e o Direito de Sufrágio

O Princípio da Soberania Popular é aquele que denomina o povo como titular
absoluto do poder político do Estado Democrático, o qual é inerente ao povo e tem como
base o regime democrático. Ou seja, a Soberania denota o poder mais elevado, o poder
supremo. Logo, é por meio desse poder, que o estado consegue por em prática suas
políticas públicas.
No entanto, a Soberania não deve implicar em arbítrio, uma vez que Estado
Democrático é aquele que também está submetido as regras por si criadas.
Ressalta-se ainda, que o Princípio em questão, emana do povo, como disposto no
Art. 1º, parágrafo único, da Constituição Federal “todo poder emana do povo, que o
exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente”.
Para Gomes (2017, p.73), “a soberania popular se revela no poder incontrastável
de decidir. É ela que confere legitimidade ao exercício do poder estatal. Tal legitimidade
só é alcançada pelo consenso expresso na escolha feita nas urnas”. Sendo assim,
considera-se um poder máximo, supremo e que com a ausência do mesmo, não seria
possível um estado Democrático de Direito.
Já para o exercício da Soberania Popular, impõe-se o Direito de Sufrágio ou
Sufrágio Universal. Isto é, se faz necessário o apoio do conjunto de pessoas designado
para a escolha daqueles que irão representar a nação.
O sufrágio é um direito subjetivo, o qual possibilita o exercício da soberania
popular, assim os cidadãos passam a participar ativamente na escolha de seus
representantes políticos. Deve-se entendê-lo como aquela concordância ou aprovação
que parte da vontade de um conjunto de pessoas, Gomes (2017, p,75), ensina que:
O sufrágio é a essência dos direitos políticos, porquanto enseja a
participação popular no governo, sendo este o responsável pela
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condução do Estado. Apresenta duas dimensões: uma ativa, outra
passiva. A primeira é a capacidade eleitoral ativa – ou cidadania ativa
– e significa o direito de votar, de eleger representantes. A segunda
é a capacidade eleitoral passiva – jus honorum ou cidadania passiva
– e significa o direito de ser votado, de ser eleito, de ser escolhido
em processo eleitoral.
Por outro lado, existem alguns pontos que devem ser observados para identificar
quais pessoas se enquadram nos requisitos para exercício do direito de sufrágio, como
por exemplo, a própria Constituição Federal só reconhece esse direito aos brasileiros
natos ou naturalizados, como o disposto em seu Artigo 14, §§ 1º e 2º:
Art. 14. A soberania popular será exercida pelo sufrágio universal e
pelo voto direto e secreto, com valor igual para todos, e, nos termos
da lei, mediante:
(...)
§ 1º O alistamento eleitoral e o voto são:
I - obrigatórios para os maiores de dezoito anos;
II - facultativos para:
a) os analfabetos;
b) os maiores de setenta anos;
c) os maiores de dezesseis e menores de dezoito anos.
§ 2º Não podem alistar-se como eleitores os estrangeiros e, durante
o período do serviço militar obrigatório, os conscritos.
No entanto, a posição dos brasileiros naturalizados, em relação a posição de
concorrência a cargos políticos, não se torna possível aos cargos de Presidente e VicePresidente da República, cargos que são privativos aos brasileiros natos, de forma que os
brasileiros naturalizados só podem concorrer aos de Deputado Federal e Senador, mas
ainda vedados de ocupar cargos de Presidência na Câmara Federal e Senado Federal.
O Sufrágio pode ser compreendido, como Universal ou Restrito, Igual ou Desigual.
O primeiro possibilita o voto, a uma quantidade de pessoas muito mais ampla, onde
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apenas em situações excepcionais esse não poderá ser exercido, circunstância que de fato
vão impedir o cidadão de exercê-lo. É mais uma espécie de cidadania genérica, que se
respalda principalmente nos princípios da igualdade e razoabilidade. O Restrito por outro
lado, possui pequenos detalhes, pois esse é direcionado a determinados nacionais, uma
parcela bem menor, é o caso do sufrágio censitário, cultural ou capacitario e masculino.
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O censitário se funda na capacidade econômica do indivíduo, como por exemplo,
aqueles que são proprietários de algum imóvel ou os que recolhem a cofres público certa
quantia pecuniária. O cultural/capacitário é aquele voltado a capacidade ou aptidão
intelectual de cada indivíduo, a exemplo, os analfabetos que, se optarem podem votar,
mas não são elegíveis. Já o masculino, é aquele que veda mais precisamente a
participação política de mulheres, Gomes (2017, p 78) ressalta que:
Na base desse entendimento encontra-se odioso e injustificável
preconceito contra a mulher, durante muito tempo considerada
inapta, desinteressada e naturalmente insensível para a vida política.
Despiciendo aduzir que atualmente a tese da inferioridade feminina
é insustentável em qualquer setor. Detêm as mulheres fatia
expressiva do mercado de trabalho, sendo as principais provedoras
de muitos lares, além de preencherem cerca de metade das cadeiras
nas universidades, em diversos setores do conhecimento.
Ou seja, um fundamento que se tornou obsoleto, visto que a mulher mesmo
travando batalhas diárias contra essas e outras diversas questões, se encontra
participando ativa e passivamente na política brasileira.
O Sufrágio Igual, é pautado no princípio da isonomia, e permite a equiparação e
igualdades de todos os cidadãos, o peso do voto é o mesmo para todos sem qualquer
distinção. Por fim, o Sufrágio Desigual, esse leva em consideração apenas a superioridade
de certos votantes, desde que qualificados e que passam a possuir maior número de
votos, nesse caso pode-se citar o voto múltiplo que confere ao cidadão a possibilidade
de votar mais de uma vez na mesma eleição em várias circunscrições eleitorais, porém
esse último tipo não possui sentido nas democracias mais recentes. Já o Sufrágio
Universal e Igual ganhou amplo e significativo espaço nas democracias contemporâneas,
o que contribui de forma positiva para o desenvolvimento dessas sociedades.
2.3

Princípio da Legitimidade das Eleições
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Trata-se de um conjunto de normas, que impõem a atuação de forma ética, correta
e proba de todos os atos realizados dentro do processo, incluindo a atuação da Justiça
eleitoral, Ministério Público Eleitoral, partidos políticos e dos candidatos que devem ser
pautadas e preservadas dentro da lisura das eleições.
O momento central no âmbito da democracia, é o quando se inicia o processo
eleitoral, as eleições de fato, ou seja, o fator principal para que a participação do cidadão,
torne-se ativa. A Constituição Federativa em seu art. 14, caput e seu §9º dispõe que:
Art. 14. A soberania popular será exercida pelo sufrágio universal e
pelo voto direto e secreto, com valor igual para todos, e, nos termos
da lei, mediante:
[…]
§9º Lei complementar estabelecerá outros casos de inelegibilidade e
os prazos de sua cessação, a fim de proteger a probidade
administrativa, a moralidade para exercício de mandato considerada
vida pregressa do candidato, e a normalidade e legitimidade das
eleições contra a influência do poder econômico ou o abuso do
exercício de função, cargo ou emprego na administração direta ou
indireta.
Nota-se a importância que o texto constitucional deu na forma de tratamento
desse princípio, destacando os valores éticos e morais, forma que busca assegurar a
legitimidade do processo no seu curso.
Com o advento da República e do regime democrático se fez necessário a partir
daí a abertura e início das eleições para assumir funções e cargos públicos através de uma
representatividade política.
De modo que o objetivo primordial é assegurar eleições legítimas e sem vícios no
decorrer do seu curso, visando impedir fraudes no pleito eleitoral que comprometam a
vontade popular demonstrada através do voto depositado nas urnas. Levando de alguma
maneira a ver o princípio da legitimidade em uma perspectiva individualista, no que tange
o direito ao voto e inviolabilidade dos direitos políticos.
A Constituição Federal em seu texto busca assegurar o curso das eleições de forma
segura e sem vícios como já mencionado, visando a lisura dos atos dentro do processo
eleitoral e com o intuito de garantir segurança jurídica para os atos advindos das práticas
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ocorridas dentro do período eleitoral. Desta forma, o aludido princípio visa a observância
dos requisitos por parte de todos aqueles que estão inseridos dentro do cenário eleitoral.
Seja o Ministério Público, a Justiça Eleitoral, os partidos políticos ou candidatos.

2.4
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Essa legitimidade, visa coibir eventuais desvios, e que seja garantido uma
representação política autêntica, que consegue conter atos de abusivos e corrosivos,
sejam eles de poder político ou econômico. Portanto, é crucial que haja a livre igualdade
de voto, esse deve ser revelado sem vícios em sua formação e efetivação, pois é a partir
dele que o Estado será organizado.
Estado Democrático de Direito

A democracia atualmente é compreendida, como a forma de governo que é
pautada na participação direta e indireta de seu povo soberano, no entanto seria uma
definição mais específica, mas sabe-se, contudo, que tal ideal democrático, ainda é
caracterizado e marcado por grandes manifestações históricas ao longo do tempo, Caldas
(2014, p.12) ressalta que:
Ao mesmo tempo, apesar de destacar essas persistentes mudanças
no sentido e significado da democracia, o que a fez deixar de ter uma
definição específica para tornar-se um regime político em constante
mutação, também é de se admitir que, ao longo de sua existência,
foram preservadas estruturas políticas históricas que a fizeram
manter-se viva em meio a evolução social e aos novos contornos
proporcionados pela globalização.
Os cidadãos possuem o poder de tomar decisões políticas referente ao estado, de
forma transparente e justa a qual é capaz de afastar e coibir tiranias.
A Constituição Federal em seu Artigo 1º dispõe:
Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela união
indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constituise em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos:
I - a soberania;
II - a cidadania
III - a dignidade da pessoa humana;
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IV - os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa;
nº 13.874, de 2019)

(Vide Lei
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V - o pluralismo político.
Parágrafo único. Todo o poder emana do povo, que o exerce por
meio de representantes eleitos ou diretamente, nos termos desta
Constituição
Dessa forma, o Estado Democrático de Direito constitui uma sociedade
politicamente organizada e pautada na participação dos cidadãos, os quais são sujeitos
principais.
A própria Constituição consagra os Direitos Fundamentais, Socias e Políticos como
princípios privilegiados dentro do Estado Democrático de Direito. Portanto, ao que se
refere a problemática eleitoral, visando alcançar esse nível de excelência o próprio estado
deve se atentar para a criação de uma legislação eleitoral que seja voltada para zelar a
vontade popular, fazendo com que esta, seja protegida, livre de vícios e fraudes que
limitam e distorcem a soberania popular e violam o Estado Democrático de Direito.
3
A INFLUÊNCIA DO ABUSO DE PODER ECONÔMICO SOB A CAPTAÇÃO
ILÍCITA DE VOTOS
No curso do Processo Eleitoral, tornou-se comum a realização de articulações
políticas, investimento em propagandas e a promoção de debates entre candidatos, da
mesma forma que uma forte lacuna para o cometimento de ilícitos também foi aberta,
isso realizados com a finalidade de facilitar a chegada dos candidatos ao poder.
O abuso de poder econômico e a captação ilícita de votos, podem ser consideradas
as duas condutas mais habituais e conhecidas nesse cenário. A conceituação de abuso de
poder econômico apesar de não fixada e definida pela Legislação Eleitoral de forma
claramente delimitada, recebe da doutrina uma forte conceituação, possibilitando a
sociedade em geral uma linha de raciocínio para sua compreensão.
Ao tratar da ligação entre essas duas condutas, é necessário primeiramente, que
seja observado que no cenário eleitoral tais práticas constantemente são alvos de Ações
de Investigação Judicial, onde é possível notar que, quando o abuso de poder econômico
é uma conduta presente na Ação, há também uma prática referente a captação ilícita de
votos sendo investigada na mesma demanda, além de outros ilícitos, no entanto,
seguindo o tema abordado nesse estudo, apresenta-se a seguinte Jurisprudência do
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Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco TRE-PE – Recurso Eleitoral:
CARPINA- PE62

RE 67391
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EMENTA: RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2016. AIJE. ABUSO DE
PODER ECONÔMICO. CAPTAÇÃO ILÍCITA DE SUFRÁGIO. AUSÊNCIA
DE PROVA ROBUSTA. PONDERAÇÃO DE ELEMENTOS DE PROVA.
RECURSO DESPROVIDO. 1.0 abuso de poder econômico se
caracteriza com a utilização em excesso de recursos patrimoniais
disponibilizados ao agente, em beneficio de candidatura, de forma a
interferir no equilíbrio da disputa e na isonomia entre os candidatos
2. Pelas provas dos autos, não se constata a alegada distribuição de
vantagens, nem tampouco a intenção de restringir a liberdade do
voto, carecendo de elementos para a configuração de abuso de
poder econômico ou de captação ilícita de sufrágio relativamente a
este fato. 3. A captação ilícita de sufrágio é ilícito eleitoral que possui
características especificas, e para subsunção do fato à norma é
necessário que: a) reste provada uma das condutas do tipo; b) o
agente tenha agido imbuído em um fim específico, a obtenção do
voto do eleitor; c) o fato ocorra durante o período eleitoral 4. As
declarações tomadas a termo nas atas notariais tem seu peso, mas
foram colhidas de maneira unilateral, sem a presença dos advogados
das partes e longe dos olhos do juiz. Nenhuma testemunha ouvida
em juízo confirmou tais informações, declarando ter presenciado a
suposta compra de votos. 5. Ressalto que o juiz é o diretor do
processo e o destinatário da prova. Neste caso, não se trata de negar
fé a documento público, mas de sopesá-lo e considerá-lo insuficiente
para, isoladamente, ter como verdadeiras as alegações e ser
fundamento para configuração da captação ilícita de sufrágio.
6.Recursodesprovido. Sentença mantida. DECISÃO ACORDAM os
membros do Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco, por
unanimidade, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao recurso,
mantendo a sentença, nos termos do voto da Relatora.
Observa-se a partir da referida decisão que o abuso de poder econômico, bem
como a captação ilícita de votos são duas condutas que exigem a verificação de
62 TRE-PE - RE: 67391 CARPINA - PE, Relator: KARINA ALBUQUERQUE ARAGÃO DE AMORIM, Data de
Julgamento: 27/11/2017, Data de Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, Tomo 263, Data 01/12/2017
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determinada gravidade lesiva ao pleito, ou seja, a mera utilização de recursos financeiros
e patrimoniais, assim como o oferecimento de vantagens em troca de votos, por si só
ainda carecem que seja demonstrado de forma concreta que todos esses fatos podem
interferir de forma direta e lesiva ao andamento do processo eleitoral.
Esses ilícitos ofendem a livre vontade do eleitor, a liberdade que o mesmo possui
de votar de acordo com a sua consciência, sem que essa, sofra dissimulações, ressaltando
a importância da Soberania Popular, que incumbe ao candidato uma outorga do povo,
através do voto, que exterioriza assim suas vontades e anseios os quais devem ser
representados e atendidos (MARIM, 2014).
Portanto, reforça-se que, a prática, dessas condutas podem ser facilmente
interligadas, o abuso de poder econômico pode explicitamente ser praticado com o
intuito de facilitar desde o ingresso, até a prática da captação ilícita de votos, como forma
de garantir ao candidato ou partido político mais recursos, meios e vantagens para
facilmente direcionar a vontade popular dentro do processo.
3.1

Abuso de Poder Econômico

Atualmente no País, tornou-se evidente uma crescente movimentação acerca de
atualizações na esfera eleitoral, observa-se uma preocupação mais profunda com a
cultura democrática do Brasil. O processo eleitoral brasileiro é recorrentemente violado
por uma vasta quantidade de crimes cometidos no seu curso, o abuso de poder
econômico por esse estudo abordado, trata-se exatamente de um desses tantos crimes,
a sua prática por provocar dentro do sistema eleitoral uma grande deficiência jurídica, é
pelo presente estudo, discutida.
Nesse contexto e no que tange a esfera eleitoral, o abuso de poder econômico,
pode ser compreendido como aquela utilização prévia ou simultânea a campanha, de
recursos financeiros, patrimoniais de forma excessiva e fora dos parâmetros legais
(BARBOZA, 2019).
Esclarecendo ainda esse ponto, Gomes (2017, p.307) ensina que:
É necessário que a conduta abusiva tenha em vista processo eleitoral
futuro ou em curso. Normalmente, ocorre durante o período de
campanha, embora também possa ocorrer antes de seu início.
Ausente esse liame, não há como caracterizar o abuso, já que o
patrimônio, em regra, é disponível.
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Assim, compreende-se que essa conduta pode ser definida como aquele ato
praticado de forma anormal e com o intuito de alterar a consciência do cidadão com
relação a sua preferência por determinado concorrente, para isso são ofertados muitas
vezes, o dinheiro, bens ou favores. O voto é a forma pela qual se pode exercer direito
político, e pelo o qual muitos concorrentes acabam excedendo os limites permitidos pela
legislação eleitoral, a qual veda os atos praticados de forma desregulada e claramente
excessiva.
É importante acentuar, que o abuso de poder econômico pode ser praticado
diretamente pelo próprio candidato, como também pode ser praticado por terceiros,
quando esse pratica tais atos em nome do candidato, com sua anuência ou a seu mando.
Estão inseridos nesse contexto, não apenas, os candidatos isoladamente, mas também o
partido político, bem como também a coligação. O abuso de poder econômico se
concretiza não apenas pela ocorrência do gasto anormal, mas acima de tudo pela má-fé
atrelado ao ato, ou seja, com intenção de gerar uma influência negativa na consciência
do eleitor, afim de gerar uma concorrência desleal.
A Constituição Federal prevê o abuso de poder econômico em seu Artigo 14, §9, o
qual dispõe que:
Art. 14. A soberania popular será exercida pelo sufrágio universal e
pelo voto direto e secreto, com valor igual para todos, e, nos termos
da lei, mediante:
(...)
§ 9º Lei complementar estabelecerá outros casos de inelegibilidade e
os prazos de sua cessação, a fim de proteger a probidade
administrativa, a moralidade para exercício de mandato considerada
vida pregressa do candidato, e a normalidade e legitimidade das
eleições contra a influência do poder econômico ou o abuso do
exercício de função, cargo ou emprego na administração direta ou
indireta.
(...)
De acordo com essa perspectiva, existe sua previsão também na Lei nº 64 de 1990
(Lei de Inelegibilidade), onde da mesma forma é prevista a conhecida Ação de
Investigação Judicial Eleitoral (AIJE), o Artigo 22 aduz que:
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Art. 22. Qualquer partido político, coligação, candidato ou Ministério
Público Eleitoral poderá representar à Justiça Eleitoral, diretamente
ao Corregedor-Geral ou Regional, relatando fatos e indicando
provas, indícios e circunstâncias e pedir abertura de investigação
judicial para apurar uso indevido, desvio ou abuso do poder
econômico ou do poder de autoridade, ou utilização indevida de
veículos ou meios de comunicação social, em benefício de candidato
ou de partido político, obedecido o seguinte rito:
Complementando as lições sobre abuso de poder econômico, segue a
Jurisprudência do Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro, TRE-RJ- Ação de
Investigação Judicial Eleitoral: AIJE 765331 DUQUE DE CAXIAS- RJ63:
EMENTA: ELEIÇÕES 2014. AIJE. DEPUTADA ESTADUAL. ABUSO DE
PODER ECONÔMICO CONFIGURADO. UTILIZAÇÃO ELEITOREIRA DE
CENTRO SOCIAL. CASSAÇÃO DO DIPLOMA. INELEGIBILIDADE. 1. O
conjunto probatório produzido nos autos evidencia que a
investigada valeu-se do assistencialismo político para obter
dividendos eleitorais nas eleições de 2014, configurando, assim, o
abuso de poder econômico. 2. As características do centro social
CAS-Fátima permitem afirmar que a montagem e a manutenção das
instalações demandaram grande monta de recursos financeiros, por
certo não disponível a todos os candidatos do pleito eleitoral. 3. A
continuidade do vínculo entre a candidata e a instituição está
perfeitamente comprovada nos autos. Da mesma forma, restou
evidenciada a utilização eleitoreira do centro social e o seu
funcionamento até o início de julho de 2014, ou seja, apenas três
meses antes do pleito. 4. Gravidade da conduta. O assistencialismo
político possui efeitos nefastos para a democracia e para a qualidade
dos serviços públicos prestados aos que mais necessitam deles.
Alcance das atividades assistencialistas oferecidas no CAS-Fátima
demonstrado pela quantidade de fichas cadastrais apreendidas, a
magnitude das instalações, a variedade dos serviços prestados e a
quantidade de materiais e equipamentos existentes no local, não se
podendo olvidar do efeito multiplicador perante as pessoas que
convivem com os usuários diretos dos serviços. 5. Cassação do
5 Disponível em: <https://tre-rj.jusbrasil.com.br/> Acesso em: 10 de Abril de 2021.
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diploma da investigada, declarando-se sua inelegibilidade para as
eleições que se realizarem nos oito anos subsequentes ao pleito
de 2014.
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(TRE-RJ - AIJE: 765331 DUQUE DE CAXIAS - RJ, Relator: FERNANDO
CERQUEIRA CHAGAS, Data de Julgamento: 19/06/2017, Data de
Publicação: DJERJ - Diário da Justiça Eletrônico do TRE-RJ, Tomo 174,
Data 30/06/2017, Página 14/19)
A partir de tal decisão é possível observar pontos específicos de tal conduta que
interferem diretamente dentro da normalidade das eleições, um deles por exemplo é
exatamente a proximidade de tempo em que os fatos ocorrem, do período de pleito,
ressalta-se ainda que nessa mesma temática, tanto a doutrina como os Tribunais
passaram a categorizar a compra de apoio político como uma espécie de abuso de poder
econômico, isso baseado, nos exorbitantes, emprego de verbas e recursos financeiros.
Todavia, deve se observar ainda, um ponto importante com relação a
caracterização da conduta ou ato Abusivo praticado, deve ser observado o disposto no
inciso XVI, do artigo 22 da Lei complementar 135/2010, onde o mesmo dispõe que “para
a configuração do ato abusivo, não será considerada a potencialidade de o fato alterar o
resultado da eleição, mas apenas a gravidade das circunstâncias que o caracterizam”. Ou
seja, a gravidade de tal conduta é fator primordial, o que remete mais uma vez ao poder
supremo que a soberania popular representa, a prática do abuso de poder econômico
transforma esse poder soberano, em mera mercadoria, daí é possível notar a gravidade
de tal ilícito.
3.2
povo

Captação ilícita de votos e a desvalorização do interesse legítimo do

Historicamente no Brasil, a compra de votos, como é popularmente conhecida a
captação ilícita de votos, continua sendo uma das, senão, a principal mazela da
democracia. A pratica de tal conduta é corriqueira dentro do período de campanha
eleitoral no país, presente em todos os cenários das disputas políticas.
O poder econômico já discutido e o poder político quando concentrados a
disposição de classes detentoras específicas, aproveitam-se da hipossuficiência
econômica de outras classes menos favorecidas. Assim, ponto de grande relevância e que
é enraizado dentro da política brasileira é que o poder econômico e político sempre foram
os parâmetros condicionais para ganho de eleições no país, o que contraria totalmente
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princípios constitucionais e eleitorais como os aqui abordados anteriormente, ou seja,
percebe-se que os debates sobre questões socias que representam os anseios populares
são mencionados de forma superficial, e acabam sendo colocados em uma outra
perspectiva no que se refere aos ideias políticos essenciais.
Dentro das condições legais, a captação de votos lícita é pacificamente tolerada,
visto que é algo que faz parte do enredo tido como normal da política. Porém, tem se a
grande problemática que é sua prática de forma ilícita, fora dos limites estabelecidos pela
legislação, que se dá por meio de atos invasivos, onde a um aproveitamento da carência
de informação de partes da sociedade.
O dano de tal ilícito é perceptível já na conduta do autor. A Lei 9.840 de 1999 foi a
responsável por introduzir ao Código Eleitoral Brasileiro, o Artigo 41- A.
A iniciativa foi tomada pela Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) em conjunto
com outras entidades não governamentais, com a intuito de frear a corrupção no País.
Tal dispositivo chega com a conceituação de Captação de Sufrágio (captação ilícita
de votos) e também ainda com as penalidades correspondentes e aplicáveis a aqueles
que praticarem tal conduta afim de obter vantagem política com ela.
A inclusão do Artigo 41-A é de estrema relevância não apenas jurídica como
também para a sociedade, a participação popular e a democracia passam a ter mais
firmeza frente ao cometimento dessas práticas lesivas. A redação dada pelo artigo 41-A,
aduz que:
Art. 41-A. Ressalvado o disposto no art. 26 e seus incisos, constitui
captação de sufrágio, vedada por esta Lei, o candidato doar, oferecer,
prometer, ou entregar, ao eleitor, com o fim de obter-lhe o voto, bem
ou vantagem pessoal de qualquer natureza, inclusive emprego ou
função pública, desde o registro da candidatura até o dia da eleição,
inclusive, sob pena de multa de mil a cinqüenta mil Ufir, e cassação
do registro ou do diploma, observado o procedimento previsto
no art. 22 da Lei Complementar no 64, de 18 de maio de 1990.
§ 1o Para a caracterização da conduta ilícita, é desnecessário o
pedido explícito de votos, bastando a evidência do dolo, consistente
no especial fim de agir.
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§ 2o As sanções previstas no caput aplicam-se contra quem praticar
atos de violência ou grave ameaça a pessoa, com o fim de obter-lhe
o voto.
§ 3o A representação contra as condutas vedadas no caput poderá
ser ajuizada até a data da diplomação.
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§ 4o O prazo de recurso contra decisões proferidas com base neste
artigo será de 3 (três) dias, a contar da data da publicação do
julgamento no Diário Oficial.
Apesar da redação do próprio artigo já transparecer bem a conceituação de
captação ilícita de sufrágio, Almeida, (2016, p. 512), acrescenta, definindo como “o
aliciamento espúrio de eleitores mediante a compra, direta ou dissimulada de seus votos”.
O autor considera ainda que a captação ilícita de votos, deve ser considerada como uma
hipótese específica de abuso de poder econômico. Fica evidente que as duas condutas
possuem uma ligação direta.
É de grande relevância destacar ainda, que a legislação eleitoral, mais
especificamente o Código Eleitoral, já havia enquadrado tal conduta em seu Artigo 299,
prevendo inclusive pena de reclusão de até 4 anos por sua prática, destaca-se sua redação
a qual aduz que:
Art. 299. Dar, oferecer, prometer, solicitar ou receber, para si ou para
outrem, dinheiro, dádiva, ou qualquer outra vantagem, para obter ou
dar voto e para conseguir ou prometer abstenção, ainda que a oferta
não seja aceita:
Pena - reclusão até quatro anos e pagamento de cinco a quinze diasmulta.
Portando, existe a partir dessa premissa a necessidade de se observar requisitos
que presentes na conduta praticada pelo candidato, partidos ou coligações, ou até
mesmo seus cabos eleitorais, ensejam a configuração de captação Ilícita. Tal conduta
diferente das demais anteriormente mencionadas, possui um potencial lesivo mais
agressivo em relação ao exercício da soberania popular, como é possível observar tanto
na redação do Art. 299 do Código Eleitoral, com pela redação do dispositivo do Artigo
41- A, introduzido pela 9.840/99.
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4
O EMPREGO EXCESSIVO DE VERBAS NO PERÍODO DE CAMPANHA
ELEITORAL
No Brasil, a conjuntura política é historicamente pautada e moldada com base no
financiamento de campanhas. O financiamento da atividade política dentro de uma
democracia gera questões importantes. Ao tempo em que se discute o alto índice da
prática de ilícitos dentro do atual cenário eleitoral, torna-se então indispensável abordar
de forma detalhada pontos referentes ao emprego excessivo de verbas dentro desse
mesmo período.
A lei nº 9.504/97 é responsável pela regulamentação do financiamento de
campanhas eleitorais, a mesma apesar de regulamentar tais pontos, ainda não impede
todos os excessos que cercam a política nacional, exemplo disso, é a prática do abuso de
poder econômico corriqueira no processo eleitoral brasileiro, e que em maior parte ganha
espaço a partir do emprego de verbas.
A presença de capital financeiro dentro dessa seara, ainda é vista pela extrema
maioria como forma de incentivo para ideais políticos, por todo e qualquer meio
financiável. Por outro lado, pode ser vista como um percalço, seja pela ausência de
recursos suficientes para todas as candidaturas, seja pela ocorrência de abusos que
maculam o pleito (COSTA FILHO, 2021).
A modernização e inovação do mercado de trabalho é um dos principais fatores
que contribuem para o encarecimento da política brasileira. Há hoje dentro do processo
político o surgimento e adesão dos mais variados e diversos nichos de trabalho, exemplo
disso é o setor de marketing, que antes voltava-se apenas para a produção do material
físico e hoje há todo um trabalho voltado para as mídias digitais, ou seja, existe toda uma
estrutura utilizada pelos partidos políticos e seus diretórios para que se alcance os
resultados esperados.
Nessa vertente surgem os doadores, Costa Filho (2021, p.27) ensina que:
Os partidos políticos exercem papel de suma importância para o
exercício da democracia, mas, para que possam de fato cumprir com
seu papel, necessitam de recursos financeiros que permitam o seu
regular funcionamento e o cumprimento do seu objetivo principal:
alcançar o eleitorado e venceras eleições. Não há como fugir dos
custos, deve-se, então, lidar com eles.
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Contudo, é necessário observar que o Brasil parte de uma recente onda de
escândalos de corrupção, os quais envolvem as mais variadas situações, como
empreiteiras e fraudes em licitações, assim como escândalo de superfaturamento sendo
repassado a partidos políticos por meio de financiamento de campanhas, ou seja, existe
uma necessidade real do emprego e utilização de verbas no período eleitoral, tanto que
a legislação e os Tribunais tratam de forma direta sobre o tema, mas por outro lado, sua
origem, motivação e finalidade ainda passam por percalços.
4.1
Fim das doações por pessoas jurídicas e a Desigualdade econômica entre
partidos políticos
A principal e mais recente reforma na esfera do desenho institucional do país é
exatamente relacionada a reforma de financiamento de campanhas eleitorais mais
precisamente, referente a proibição de doações por pessoas jurídicas, e toda a
repercussão que isso gerou dentro da política nacional.
Nesse diapasão, a ligação da política com os recursos financeiros sempre
enfraqueceu o ideal democrático moderno, representativo e que corresponde com as
expectativas das minorias. O dinheiro é, ao mesmo tempo, necessário para a realização
do ideal democrático e na sua maioria, para seu desvirtuamento (LOURA JÚNIOR, 2020).
O fim dessas doações, se deu a partir de 2015, inicialmente a partir do resultado
da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 4.650, a qual foi interposta pelo Conselho
Nacional da OAB, junto ao Supremo Tribunal Federal (STF). Houve ainda por parte do
Congresso Nacional a tentativa de reinserir dispositivo que permitisse o então
financiamento empresarial legal de campanhas, o qual seria a Lei nº 13.125/15, a
conhecida “minirreforma Política” do ano de 2015. No entanto, com o veto presidencial,
e com o Congresso sem conseguir derrubá-lo, tal proibição foi mantida. Já o Fundo
Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), surge em 2017, instituído pela lei nº
13.488.
Ressalta-se que o referido modelo de financiamento perdurou de 1994 até o ano
de 2014, o que possibilitou uma evidente centralidade no financiamento eleitoral.
Atualmente, é perceptível que os efeitos gerados pelo modelo de financiamento
atual são diversos e que de forma significativa interfere entre a igualdade econômica dos
próprios partidos políticos. É de fundamental importância haver abertura e transparência
quanto à origem e ao destino dos recursos empregados no financiamento de campanhas
políticas (GOMES, 2017).
349

www.conteudojuridico.com.br

A Lei nº 13.165/15 apresenta os parâmetros que o Tribunal Superior Eleitoral deve
observar para a definição dos limites de gastos, visto que são eles parâmetros objetivos.
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No Brasil, com a chegada da Lei nº 13.165/15, a modalidade de regime de doação
foi alterada, visto as consequências após a decisão do STF quando do julgamento da ADI
nº 4.650-DF.64
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ELEITORAL. MODELO
NORMATIVO VIGENTE DE FINANCIAMENTO DE CAMPANHAS
ELEITORAIS. LEI DAS ELEIÇÕES, ARTS. 23, §1º, INCISOS I e II, 24 e 81,
CAPUT e § 1º. LEI ORGÂNICA DOS PARTIDOS POLÍTICOS, ARTS. 31,
38, INCISO III, e 39, CAPUT e §5º. CRITÉRIOS DE DOAÇÕES PARA
PESSOAS JURÍDICAS E NATURAIS E PARA O USO DE RECURSOS
PRÓPRIOS PELOS CANDIDATOS. PRELIMINARES. IMPOSSIBILIDADE
JURÍDICA DO PEDIDO. REJEIÇÃO. PEDIDOS DE DECLARAÇÃO
PARCIAL DE INCONSTITUCIONALIDADE SEM REDUÇÃO DE TEXTO
(ITENS E.1.e E.2). SENTENÇA DE PERFIL ADITIVO (ITEM E.5). TÉCNICA
DE
DECISÃO
AMPLAMENTE
UTILIZADA
POR
CORTES
CONSTITUCIONAIS. ATUAÇÃO NORMATIVA SUBSIDIÁRIA E
EXCEPCIONAL DO TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL, SOMENTE SE
LEGITIMANDO EM CASO DE INERTIA DELIBERANDI DO CONGRESSO
NACIONAL PARA REGULAR A MATÉRIA APÓS O TRANSCURSO DE
PRAZO RAZOÁVEL (IN CASU, DE DEZOITO MESES). INADEQUAÇÃO
DA VIA ELEITA. IMPROCEDÊNCIA. PRETENSÕES QUE VEICULAM
ULTRAJE À LEI FUNDAMENTAL POR AÇÃO, E NÃO POR OMISSÃO.
MÉRITO. OFENSA AOS PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS DEMOCRÁTICO
E DA IGUALDADE POLÍTICA. CUMULAÇÃO DE PEDIDOS DE ADI E DE
ADI POR OMISSÃO EM UMA ÚNICA DEMANDA DE CONTROLE
CONCENTRADO
DE
CONSTITUCIONALIDADE.
VIABILIDADE
PROCESSUAL. PREMISSAS TEÓRICAS. POSTURA PARTICULARISTA E
EXPANSIVA DA SUPREMA CORTE NA SALVAGUARDA DOS
PRESSUPOSTOS DEMOCRÁTICOS. SENSIBILIDADE DA MATÉRIA,
AFETA QUE É AO PROCESSO POLÍTICO-ELEITORAL. AUTOINTERESSE
DOS
AGENTES
POLÍTICOS.
AUSÊNCIA
DE
MODELO
64 Disponível em:
<https://jurisprudencia.stf.jus.br/pages/search?classeNumeroIncidente=%22ADI%204650%22&base=acord
aos&sinonimo=true&plural=true&page=1&pageSize=10&sort=_score&sortBy=desc&isAdvanced=true/>
Acesso em: 10 de Abril de 2021.
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CONSTITUCIONAL CERRADO DE FINANCIAMENTO DE CAMPANHAS.
CONSTITUIÇÃO-MOLDURA.
NORMAS
FUNDAMENTAIS
LIMITADORAS
DA
DISCRICIONARIEDADE
LEGISLATIVA.
PRONUNCIAMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL QUE NÃO
ENCERRA O DEBATE CONSTITUCIONAL EM SENTIDO AMPLO.
DIÁLOGOS INSTITUCIONAIS. ÚLTIMA PALAVRA PROVISÓRIA.
MÉRITO.
DOAÇÃO
POR
PESSOAS
JURÍDICAS.
INCONSTITUCIONALIDADE
DOS
LIMITES
PREVISTOS
NA
LEGISLAÇÃO (2% DO FATURAMENTO BRUTO DO ANO ANTERIOR À
ELEIÇÃO). VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DEMOCRÁTICO E DA
IGUALDADE POLÍTICA. CAPTURA DO PROCESSO POLÍTICO PELO
PODER ECONÔMICO. “PLUTOCRATIZAÇÃO” DO PRÉLIO ELEITORAL.
LIMITES DE DOAÇÃO POR NATURAIS E USO DE RECURSOS
PRÓPRIOS PELOS CANDIDATOS. COMPATIBILIDADE MATERIAL COM
OS CÂNONES DEMOCRÁTICO, REPUBLICANO E DA IGUALDADE
POLÍTICA. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE JULGADA
PARCIALMENTE PROCEDENTE. 1. A postura particularista do
Supremo Tribunal Federal, no exercício da judicial review, é medida
que se impõe nas hipóteses de salvaguarda das condições de
funcionamento das instituições democráticas, de sorte (i) a corrigir as
patologias que desvirtuem o sistema representativo, máxime quando
obstruam as vias de expressão e os canais de participação política, e
(ii) a proteger os interesses e direitos dos grupos políticos
minoritários, cujas demandas dificilmente encontram eco nas
deliberações majoritárias. 2. O funcionamento do processo políticoeleitoral, conquanto matéria deveras sensível, impõe uma postura
mais expansiva e particularista por parte do Supremo Tribunal
Federal, em detrimento de opções mais deferentes e formalistas,
sobre as escolhas políticas exercidas pelas maiorias no seio do
Parlamento, instância, por excelência, vocacionada à tomada de
decisão de primeira ordem sobre a matéria. 3. A Constituição da
República, a despeito de não ter estabelecido um modelo normativo
pré-pronto e cerrado de financiamento de campanhas, forneceu uma
moldura que traça limites à discricionariedade legislativa, com a
positivação de normas fundamentais (e.g., princípio democrático, o
pluralismo político ou a isonomia política), que norteiam o processo
político, e que, desse modo, reduzem, em alguma extensão, o espaço
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de liberdade do legislador ordinário na elaboração de critérios para
as doações e contribuições a candidatos e partidos políticos. 4. O
hodierno marco teórico dos diálogos constitucionais repudia a
adoção de concepções juriscêntricas no campo da hermenêutica
constitucional, na medida em que preconiza, descritiva e
normativamente, a inexistência de instituição detentora do
monopólio do sentido e do alcance das disposições magnas, além de
atrair a gramática constitucional para outros fóruns de discussão, que
não as Cortes. 5. O desenho institucional erigido pelo constituinte de
1988, mercê de outorgar à Suprema Corte a tarefa da guarda
precípua da Lei Fundamental, não erigiu um sistema de supremacia
judicial em sentido material (ou definitiva), de maneira que seus
pronunciamentos judiciais devem ser compreendidos como última
palavra provisória, vinculando formalmente as partes do processo e
finalizando uma rodada deliberativa acerca da temática, sem, em
consequência, fossilizar o conteúdo constitucional.
(...)
(ADI 4650, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em
17/09/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-034 DIVULG 23-02-2016
PUBLIC 24-02-2016)
Para a Suprema Corte, as doações realizadas por pessoas jurídicas, sejam
destinadas diretamente a campanha de candidatos, ou, seja destinada a partidos políticos,
são inconstitucionais, dessa forma, proibida suas realizações, outro ponto relevante e que
deve ser observado é a inconstitucionalidade abrange não somente a doação a partido,
em específico ao financiamento de campanha, mas também para sua manutenção, dessa
forma independe da sua finalidade.
4.2

A (in) suficiência do Fundo Eleitoral

As campanhas eleitorais do País possuem um alto custo quando comparadas com
de outros países, o Congresso Nacional com intuito de facilitar questões referente ao
financiamento anteriormente estudado, criou um fundo público.
Há uma grande preocupação com o controle dos financiamentos de campanha, e
isso se deve pelo receio do interesse privado interferir diretamente dentro da coisa
pública.
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Os escândalos que levaram ao impeachment de Fernando Collor, que envolveram
principalmente troca de favores por meio de financiamento de campanha, chamaram a
atenção para a necessidade de uma reforma política.
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Em 2017, com o advento da Lei 13. 487/17 que apresentou alteração na Lei das
Eleições e a Lei dos Partidos Políticos, criou-se o Fundo Especial de Financiamento de
Campanha (FEFC), mais conhecido como Fundo Eleitoral. O mesmo consiste em fundo de
recursos públicos o qual é disponibilizado aos partidos políticos com a finalidade de
financiar e custear campanhas eleitorais. Ou seja, busca solucionar as necessidades
financeiras dos partidos políticos.
No Brasil, é adotado um sistema específico de distribuição desses recursos entre
os partidos, de forma a resguardar o equilíbrio financeiro e econômico entre os atores
políticos. O Glossário do Tribunal Superior Eleitoral dispõe que:
De acordo com a legislação, os recursos do FEFC devem ser
distribuídos pelo TSE aos diretórios nacionais dos partidos de acordo
com os seguintes critérios: 2% igualmente entre todos os partidos;
35% divididos entre aqueles que tenham pelo menos um
representante na Câmara dos Deputados, na proporção do
percentual de votos obtidos na última eleição geral para a Câmara;
48% divididos entre as siglas, na proporção do número de
representantes na Câmara, consideradas as legendas dos titulares; e
15% divididos entre os partidos, na proporção do número de
representantes no Senado Federal, consideradas as siglas dos
titulares.
Cabe ainda salientar, que o próprio Tribunal Superior Eleitoral recentemente
realizou a revisão dos parâmetros para divisão do FEFC nas eleições municipais do ano
de 2020. A Corte passou a considerar o número de representantes eleitos para Câmara e
para Senado na última eleição geral, assim como a quantidade de senadores filiados ao
partido que na data do pleito, estavam em primeiro no quadriênio dos seus mandatos.
Por outro lado, é de conhecimento de todos que a realização de campanhas
atualmente conta com um espaço de tempo bem menor, sendo de aproximados 45 dias,
com exceção de casos de segundo turno, o que leva consequentemente os partidos e
candidatos a buscarem nesse espaço de tempo seus recursos financeiros, observando os
requisitos legais trazidos pela legislação, Gomes (2017, p.389) aduz:
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Os candidatos e partidos políticos necessitam de recursos para se
divulgarem e se aproximarem do eleitorado, exporem suas ideias e
projetos, de maneira a captarem os votos necessários para vencerem
o pleito e ascenderem aos postos político-estatais. Para tanto, é
essencial que tenham acesso a dinheiro e canais de financiamento. É
impensável a realização de campanha eleitoral sem dispêndio de
recursos, ainda que pouco vultosos.
Ou seja, existe uma necessidade da utilização de recursos financeiros dentro do
período eleitoral, tanto o fundo eleitoral como as doações contribuem para organização
econômica daqueles que dependem da disponibilidade desses recursos, porém sua
distribuição e alocação ainda é deficiente.
Diante do panorama abordado, é possível fazer uma análise dos impactos gerados
pelo emprego de verbas e recursos financeiros dentro da esfera eleitoral. Salienta-se, que
tantos os impactos negativos, como os positivos são visíveis, não apenas em decorrência
da falta de doadores, como pessoas jurídicas, ou pelo fosco financiamento, mas sim
também pelos altos investimentos direcionados a partidos, coligações e agremiações
específicos, o que em sua maioria gera desequilíbrio econômico na disputa e por
consequência facilitando o cometimento de abusos e demais ilícitos eleitorais.
Portanto, a forma como a legislação trata a regulamentação do financiamento
político possui grande relevância jurídica, uma vez que, os pontos abordados nessa
temática, transcende para além da esfera específica da área do direito eleitoral, tornando
seu estudo e discussão algo indispensável dentro de qualquer democracia.
5 CONCLUSÃO
Como apontado e discutido por todo o estudo, o direito eleitoral é esfera do
direito público que se ocupa com a regulamentação das normas e procedimentos
referentes ao processo eleitoral, o qual ainda sofre com uma elevada insegurança jurídica
em decorrência de condutas e atos ilícitos praticados nesse cenário.
A partir do que se foi abordado pode se concluir que é indispensável que o
processo eleitoral se torne seguro, isso no que se refere ao voto livre de dissimulações e
efetivado com base na vontade legítima do povo. Para isso, no entanto é necessário que
égide principiológica que rege a esfera jurídica do Direito eleitoral, seja imposta e
obedecida por aqueles que figuram os polos presentes no processo eleitoral.
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Ainda com base na problemática discutida, concluiu-se que o abuso de poder
econômico em muito, quando presente sua prática no cenário político, acaba por abrir
espaço a uma outra conduta, que a é prática da captação ilícita de votos, ou seja aquele
quando praticado proporciona os meios essenciais para prática e configuração dessa,
uma espécie de condutas facilitadora, disponibilizando meios e recursos para se
empregar na materialidade da captação ilícita de votos.
Boletim Conteúdo Jurídico n. 1052 de 25/11/2021 (ano XIII) ISSN - 1984-0454

Outra conclusão constatada, é que a distribuição e direcionamento dos recursos
advindos do fundo eleitoral e do financiamento de campanhas são ineficazes, uma vez
que, os candidatos concorrentes por partidos políticos já consolidados e de maior
destaque no país, acabam por se beneficiar mais do que aqueles que são seus opostos, o
que por consequência torna desigual a disputa. O favorecimento de partidos específicos
também é outro fator que insere o abuso de poder econômico e a captação ilícita de
votos mais uma vez em evidência nessa seara, isso porque a concentração de recursos
entre esses partidos específicos deixa a disputa ainda mais acirrada e os recursos passam
a ser utilizados como fomento na prática de tais para alcançar mais rapidamente o
resultado desejado.
Portanto, conclui-se que o abuso de poder econômico torna o referido cenário
político propício para a prática da captação ilícita de votos, em decorrência de pequenas
falhas da Justiça Eleitoral, como também da própria legislação, que ainda carece de
contextualização e atualização para regular essa seara de forma efetiva, o que acaba
abalando todo a estrutura do sistema eleitoral do país.
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RESUMO: O presente estudo tem como principal objetivo traçar o fenômeno da
multiparentalidade. Em primeiro lugar, analisa-se a evolução da família no Brasil e, em
seguida, considera-se alguns princípios que regem o direito de família, em especial a
filiação como um todo. E, por fim, é traçado o conceito de multiparentalidade e elencado
as consequências geradas no mundo jurídico. No processo de busca do alcanço dos
objetivos propostos, os dados serão coletados por meio de levantamento bibliográfico, a
partir de materiais já publicados, como artigos, livros, entrevistas, periódicos, doutrinas,
leis, jurisprudências, relacionados ao tema. Tendo como resultado obtido a demonstração
que não há relação hierárquica entre os vínculos afetivo, biológico e civil, sendo a
multiparentalidade uma garantia de manutenção da dignidade das pessoas que buscam o
reconhecimento de uma situação de afeto consolidada.
Palavras-chave: Multiparentalidade; Diversidade de Arranjos Familiares; Relações
Socioafetivas.
Abstract: The present study has as its main objective to trace the phenomenon of
multiparentality. First, the evolution of the family in Brazil is analyzed, and then some
principles governing family law are considered, especially filiation as a whole. And, finally,
the concept of multiple parenthood is outlined and the consequences generated in the
legal world are listed. In the process of reaching the proposed objectives, the data will be
collected by means of bibliographic research, based on materials already published, such
as articles, books, interviews, periodicals, doctrines, laws, jurisprudence, related to the
theme. The result obtained is the demonstration that there is no hierarchical relationship
between affective, biological and civil bonds, with multi-parentality being a guarantee for
maintaining the dignity of people who seek recognition of a consolidated situation of
affection.
Keywords: Multiparentality;
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Na sociedade contemporânea percebe-se uma verdadeira revolução nos costumes
e preceitos, o que levou a um novo padrão nesta sociedade. A existência de famílias
monoparentais, recompostas e homoafetivas está sendo amplamente aceita, o que faz as
pessoas geralmente perceberem que o casamento e parentesco não podem mais ser
comparados ao antigo conceito de família baseado apenas no patriarcado.
Com base nessa nova configuração, observa-se que as famílias existentes possuem
diferentes tipos de filiação, como casos de adoção, e até mesmo novas tecnologias de
reprodução assistida introduzidas pela medicina atual. Portanto, pode ser elencado o fato
de que a paternidade não é mais causada inteiramente por condições puramente
biológicas pautadas por relações de sangue, mas as relações passam a ser pautadas pelos
sentimentos entre entidades, fato esse que abre espaço para a discussão da
multiparentalidade e suas consequências.
Nesse contexto o presente artigo se justifica primeiramente pela relevância
acadêmica, pois o instituto da multiparentalidade ganhou força no mundo jurídico no ano
de 2016, com o julgamento do Recurso Extraordinário 898.060/16 de Santa Catarina, a
partir daí existe um vasto tema e sub temas a serem explorados dentro da academia para
entender e explicar esse novo instituto.
No contexto social, a multiparentalidade se tornou uma realidade jurídica,
impulsionada pela dinâmica da vida e pela compreensão de que paternidade e
maternidade são funções exercidas. Esse conceito revolucionou o sistema jurídico de
paternidade e maternidade concebido até então.
Diante do exposto, o artigo tem como dialogo inicial a abordagem sobre a evolução
da família e os aspectos que fizeram com que nos dias atuais a família contemporânea se
tornasse uma pluralidade de pessoas ligadas a vínculos, não só biológicos. E dentro desse
contexto passa a ser abordado a filiação socioafetiva, que é uma nova categoria jurídica
pautada na foça dos fatos e dos costumes, uma das mais importantes fontes do Direito.
Somando-se ao que está sendo explanado, o artigo passa a abordar sobre o núcleo
do tema, que é a multiparentalidade, primeiramente explicando o seu significado e a
fundamentação para o surgimento desse instituto e depois abordando, no âmbito jurídico,
os direitos e deveres advindos desse contexto familiar que a sociedade evidencia nos dias
de hoje. Por fim, é feita as considerações finais acerca do tema.
1.EVOLUÇÃO DAS RELAÇÕES FAMILIARES
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A origem da família está diretamente ligada à história da nossa civilização. No caso
da família brasileira temos como base a sistematização formulada pelo direito romano e
pelo direito canônico. (WALD, 2004)
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A família romana consistia em um grupo de pessoas e coisas controladas por um
chefe: o pater famílias. Esta sociedade primitiva era chamada de família patriarcal, família
em que a autoridade e os direitos sobre os bens e as pessoas se concentram nas mãos do
pai. Com o passar do tempo e com a ascensão do Cristianismo, a Igreja Católica assumiu a
função de estabelecer a disciplina do casamento, considerando-o um sacramento
(CAVALCANTI, 2004). Assim, passou a ser incumbência do Direito Canônico regrar o
casamento, fonte única do surgimento da família.
Assim, verifica-se que através da ética idealizada e imposta pela Igreja Católica, bem
como de outras normas formuladas e promulgadas pelos portugueses, o Direito Canônico
mantinha todas as famílias formadas por brancos, negro, índios ou advindas da fusão
destes, sob estreita fiscalização e vigilância. Desta forma, sob as fortes e repressivas
tentativas da igreja católica foi se desenvolvendo as famílias brasileiras, resultantes de uma
mistura de raça e cultura.
No entanto, gradativamente, o Estado começou a se afastar da interferência da
igreja e passou a disciplinar a família do ponto de vista social; o instituto família passou de
mero agente integralizador do Estado, para uma peça basilar da sociedade. É nesse cenário
que se inicia a mudança dos ideais patriarcais, com indícios ligados ao modelo familiar
estatal, abrindo espaço para a estrutura afetiva embalada pela solidariedade.
Com a promulgação da Constituição Federal de 1988, consolidou-se a grandes
evoluções sociais do nosso ordenamento: garantia a igualdade entre os filhos, sejam eles
do casamento ou extraconjugais, sejam biológicos ou adotivos. Passa a ser reconhecido o
conceito de família alargado, sendo garantido a proteção das famílias constituídas por
casamento civis, religiosos com efeitos civis, união estável entre homens e mulheres e
famílias monoparentais, compostas por um dos pais e seus filhos.
A Constituição Federal se concentra em definir a família como o fundamento da
sociedade em garantir que ela recebe proteção especial do Estado. E ao contrário das
constituições anteriores, a de 1988 não estipula um modelo de família único, constituído
pelo casamento. Além disso, a nova legislação brasileira se preocupou em prever vários
princípios com profundos reflexos para o Direito das Famílias.
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Os princípios constitucionais, como por exemplo o da dignidade da pessoa humana,
da igualdade, liberdade e o da convivência familiar e melhor interesse da criança, segundo
Maria Berenice Dias (2016), deixaram o papel de orientar o sistema jurídico nos termos da
Constituição e, por meio do de seus efeitos diretos, tornaram-se os valores básicos que
precisam ser satisfeitos e cuidados no momento da correta interpretação e aplicação da
lei. Junto com a realidade social vivida pelo Brasil, esses princípios produziram uma
releitura do Direito das Famílias, afirma Rolf Madaleno (2017).
Desse modo, o que se percebe é a evolução e transformação da família
contemporânea. Maior atenção ou interesse surge dos sentimentos de igualdade, sem
distinção ou atenção de gênero, o afeto substitui as funções de hierarquia e patriarcado.
Mencionando Maria Berenice Dias (2016), podemos dizer que “o princípio da afetividade é
hoje o norteador do direito das famílias “.
Por fim, é perceptível que a família não é mais apenas uma mera reprodução da
prole, mas uma entidade que busca o afeto, a unidade, a igualdade e a liberdade, ou seja,
a proteção das pessoas e a sua dignidade passou a ser a base da família moderna.
2. FILIAÇÃO SOCIOAFETIVA
Ao longo do tempo a filiação passou por mudanças profundas. O afeto, um dos
elementos identificadores das entidades familiares, começou a se tornar parâmetro que
define a relação dos vínculos parentais. O núcleo familiar tradicional que antes consistia
apenas nas figuras de pai, mãe e dos filhos, e que era considerado o modelo familiar
padrão, passou a dar lugar para o vínculo socioafetivo, que surgi do afeto, do carinho, o
que equivale a uma família formada por laços biológicos.
Maluf (2012) conceitua a afetividade como um vínculo de carinho ou cuidado que
tem-se com alguém querido ou íntimo, como uma condição psicológica que permite ao
ser humano demonstrar suas emoções e sentimentos a outrem.
Esse afeto, que é a base para se discutir uma relação socioafetiva está relacionado
na convivência familiar, na igualdade entre os filhos, sendo um sentimento voluntário,
desprovido de interesses pessoais e materiais, que acontece com o convívio parental,
constituindo assim o vínculo familiar socioafetivo.
De acordo com o artigo 5º da Constituição Federal (BRASIL, 1988), todos são iguais
perante a lei, portanto, o ordenamento jurídico brasileiro não deve diferir entre pais
(biológicos e afetivos) e filhos (naturais, adotivos e afetivos). Qualquer interpretação que
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viole esta cláusula deve ser considerada inconstitucional por ferir esse artigo que é cláusula
pétrea no nosso país. Por isso, em busca dessa igualdade, os vínculos familiares formados
pela filiação socioafetiva passam a ocupar espaço no campo jurídico.
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Maria Berenice Dias (2016) diz que a filiação socioafetiva corresponde à verdade
aparente e decorre do direito à filiação. O filho é titular do estado de filiação, que se
consolida na afetividade. Não obstante, o art. 1.593 (BRASIL, 2002) evidencia a
possibilidade de diversos tipos de filiação, quando menciona que o parentesco pode
derivar do laço de sangue, da adoção ou de outra origem, cabendo assim à hermenêutica
a interpretação da amplitude normativa previsto pelo Código Civel de 2002.
Como tantas mudanças que ocorreram na sociedade, a fim de estabelecer um
padrão para o reconhecimento da filiação socioafetiva, a doutrina considera três requisitos:
se o filho é tratado como tal, seja pelo pai ou pela mãe, quando usa o sobrenome da família
e se apresenta assim e quando é reconhecido pela sociedade como pertencente à família
de seus pais.
Esse é o pensamento que reﬂete o julgado do STJ sobre a socioafetividade (BRASIL,
2003, p. s.p):
Filiação. Anulação ou reforma de registro. Filhos havidos antes do
casamento, registrados pelo pai como se fossem de sua mulher.
Situação de fato consolidada há mais de quarenta anos, com o
assentimento tácito do cônjuge falecido, que sempre os tratou como
ﬁlhos, e dos irmãos. Fundamento de fato constante do acórdão,
suﬁciente, por si só, a justiﬁcar a manutenção do julgado. Acórdão
que, a par de reputar existente no caso uma “adoção simulada”,
reporta-se à situação de fato ocorrida na família e na sociedade,
consolidada há mais de quarenta anos. Status de ﬁlhos. Fundamento
de fato, por si só suﬁciente, a justiﬁcar a manutenção do julgado.
Recurso especial não conhecido (Recurso Especial nº 119.346/GO;
Rel. Min. Barros Monteiro; j. 1º.4.2003).
Nesse sentido, o Enunciado 519 do CJF assegura que a posse de estado de filho é
essencial para que seja feito o reconhecimento da parentalidade socioafetiva. Vejamos:
Enunciado nº 519: O reconhecimento judicial do vínculo de
parentesco em virtude de socioafetividade deve ocorrer a partir da
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relação entre pai(s) e ﬁlho(s), com base na posse do estado de ﬁlho,
para que produza efeitos pessoais e patrimoniais (BRASIL, p. s.p).
Vale ressaltar então que, com a posse do estado de filho, o reconhecimento do
pertencimento social e afetivo vai gerar inevitavelmente direitos e obrigações entre os
participantes dessa relação, como veremos a seguir. No entanto, uma vez estabelecida a
paternidade socioafetiva, ela se tornará irrevogável, irretratável e indisponível
voluntariamente, em razão de que eventual revogação de parentesco desencadearia
diversas consequências, não só de ordem patrimonial, como também, de ordem
psicológica, afinal, a mesma desvincula o menor dos seus pais e parentes colaterais que
sem dúvida imprime drásticas mudanças psicológicas nesses indivíduos.
3. MULTIPARENTALIDADE
A multiparentalidade é um modelo de família ainda considerado novo, também
conhecido como pluriparentalidade, famílias reconstituídas, famílias recompostas e pode
ser conceituada como a possibilidade de uma pessoa ter mais de um pai ou mais de uma
mãe ao mesmo tempo. Um deles afetivo e outro biológico, bem como o acúmulo da
parentalidade socioafetiva e da biológica.
O instituto da multiparentalidade resume-se à possibilidade de ter duas mães e um
pai ou dois pais e uma mãe, ou mesmo dois pais e duas mães, acrescentando pais afetivos
a pais biológicos, porque uma pessoa não precisa excluir a outra, criando a
multiparentalidade.
Cristiano Chaves de Farias claramente define a multiparentalidade como “a
possibilidade de uma pessoa ter mais de um pai e/ou mais de uma mãe simultaneamente,
produzindo efeitos jurídicos em relação a todos eles a um só tempo” (FARIAS, 2016, p. 261).
Mais um conceito importante de destacar é o que diz PÓVOAS (2017, p. 79): “tratase da possibilidade jurídica conferida ao genitor biológico e/ou do genitor afetivo de
invocarem os princípios da dignidade humana e da afetividade para ver garantida a
manutenção ou o estabelecimento de vínculos parentais.”
Com a existência da multiparentalidade, percebe-se que todos os pais e mães da
relação vivem de forma simétrica, e seu principal interesse é a felicidade dos filhos. Nesse
novo modelo de família, os pais socioafetivos são agregados à família biológica para
fornecer a ajuda necessária para o crescimento emocional dos filhos.
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Farias e Rosenvald (2014) ensinam que a multiparentalidade tem como base a não
hierarquização das filiações socioafetivas e biológicas, podendo ambas existir
simultaneamente, sendo fundamentadas pelo princípio da Igualdade.
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Além disso, a multiparentalidade não veio para prejudicar a vida da criança, pelo
contrário, trouxe a oportunidade de obter mais atenção, afeto e recursos necessários ao
seu sustento, contribuindo para a educação e formação da criança, por essa razão o
ambiente jurídico não tem motivos para resistir à sua aplicação, ou mesmo ignorar os
vínculos sociais e emocionais estabelecidos. Por fim, pode-se dizer que o reconhecimento
da multiparentalidade no meio jurídico ampare e protege todos aqueles que vivem nessa
situação
4. CONSEQUÊNCIAS JURÍDICAS DA MULTIPARENTALIDADE
Em 2016, o Supremo Tribunal Federal (BRASIL, 2016) decidiu que a existência de
uma relação socioemocional pai-filho não exclui a responsabilidade do pai biológico.
Assim, os ministros rejeitaram o recurso especial nº 898.060-SC por maioria de votos. Nesse
recurso, um pai biológico recorreu de uma sentença que estabelecia sua paternidade, com
efeitos patrimoniais, independentemente de sua ligação com um pai socialmente afetivo.
Sob a repercussão geral reconhecida, o STF anunciou a existência de múltiplos pais
e mães e reconheceu a existência de conexões biológicas e emocionais. Portanto, ficou
pacificado pelo STF o entendimento sobre a multiparentalidade, devendo ser adotado em
todo o país.
Há no atual ordenamento jurídico a possibilidade de existir a multiparentalidade
devido à realidade social da família. O não reconhecimento da formação deste novo molde
de família representa a falta de cuidado com os menores em formação criados por estas
famílias (TEIXEIRA e RODRIGUES, 2010).
Quando se trata de multiparentalidade, uma vez reconhecida essa nova
configuração familiar, também surgem obrigações. Essas obrigações constituem a
obrigação de pagar alimentos, a necessidade de fiscalizar os dias de tutela e de visitação e
a importância do estabelecimento de um registro civil para produzir seus efeitos regulares
e, finalmente, os efeitos sucessórios, tanto das heranças biológicas e as socioemocionais.
Para Zeno Veloso (2016, p. 468) “estabelecida a filiação socioafetiva ocorrem todos
os efeitos do parentesco natural: pessoais ou patrimoniais (sucessórios inclusive)”.
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A obrigação alimentar é uma instituição pública estipulada por lei. Tem como
fundamento a solidariedade familiar. De acordo com esta, os familiares são obrigados a
prestar assistência mútua para adaptar a sua vida às suas condições sociais na proporção
da possibilidade e necessidade das partes, em observância ao princípio da solidariedade.
No entendimento de Farias e Rosenvald (2014, p. 698) “a obrigação familiar é, sem
dúvida, expressão da solidariedade social e familiar (enraizada em sentimentos
humanitários) constitucionalmente impostas como diretriz da nossa ordem jurídica”.
O artigo 1.696 do C.C. estipula a obrigação de prestar alimentos, vejamos: “O direito
à prestação de alimentos é recíproco entre pais e filhos, e extensivo a todos os ascendentes,
recaindo a obrigação nos mais próximos em grau, uns em falta de outros”. (BRASIL, 2002,
p. s.p)
Dessa forma, uma vez que a multiparentalidade é considerada uma nova forma de
entidade familiar, bem como a igualdade entre os filhos biológicos e socioemocionais,
então, considerando as obrigações de todas as pessoas envolvidas na relação com
parentes socioemocionais, entende-se que nas relações socioemocionais, pais e filhos
também são obrigados a fornecer alimentos.
Neste viés, Schimitt e Augusto (2013) consideram: Na relação parental múltipla, os
menores necessitados podem levar em conta o princípio d o interesse superior da criança,
presente no Estatuto da Criança e do Adolescente e exigir de ambos os pais que forneçam
alimentos. Ainda é claro que a possibilidade de uma tríplice relação terá mais condições
de contribuir para o desenvolvimento integral dos filhos. Nos casos onde os magistrados
decidiram por reconhecer a tripla filiação, sempre haverá a prévia relação familiar de fato,
restando apenas reconhecer uma regulamentação de direito.
No entendimento de Cassettari (2017, p. 259) :
[...] Imaginemos que o menor esteja na guarda da mãe e que tenha
dois pais em um registro de nascimento. Desta feita, não vejo óbice
para que ele escolha um entre os dois pais para iniciar a ação de
alimentos, considerando que, segundo o art. 1694 do Código Civil, o
mesmo será fixado em razão da possibilidade do alimentante.
Portanto, não há necessidade de se fazer alterações na lei das obrigações
alimentares decorrentes de parentesco envolvendo múltiplos pais, pois a obrigação de
prover alimentos prevista no Código Civil e na Constituição Federal também pode ser
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aplicada nesses casos, visando alcançar a igualdade entre as crianças e a proteção da
criança e ao adolescente.
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Quando se trata da questão da tutela dos filhos, é importante dizer novamente que
os interesses das crianças e dos jovens sempre se sobrepõem a outros fatores. Portanto,
ao tomar uma decisão de tutela, os pais ou juízes (no caso de uma disputa) devem procurar
servir os melhores interesses de crianças e jovens, e observar se a pessoa que será o tutor
pode fornecer um ambiente saudável para o desenvolvimento da criança.
O artigo 1.583 do Código Civil Brasileiro de 2002 estipula que os órgãos tutelares,
que dispõe sobre o instituto da guarda, devem considerar as particularidades de cada
situação e estabelecer a tutela conjunta ou unilateral.
Art. 1.583. A guarda será unilateral ou compartilhada. § 1o
Compreende-se por guarda unilateral a atribuída a um só dos
genitores ou a alguém que o substitua (art. 1.584, § 5o ) e, por guarda
compartilhada a responsabilização conjunta e o exercício de direitos
e deveres do pai e da mãe que não vivam sob o mesmo teto,
concernentes ao poder familiar dos filhos comuns. § 2o A guarda
unilateral será atribuída ao genitor que revele melhores condições
para exercê-la e, objetivamente, mais aptidão para propiciar aos
filhos os seguintes fatores: I – afeto nas relações com o genitor e com
o grupo familiar; II – saúde e segurança; III – educação. § 3o A guarda
unilateral obriga o pai ou a mãe que não a detenha a supervisionar
os interesses dos filhos (BRASIL, 2002, p. s.p).
Nesse sentido, verifica-se que o direito à guarda se estende aos pais socioafetivos,
uma vez que não há prioridade para o exercício da guarda de uma criança ou adolescente
em decorrência da parentalidade afetiva ou biológica. Lembrando que o que prevalece é
o melhor interesse da criança ou adolescente (CASSETARI, 2017).
Quanto ao direito de visita, o artigo 1.589 C.C. protege-os de exercer o direito aos
pais sem a guarda dos filhos, direitos este extensivo aos avós.
Art. 1.589. O pai ou a mãe, em cuja guarda não estejam os filhos,
poderá visitá-los e tê-los em sua companhia, segundo o que acordar
com o outro cônjuge, ou for fixado pelo juiz, bem como fiscalizar sua
manutenção e educação. Parágrafo único. O direito de visita estende-
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se a qualquer dos avós, a critério do juiz, observados os interesses da
criança ou do adolescente (BRASIL, 2002, p. s.p).
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Portanto, uma vez confirmada a importância da convivência com os pais ou avós, a
convivência biológica ou emocional, a relação multiparental deve ser aplicada igualmente.
Isso se aplica à situação de ambos os pais, devendo sempre ser atendido o interesse
superior da criança e do adolescente.
A multiparentalidade inclui todos os direitos e obrigações, portanto, quando o
assunto é direito sucessório, não será diferente. Isso ocorre porque, uma vez que os
parentes socialmente afetivos equiparados aos parentes biológicos, as regras de heranças
serão aplicadas na parentalidade socioafetiva.
De acordo com o artigo 227, parágrafo 6º da Constituição Federal, as crianças.
independentemente de sua origem, têm os mesmos direitos, sendo vedada qualquer
discriminação. De acordo com esse artigo, deve ser entendido que os mesmos direitos
devem ser aplicados às crianças que tenham vínculo socioafetivo ou legal.
Art. 227 É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à
criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o
direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à
profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à
convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda
forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade
e opressão.
§ 6º Os filhos, havidos ou não da relação do casamento, ou por
adoção, terão os mesmos direitos e qualificações, proibidas
quaisquer designações discriminatórias relativas à filiação (BRASIL,
1988, p. s.p).
Nas lições de Fabrício Borges Costa:
Em relação ao Direito Sucessório, deverá ser legislado, interpretando
e aposto em consonância com os princípios constitucionais,
mormente os princípios da liberdade e da solidariedade. Portanto,
deverão ser prestigiados os interesses sociais e familiares como na
relação socioafetiva, em que os pais são herdeiros dos filhos, e o filho
é herdeiro dos pais. É comprovado que não subsiste hierarquia entre
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as entidades familiares constitucionalmente concebidas, tem se que
o tratamento legislativo diverso configura-se discriminatório,
resguardando-se, prioritariamente, os direitos de alguns indivíduos
em prejuízo do de outros, em razão da eleição de composição
familiar (COSTA, 2015, p. 240).
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Verifica-se que uma vez que você tem o status de filho, o direito de herança é
indiscutível. Ainda deve ser destacado que a criança pode ser herdeira de mais de um dos
pais. Isso ocorre porque o sistema jurídico não impõe obstáculos nesta matéria. Nesse
sentido, não havendo proibição legal sobre o assunto, é compreensível que, não havendo
proibição, ela seja permitida. Além disso, como a legislação brasileira já reconhece a
multiparentalidade, entende-se que isso envolverá todos os efeitos jurídicos relacionados
às leis da família e sucessões.
Nesse diapasão, afirma-se que o efeito sucessório é uma das influências mais
importantes no reconhecimento da filiação, devendo nesta herança respeitar os princípios
constitucionais, principalmente a dignidade humana, sendo proibida a discriminação entre
os filhos. Com isso, uma vez confirmada a existência da multiparentalidade no contexto
dos fatos, não haverá barreiras aplicáveis aos filhos sem vínculo biológico e não haverá
tratamentos diferenciados em termos de sucessão e dos demais efeitos da filiação.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
A família é a forma de grupo mais antiga da história da humanidade e, com o
desenvolvimento da sociedade, sua estrutura e conceitos também sofreram profundas
modificações. Conforme discorrido, as recentes decisões, doutrinas e legislação recentes
reconheceram as mudanças nas instituições familiares e nas famílias diversas. Portanto, é
importante destacar que as características sociais e religiosas que estão na base da
estrutura familiar foram substituídas pela afetividade na sociedade contemporânea.
Importante enfatizar que nos dias atuais já se reconhece o vínculo afetivo, sendo
possível que um pai que não tenha identidade biológica com aquele considerado seu filho,
registre-o como tal. Tudo isso para proteger o bem-estar e os interesses da criança e do
adolescente. Atualmente, o índice de famílias recompostas é alto, o que favorece a
formação das relações socioafetivas.
Portanto, vale a pena tomar o exemplo de uma criança com pai biológico, que
mantém uma relação muito boa com ele. No entanto, o mesmo filho tem um padrasto, e
ele o considera como um pai porque também dedica amor, atenção, educação e satisfação
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das necessidades materiais necessárias ao seu desenvolvimento. O caso descrito é uma
hipótese recorrente na nossa sociedade, reconhecendo que, se não há hierarquia entre as
relações, se os dois desempenham o mesmo papel, e se a criança ama igualmente o pai
biológico e o socioafetivo, então não seria razoável o Direito não reconhecer ambas as
relações e proibir a crianças de ter os direitos de reconhecimento de ambos os pais na
certidão de nascimento.
Dessa forma, é evidente que o reconhecimento da filiação não exclui a existência de
outros, nem exclui uma das ligações previamente existentes. A multiparentalidade já ocorre
no âmbito fático, tanto que a própria Constituição Federal proíbe toda e qualquer forma
de discriminação quanto à origem da filiação, dando ainda a liberdade de constituir família
a partir da estrutura que considere pertinente.
Como mostra esse artigo, a condição de pai ou mãe é caracterizada pelo afeto,
apoio, educação e criação. Sendo assim, sentindo nenhum faz reconhecer apenas um
vínculo, quando na verdade não há relação hierárquica entre as relações biológicas, legais
ou afetivas, todas essas relações são tratadas igualmente como o pai ou mãe da criança.
Diante disso, o ordenamento jurídico brasileiro não pode se omitir sobre as
necessidades e mudanças da sociedade, pelo que, se cumpridos todos os requisitos da
relação pai-filho entre uma criança e mais de um pai ou mãe, deve ser reconhecida a
multiparentalidade, a qual tem proteção constitucional e reproduz todas as influências
inerentes à filiação.
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RESUMO: Atualmente o poder familiar tem um principal instrumento ao qual atribui
direitos e deveres aos genitores, tendo assim uma atenção maior por se tratar do instituto
mais importante da sociedade. A priori sua característica principal o reconhecimento da
relação entre avô e neto, visto que o legitimado principal ativo é o pai, mas em sua ausência
a responsabilidade poderá ser repassada aos seus ascendentes e descendentes, no qual
somente com falecimento ou incapacitado (sem condições de trabalhar ou de possuir
renda própria), o neto pode solicitar diretamente a pensão aos avós. Ao passo que é
possível destacar que são indispensáveis para o desenvolvimento saudável do indivíduo
seja o pago ao filho ou neto, possuindo assim os alimentos uma conotação bem mais
extensa, não sendo limitado somente ao sustento de uma pessoa, posto que abrangem os
meios necessários para a manutenção da vida social, bem como alimentação, vestuário,
moradia, educação, dentre outras. Todavia são necessários requisitos para garantir o
recebimento dos alimentos, não se optando apenas por a existência de um vínculo de
parentesco, precisa-se que seja demonstrado a necessidade daquele que a pleiteia, e a
possibilidade de quem será obrigado a cumprir. Em regra, na obrigação alimentícia, os pais
possuem a legitimidade de prestar os alimentos, no entanto, comprovada a
impossibilidade econômica, podendo ser alcançando na execução dos alimentos, não
somente os avós paternos, assim como ascendentes, apenas na impossibilidade de os pais
prestarem os alimentos ao caso não possua recursos econômicos, sendo provada essa
impossibilidade, de forma parcial ou integral.
PALAVRAS-CHAVE: Indispensáveis. Impossibilidade. Alimentação. Ascendentes
ABSTRACT: A priori, its main characteristic is the recognition of the relationship between
grandfather and grandson, since the legitimate main asset is the father, but in his absence
the responsibility may be passed on to his ascendants and descendants, in which only with
death or incapacitation (without conditions of working or having their own income), the
grandson can directly request the pension from his grandparents. As a result of the drastic
and rapid constant social changes, the Family Law has a great dynamism, it happens that
the family has always been present since past civilizations, so that the father figure was the
maximum authority within the family cycle. Currently, the family power has a main
instrument to which it attributes rights and duties to the parents, thus having greater
attention because it is the most important institution in society. While it is possible to
highlight that the payment to the child or grandchild is indispensable for the healthy
development of the individual, thus having food a much more extensive connotation, not
being limited to the support of a person. These include the means necessary to maintain
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social life, as well as food, clothing, housing, education, among others. However,
requirements are necessary to guarantee the receipt of alimony, not just opting for the
existence of a family relationship, it is necessary to demonstrate the need for which it is
claimed, and the possibility of who will be obliged to comply. It so happens that with the
principle of divisibility, it guarantees food to the needy individual, being able to be
supported by his family or even to the closest degree, so that food is provided for his
subsistence. It can be achieved in the execution of alimony not only the father's
grandparents, as well as ascendants, only in the impossibility of the parents to provide the
alimony in case they do not have economic resources, this impossibility being proven, in
part or in full.
KEYWORDS: Indispensable. Impossibility. Food. Ascendants
INTRODUÇÃO
Com a existência da sociedade surge preservação dos laços familiares, com isso é
necessário estabelecer meios e formas para a resolução dos conflitos que poderão surgir
naturalmente ao decorrer das relações dentro destes grupos familiares.
Os alimentos estão presentes desde os primórdios da humanidade, com sua
importante finalidade, uma vez que é necessário para a subsistência do ser humano, sendo
considerado alimento tudo aquilo destinado a sustentar a pessoa, sendo as necessidades
vitais e intelectuais. Ocorre que com o princípio da divisibilidade, pode-se garantir ao
indivíduo necessitado os alimentos, podendo ser amparado por sua família ou até mesmo
ao grau mais próximo, para que seja prestado os alimentos para sua subsistência.
Ao passo que com os Alimentos Avoengos, surge o dever dos avós para que seja de
assegurado o direito à alimentação dos netos quando os pais, se encontrem
impossibilitados de prestar, como os responsáveis originários são os pais, os avós
respondem de forma subsidiaria e complementar na medida da de sua possibilidade
financeira e na necessidade do neto.
Dessa forma, a obrigação alimentícia poderá ser assumida de forma concorrente
pelo os avós paternos e maternos, ou até mesmo por descendentes, posto que os menores
não podem ficar desamparados. Geralmente nas ações de alimentos avoengos quando
propostas será contra os avós ascendentes daquele genitor/ pai o qual não tem a guarda
do filho, podendo ser chamado outras partes, caso seja necessário.
Sendo direito do ser humano, logo deverá ser resguardado seu direito à dignidade
da pessoa humana, pois sabendo-se que tal princípio tem uma influência direta sobre
todos os demais, assim faz-se necessário que seja aplicado e protegido por lei, o que é
feito quando falamos em direitos de família.
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Por fim, o Código Civil de 2002 não deixou de forma, como será realizada a
prestação de alimentos, na impossibilidade do pai/ mãe prestar estes, seja por
incapacidade financeira ou morte, logo os avós respondem de forma subsidiária e
complementar a obrigação alimentar, que tem por finalidade resguardar o menor.
1 ALIMENTOS
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É necessário mencionar que a palavra alimentos está relacionada ao dever da
pressão da prestação alimentícia, seja esta efetuada pelo pai destinado ao filho ou do filho
ao pai, cabe destacar que no descumprimento da obrigação, poderá os avós prestar este
de forma subsidiaria e completar.
O conceito de alimentos vem definido pela doutrina avalizada. Neste sentido, afirma
Tartuce (apud Nader, 2016, p. 709), que:
Os alimentos podem ser conceituados como as prestações devidas
para a satisfação das necessidades pessoais daquele que não pode
provê-las pelo trabalho próprio”. Por tratar-se de um direito
subjetivo, os alimentos encontram-se unidos aos preceitos de
conservação da vida. Ademais, “consiste numa prestação periódica,
decorrente de vínculo familiar, declaração de vontade ou de ato
ilícito, devida ao alimentante, que dispõe de recursos, aos
alimentado, que deles carece para prover as necessidades vitais
próprias.
Sendo notável que com ao decorrer da história pode destacar que as crianças,
adultos ou idoso, necessitam de um amparo familiar, com isso dependem de sustento para
sua sobrevivência, logo, alimentos considerados essências para atender as suas
necessidades. Sabe-se que este dever da obrigação alimentar é pertencente a todo o grupo
familiar, podendo ser ascendentes, como descendentes ou afins.
Como observam Tartuce e Simão (2018, p.1114 apud Gagliano, 2012, p. 684):
Diante dessa proteção máxima da pessoa humana, precursora da
personalização do Direito Civil, e em uma perspectiva civilconstitucional, entendemos que o art. 6º da CF/1988 serve como uma
luva para preencher o conceito atual dos alimentos. Esse dispositivo
do Texto Maior traz como conteúdo os direitos sociais que devem
ser oferecidos pelo Estado, a saber: a educação, a saúde, a
alimentação, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a
previdência social, a proteção à maternidade e à infância, e a
assistência aos desamparados. Anote-se que a menção à alimentação
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foi incluída pela Emenda Constitucional 64, de 4 de fevereiro de 2010,
o que tem relação direta com o tema aqui estudado. Ademais,
destaque-se que, conforme a doutrina contemporânea
constitucionalista, os direitos sociais também devem ser tidos como
direitos fundamentais, tendo aplicação imediata nas relações
privadas.
Desta forma, os alimentos são destinados para promover a sobrevivência, do filho
resultante da relação afetiva, sua prestação está relacionada a satisfação das devidas
necessidades pessoais essenciais a sua sobrevivência, já que o mesmo não pode provê-las.
2 ESPÉCIES DE ALIMENTOS
A princípio faz-se necessário destacar a existência de três classificações dos
alimentos, entre elas estão os naturais, os civis e os compensatórios, importante mencionar
que os naturais, também chamados de necessários, são aqueles destinado apenas ao
mínimo vital, como a tudo que seja indispensável para a existência da vida digna.
Ao que condiz alimentos naturais ou necessários, estes restringem-se ao
indispensável à satisfação das necessidades primárias da vida do ser humano; como os civis
ou côngruos – expressão usada pelo autor venezuelano Lopes Herrera e mencionada no
art. 323 do Código Civil chileno – destinam-se a manter a condição social, o status da
família.
Em relação a classificação dos alimentos naturais ou até os civis, proclamando, é
possível destacar que os mesmos têm fundamentação no art. 1.694, caput, que os
alimentos devem ser fixados em montante que possibilite ao alimentando “viver de modo
compatível com a sua condição social”, e assim restringindo o direito a alimentos, em
alguns casos, ao indispensável à subsistência do indivíduo, ou seja, aos civis ou necessários
(cf. § 2o do aludido art. 1.694 e art. 1.704).
Acerca dos alimentos naturais, Tartuce (2016, p. 554) cita que: “visam somente ao
indispensável à sobrevivência da pessoa, também com dignidade. Podendo ser entre eles
a alimentação, moradia, vestuário e saúde, logo que dentro do princípio da
proporcionalidade”.
Já os alimentos cíveis, na de Tartuce (2016, p. 1.462) versam sobre “à manutenção
do status quo ante, ou seja, a condição anterior da pessoa, tendo um conteúdo mais
amplo”.
Para Venosa (2011, p. 358) “Os alimentos civis também podem ser chamados de
alimentos côngruos, “isto é, convenientes, que incluem os meios suficientes para satisfação
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de todas as outras necessidades básicas do alimentando, segundo a possibilidade do
obrigado”.
Ao passo que à espécie de alimentos compensatórios, visam a diminuição do
desiquilíbrio econômico, assim compensando o antigo cônjuge ou companheiro em razão
do fim do vínculo conjugal, afastando um possível desequilíbrio brusco no padrão de vida.
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Os alimentos compensatórios são vistos com mais regularidade em países da
Europa. Contudo, como ensina o Gonçalves (2014, p. 338) a natureza alimentar visa:
Evitar o descomunal desequilíbrio econômico-financeiro do consorte
dependente, impossível de ser afastado com modestas pensões
mensais e que ocorre geralmente nos casos em que um dos parceiros
não agrega nenhum bem em sua meação, seja porque não houve
nenhuma aquisição patrimonial na constância da União ou porque o
regime de bens livremente convencionado afasta a comunhão de
bens.
Destarte os alimentos, deriva da tentativa de proteger aqueles que necessitam por
diversos aspetos seja eles físicos ou psicológicos, no qual impossibilita a capacidade de se
manter, como ocorre aos casos do falecimento do pai pagava pensão ao filho menor.
2.1. Quanto a natureza
Ao que condiz alimentos civis, ou também nomeados de côngruos, estes são
destinados atender todas as necessidades do alimentado, assim suprindo desde as
necessidades naturais e morais, mantendo o mesmo padrão de vida que o devedor,
abrangendo além da sua sobrevivência, tendo um padrão de vida definido.
Já à espécie de alimentos compensatórios, está relacionada na ocorrência de um
conjugue, prestar alimentos ao outro, visam a diminuição do desiquilíbrio econômico,
desse modo compensando o antigo cônjuge ou companheiro em razão do fim do vínculo
conjugal anterior, logo afastando um possível desequilíbrio brusco no padrão de vida.
Assevera Madaleno (2013, p. 996) que:
O propósito da pensão compensatória é de indenizar por algum
tempo ou não o desequilíbrio econômico causado pela repentina
redução do padrão socioeconômico do cônjuge desprovido de bens
e meação, sem pretender a igualdade econômica do casal que desfez
sua relação, mas que procura reduzir os efeitos deletérios surgidos
da súbita indigência social, causada pela ausência de recursos
pessoais, quando todos os ingressos eram mantidos pelo parceiro,
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mas que deixaram de aportar com a separação ou com o divórcio.
Entre os franceses a pensão compensatória pode ser creditada em
um valor único, com a entrega em moeda ou bens, e também pelo
usufruto de uma determinada propriedade ou mediante a cessão de
créditos.
Posto fim, mesmo existindo as espécies de alimentos civis, naturais e
compensatórios, cada um está relacionado a necessidade do mínimo indispensável e
necessário para a subsistência do alimentado, seja este o filho, neto ou conjugue. Além de
que o direito à alimentação está classificado como um direito fundamental de 2ª
dimensão/geração, assim, protegidos pelo manto das cláusulas pétreas
3 Responsabilidade Alimentar dos Avós
Tendo caráter apenas complementar e subsidiário sua obrigação deverá ficar
comprovado a impossibilidade dos devedores principais (pai e mãe) em seu cumprimento
aos alimentos dos filhos ou se cumprir de forma insuficiente, pois os avós do menor, seja
em caráter da substituição ou na complementação, conforme preconiza os artigos 1.696 e
1.698 ambos do Código Civil.
Gominho (2018, p.2), a respeito, expõe:
A ordem estabelecida é vinculante. Alcança primeiramente os pais,
depois os filhos e, na falta ou impossibilidade destes, os avós ou
bisavós, e os netos ou bisnetos. Não havendo possibilidade de
obter-se alimentos entre os parentes da linha reta serão então
chamados os irmãos. Em suma, só quando não houver ascendentes
é que se pedem alimentos aos descendentes; e não existindo estes
ou aqueles, é que serão pedidos alimentos a irmão.
A obrigação alimentar dos avós está condicionada mais às necessidades dos netos do
que às possibilidades dos avós, só fato de o avô desfrutar de boa situação financeira não
significa que o encargo alimentar deva ser fixado de forma proporcional aos seus ganhos. O
limite é o quanto o neto necessita para atender às suas necessidades, as quais os pais não
conseguem suprir. Os alimentos visam à manutenção do alimentado, e não ao seu
enriquecimento. ”
Deste modo os avós poderão ser obrigados a prestarem alimentos aos seus netos,
caso haja impossibilidade dos ascendentes mais próximos, sendo os pais. Ao passo que tal
obrigação decorre da lei, que simplesmente reverencia dever de ordem moral, como no
qual é condicionada às suas possibilidades.
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Conforme Dias (2013, 665 apud Campos 2015, p.24) defende um posicionamento
no mesmo sentido: “O fato de o detentor da guarda ter algum rendimento não pode excluir
a responsabilidade do ascendente. De todo injustificável submeter uma criança a viver
limitada à acanhada disponibilidade de seus genitores, quando possui avô que pode
complementar a carência dos pais.
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Descarte os alimentos serão definidos conforme a necessidade atual do menor, logo
podendo sofrer revisão com o passar do tempo, como ocorre nos casos quando o pai se
encontra desempregado, sua condição financeira sofre alteração, mas não o desobriga ao
pagamento da pensão alimentícia.
3.1 Obrigação alimentar dos avós
Em regra geral, poderá ocorrer que a pensão alimentícia seja custeada pelos pais,
aqueles que não estão com a guarda de fato do alimentado, ou a guarda regulamentada,
a responsabilidade dos avós ao ofertar alimentos aos seus netos é realizada de forma
complementar e subsidiaria.
A súmula 596 do STJ, sobre a obrigação alimentar dos avós: "A obrigação alimentar
dos avós tem natureza complementar e subsidiária, somente se configurando no caso da
impossibilidade total ou parcial de seu cumprimento pelos pais."
Nesse sentido, leciona Dias (2016, p. 578): “Os avós são chamados a atender a
obrigação própria decorrente do vínculo de parentesco, tratando-se de obrigação
sucessiva, subsidiária e complementar. Em face da irrepetibilidade dos alimentos, é
necessária a prova da incapacidade, ou da reduzida capacidade do genitor de cumprir com
a obrigação em relação à prole”.
Ao passo que serão chamados os avós para a prestação dos alimentos, somente
diante da impossibilidade do pai / mãe para prestá-lo, logo que será uma obrigação
subsidiaria e complementar, em quantia fixada em espécie fornecida pela pessoa
necessitada, ou seja, o responsável do menor.
A responsabilização ao pagamento dos alimentos é decorrente dos deveres
inerentes ao exercício do poder familiar, não se estendendo-se apenas aos parentes
ligados por vínculos sanguíneos em linha reta ou colateral, desde que restrita ao segundo
grau de parentesco.
Deste modo, não cabe somente aos avós a prestação dos alimentos poderá ser os
ascendentes mais próximos e que tenha condições financeira para contribuir com a
obrigação, sua prestação tem fundamento maior na dignidade da pessoa, devido ter
objetivo de socorrer os necessitados, cujo fundamento encontra no princípio da
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solidariedade e seu amparo legal está no artigo 3° I da Constituição da República
Federativa do Brasil – CF88.
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3.2 Óbito do pai / mãe alimentante
Conforme algumas decisões dos tribunais brasileiros, é necessário destacar que a
obrigação alimentar não é transferida de forma automática. Ao passo que porque ela
possui um caráter personalíssimo, como condiz o artigo 1.707, do Código Civil. Assim,
aquele que pleiteia a pensão deverá provar que não tem recursos para o próprio sustento,
especialmente considerando a herança do pai falecido.
Logo que a necessidade do menor permanece mesmo após a morte do pai/mãe,
sendo possível requerer o pagamento a parentes mais próximos, geralmente são os avós
devido ao grau de proximidade existente. De acordo com o art. 1.694 do Código Civil:
“podem os parentes, os cônjuges ou companheiros pedir uns aos outros os alimentos de
que necessitem para viver de modo compatível com a sua condição social, inclusive para
atender às necessidades de sua educação”.
Sendo necessário que o neto comprove sua insuficiência financeira/ necessidade,
para que seja inserido o avô como responsável na obrigação de pagar pensão alimentar,
como comprovação da capacidade do avô de arcar com a despesa.
3.3 Subsidiariedade
Na Constituição Federal e o Estatuto da Criança e Adolescente- ECA abarcam total
proteção ao alimentando, conforme dispositivos legais e princípios constitucionais, como
o disposto acima. E, no Código Civil, o alimento como direito social é abordado dos artigos
1694 a 1701. Constantemente o motivo da impossibilidade dos pais na obrigação alimentar
tem sido o desemprego, logo poderá ser chamado para concorrer o mais grau próximo,
no caso os avós, seja os maternos ou paternos, está subsidiariedade também chamada de
acessória.
Para complementar esse entendimento, Madaleno (2017, p. 980) ensina que:
“obrigação subsidiária deve guardar coerência apenas como a verba indispensável para a
subsistência dos netos, cuja quantificação não foi possível extrair dos pais. Os alimentos
devidos pelos avós aos netos, como já visto, são de caráter subsidiário ou sucessivo e não
simultâneo com os pais”.
O Superior Tribunal de Justiça dispõe acerca da responsabilidade conjunta dos avós
paternos e maternos quanto aos alimentos: BRASIL. SUPERIOR TRIBUNAL DE
JUSTICA. Recurso Especial n. º 401484⁄PB. Relator Ministro Fernando Gonçalves. Data do
julgamento: 20/10/2003.
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CIVIL. ALIMENTOS. RESPONSABILIDADE DOS AVOS. ALIMENTOS
PROVISORIOS. TERMO FINAL. TRANSITO EM JULGADO. 1. A
orientação pretoriana e no sentido de que havendo fixação de
alimentos provisórios, na forma do disposto no art. 13, § 3o, da Lei
5.478, de 1968, serão eles devidos até decisão final (transito em
julgado). 2. A responsabilidade dos avos quantos aos alimentos e
complementar e deve ser diluída entre todos eles (paternos e
maternos). 3. Recurso especial conhecido e parcialmente provido
para estabelecer que, até o transito em julgado, o pensionamento
deverá ser no valor estabelecido provisoriamente, reduzido em 50%
(cinquenta por cento) o quantitativo estabelecido em definitivo.
Verifica-se que os posicionamentos dos Tribunais Superiores é que os avós só serão
chamados para complementar os alimentos aos netos quando for comprovado que os pais
estejam impossibilitados de forma absoluta a prestar os alimentos. A jurisprudência atual
vem se firmando no sentido de que está ação deve ser ajuizada em face de todos os avós
paternos e maternos e os magistrados tem entendido dessa maneira.
3.4 Complementariedade
A condenação dos avós a alimentos só é possível ante prova de que ambos os
genitores não possam arcar com a mantença dos alimentantes, caso os pais não tenham
recursos suficientes para manter o sustento do (s) filho (s), os ascendentes poderão ajudar
na complementação dos alimentos, seja financeiramente ou in natura.
O doutrinador Cahali (2013 apud SILVA e OLIVEIRA, 2014) nos ensina, quanto à
complementariedade da obrigação, que: “Quando ocorre de virem os avós a complementar
o necessário à subsistência dos netos, o encargo que assumem é de ser entendido como
excepcional e transitório, a título de mera suplementação, de sorte a que não fique
estimulada a inércia ou acomodação dos pais, primeiros responsáveis”.
Diante disso caberá a fixação de alimentos dentro da possibilidade financeira dos
avós, pois trata-se de uma obrigação complementar e subsidiaria que surge após a
impossibilidade da prestação alimentícia por parte do pai / mãe.
Verifica-se um julgado do superior tribunal de justiça do Rio Grande do Sul em
relação a obrigação alimentar dos avós:
RESUMO INTEIRO TEOR Ementa APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO
ALIMENTAR AVOENGA. PROCEDÊNCIA. \n\nCaso em que ficou
demonstrado que o obrigado principal de alimentos não paga
pontualmente os alimentos e também a genitora do neto/alimentado
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não possui condições de custear seu próprio sustento, mais as
necessidades integrais do filho.\nCircunstâncias pelas quais estão
plenamente atendidos os requisitos para constituição da obrigação
alimentar avoenga, fulcro nos artigos 1.695 e 1.698 do Código
Civil.\nAlimentos que vão fixados sobre os rendimentos do avô, em
valor aquém do postulado em atenção à natureza complementar e
subsidiária da obrigação alimentar avoenga.\n\1DERAM PARCIAL
PROVIMENTO. (Apelação Nº 0469189-05.2014.8.21.7000 RS, Tribunal
de Justiça do Rio Grande do Sul TJ-RS)
Existe entendimento passivo sobre a cobrança da obrigação alimentícia aos avós,
logo que são responsáveis de forma subsidiaria e complementar na ausência da
possibilidade do pai/ mãe cumpri-la.
4 Execução dos alimentos
Sendo um meio pelo qual pode ser cobrado o devedor de alimentos das parcelas
que se encontrarem em atraso. Tratando-se de relação jurídica em que o alimentado tem
direito à prestação alimentícia, seja pelo laço familiar biológico, ou mesmo por um vínculo
de adoção, neste caso não poderá o credor executar os avós paternos para suprir a dívida
do pai, isso ocasionaria ilegitimidade passiva (artigo 485, inciso VI do CPC).
A doutrinadora Dias (2016, p. 621) explica como ocorre a execução do débito
alimentar, assim aduz que: 60 “Dispondo o credor de um título executivo – quer judicial,
quer extrajudicial – pode buscar a execução pelo rito da prisão (CPC 528 § 3.º e 911) ou da
expropriação (CPC 528 § 8.º), bem como buscar o desconto na folha de pagamento do
devedor (CPC 529 e 912). A eleição do meio executório é prerrogativa do credor, não
podendo o devedor pretender a transformação de um procedimento em outro”.
Em suma sendo esgotados os meios para cobrá-la dos pais, poderá ser extensiva
aos avós ou ascendentes, a decorrer do grau mais próximo, na falta de uns será substituído
pelo outro.
Segue-se um julgado do superior tribunal de justiça do Amapá em relação a
execução de alimentos:
EMENTA PARA CITAÇÃO RESUMO Ementa DIREITO CIVIL E
PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. OBRIGAÇÃO
SUPLEMENTAR. AVÓS. NÃO PARTICIPAÇÃO DA FORMAÇÃO DO
TÍTULO JUDICIAL ILEGITIMIDADE PARA A AÇÃO EXECUTIVA. 1)O
dever dos ascendentes de prestar alimentos, extensível aos avós, não
possui natureza solidária, mas divisível, tendo em vista que, havendo
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mais de um devedor, cada um responderá apenas por parcela da
dívida, de acordo com o binômio possibilidade/necessidade 2) Com
efeito, somente possui legitimidade para a ação executiva aparelhada
com título judicial aquele que participou da anterior ação de
conhecimento como réu e a quem foi imposto do dever jurídico de
satisfazer a obrigação alimentícia. Assim, se da formação do título
não participou o agravante, não pode ele integrar o processo de
execução posterior.3) Agravo provido. (Agravo de Instrumento Nº
0001135-33.2016.8.03.0000, Tribunal de Justiça do Amapá TJ-AP)
Destarte que a execução dos alimentos no julgado acima a obrigação alimentícia
quando as partes são os avós será dividida de acordo a possibilidade/necessidade do
neto, como medida complementar para manutenção dos cuidados do menor, devido não
possuir condições financeiras para arcar com seu sustento.
4.1 Prisão dos Avós
Tendo como medida coagir o devedor a cumprir com o inadimplemento para
satisfazer a obrigação alimentar, visando sempre à subsistência do alimentando. Todavia
esta medida submete aos avós ter sua liberdade restringida deveria ser somente aos
genitores, pois estes quem tem a obrigação principal na relação.
Júnior (2010, p. 418) esclarece que: “Essa prisão civil não é meio de execução, mas
apenas de coação, de maneira que não impede a penhora de bens do devedor e o
prosseguimento dos atos executivos propriamente ditos. Por isso mesmo, o cumprimento
da pena privativa de liberdade ‘não exime o devedor do pagamento das prestações
vencidas e vincendas”.
Verifica-se um outro julgado do superior tribunal de justiça em relação a prisão
civil dos avós:
A obrigação dos avós, apesar de ser de caráter subsidiário e
complementar, tem efeitos jurídicos plenos quando exercida. Em
caso de inadimplência da pensão, por exemplo, os avós também
podem sofrer a pena de prisão civil. Em um caso analisado pelo STJ,
a avó inadimplente tinha 77 anos, e a prisão civil foi considerada
legítima. Na decisão, os ministros possibilitaram o cumprimento da
prisão civil em regime domiciliar, devido às condições de saúde e a
idade da ré. Com informações da Assessoria de Imprensa do STJ.
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No entanto, nem sempre acontece dessa forma, há de comentar que certas decisões
autorizam a prisão dos avós, por serem devedores de alimentos, e ser o meio mais eficaz
de conseguir a recuperação dos débitos atrasados.
Podemos observar conforme decisão do Tribunal de Justiça do Rio
Grande do Sul: 64 AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO
DE ALIMENTOS. RITO DO ART. 733 DO CPC. OBRIGAÇÃO AVOENGA.
SUPOSTOS PROBLEMAS DE SAÚDE. JUSTIFICATIVA INSUBSISTENTE
A AFASTAR O DECRETO PRISIONAL. A alegação de impossibilidade
de pagamento da verba alimentar, em razão da idade avançada e dos
problemas de saúde apresentados pelo devedor, avô da criança, bem
assim a situação financeira precária, não o exime da obrigação já
vencida, nem elide o decreto prisional. Ademais, consoante reiterado
entendimento jurisprudencial, não há falar na discussão do binômio
possibilidade/necessidade em sede de execução. Precedentes desta
Corte e do Egrégio STJ. (Agravo de Instrumento Nº 70036826733,
Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Luís
Dall’Agnol, Julgado em 10/11/2010).
Destarte a prisão dos avós ficará a depender de cada ação, pois a mesma será
utilizada em último caso, quando não houver o pagamento da pensão, mas sendo possível
poderá buscar a possiblidade da penhora dos bens para executar o pagamento da pensão
alimentícia.
CONCLUSÃO
Os alimentos são destinados a manutenção da vida com dignidade e saúde, ao
modo que ficará ao cargo de alguém os provês para o alimentado, uma vez que esse não
tem condições de prover para si, além de que o direito evolui lentamente, mas a sociedade
se transforma rapidamente. Oportuno que é necessário provar a necessidade do
alimentado, e a impossibilidade de arcar com a obrigação do genitor e a possibilidade de
prestação dos avós ou ascendentes.
Devido as situações em que os genitores se encontram impossibilitados com o
cumprimento da obrigação alimentícia, surge a responsabilização aos avós ou ascendentes
mais próximos de grau. Ao passo que para que seja resguardado a proteção ao menor, os
avós são inseridos ao polo passivo da ação judicial, afim de que seja efetuado o pagamento
da pensão, na medida da possibilidade e necessidade do menor. Desse modo, conforme
os arts. 1.696 e 1.697 do Código Civil será possível que a prestação de alimentos extensível
a todos os ascendentes, descendentes e irmãos germanos ou unilaterais.
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Por isso, é necessário a inclusão dos avós na obrigação alimentar para que se
somando ao núcleo familiar, haja distribuição do auxílio destinado a manutenção
alimentar, escolar, a saúde como outros aspectos necessários para sobrevivência do menor.
Ao modo que mesmo aos casos os quais os avós usufruam de uma riqueza invejável, sua
responsabilidade será subsidiaria e completar, não sendo levado em consideração sua
condição financeira, logo que, a pensão alimentícia será baseada nas necessidades básicas
civis do menor.
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Com a ampliação do leque de coobrigados na prestação de alimentos, poderá ser
realizado com maior possibilidade o cumprimento integral da prestação. Desta forma,
assegurar os seus direitos sem prejudicar a mantença dos coobrigados. Todavia, somente
caberá os alimentos avoengos, após esgotados todos os meios de cobrança de alimentos
aos genitores. Devido a desigualdade social, necessariamente a econômica, faz com que a
maioria dos núcleos familiares não gozem de condições para sustentar uma vida digna,
conforme as diretrizes da Constituição Federal.
Diante do exposto, é necessário entender a compreensão da relevância dos avós na
obrigação alimentar, logo que é utilizada como meio para garantir os direitos a alimentos
e a sua vida de forma digna, quando seus genitores, seja por motivos diversos, não sejam
capazes de assim o fazer, como sua impossibilidade financeira ou morte do pai / mãe
responsável pelo pagamento da pensão alimentícia do menor.
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RESUMO: A devida pesquisa mostra como o furto famélico está posicionado no
ordenamento jurídico nacional, visto que mediante a grandes problemas econômicos que
afetam a população ocasionando o aumento da pobreza e miséria, que logo refletem na
sociedade como extrema penúria que de fato abrem margens para que indivíduos subtraia
de alimentos para saciar sua própria fome ou de terceiros. O trabalho tem como objetivos
uma análise das excludentes do determinado delito e também do cenário jurídico quanto
os posicionamentos mediante a insignificância do delito, visando identificar os critérios da
jurisprudência e explicar a tipicidade material, por outro lado, a metodologia para a
elaboração da pesquisa tratou-se uma pesquisa bibliográfica na utilização de artigos, livros
e entre outros. Entretanto, pode se dizer que o no ordenamento jurídico brasileiro delimita
a conduta em razão das devidas excludentes e dos julgados embasados pelo princípio da
insignificância, sendo que os devidos requisitos por serem subjetivos devem ser visto no
seu caso concreto e julgados de acordo como cada situação ocorrida.
Palavras-Chaves: Furto Famélico, Princípio da Insignificância, Excludentes de ilicitudes.
ABSTRAT: Due research shows how famish theft is positioned in the national legal system,
as due to the major economic problems that affect the population, causing the increase in
poverty and misery, which soon reflect in society as extreme poverty that in fact opens up
margins for individuals subtract from food to satiate your own hunger or that of others.
The work has as objectives an analysis of the exclusions of a certain crime and also of the
legal scenario regarding the positions regarding the insignificance of the crime, aiming to
identify the jurisprudence criteria and explain the material typicality, on the other hand, the
methodology for the elaboration of the research dealt a bibliographical research in the use
of articles, books and others. However, it can be said that the Brazilian legal system delimits
the conduct due to the exclusionary dues and the judgments based on the principle of
insignificance, and the due requirements, as they are subjective, must be seen in your
specific case and judged according to each situation occurred.
Keywords: Fame theft, Principle of Insignificance, Excluding illegalities.
1- INTRODUÇÃO
O mundo capitalista e globalizado de hoje repercute bastante no contexto social do
nosso país sendo um grande parâmetro de desigualdade pois como ponto positivo
impulsiona o crescimento de determinada classe assim como aumenta de forma negativa
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o grau de miséria e marginalização. Como consequência a população enfrenta diversos
delitos oriundo de condutas ilícitas definida pelo ordenamento jurídico do Estado
O direito como norma atua na sociedade como solução para os conflitos afim de
estabelecer a paz social na qual mediante condutas contrarias à lei geraram instabilidade
e por isso sofrem a intervenção estatal. Assim, os delitos e as contravenções penais são
condutas puníveis no nosso ordenamento jurídico por meio do direito penal no exercício
do poder punitivo.
Dentro desse contexto os crimes patrimoniais que são aqueles cuja os bens
ofendidos ou lesados pertencem a um indivíduo abrange diversos tipos como o crime de
furto que tem como espécie o Furto Famélico. Este por sua vez abrangem tipo de crime
contra patrimônio que decorre do estado de necessidade do indivíduo em saciar a fome
porém sua aplicação se torna independente do princípio da insignificância, pouco importa
a reincidência do agente levando em consideração a relevância jurídica. Diante desse
conceito surge a seguinte problemática: De que forma o furto famélico é tratado no
ordenamento jurídico brasileiro e como a doutrina e a jurisprudência se posicionam a
respeito?
O Código Penal em seu artigo 155 define o crime de furto pelo ato de subtrair, para
si ou para outrem, coisa alheia móvel. E elenca em seguida causas majorastes de pena e
qualificadoras do delito, no que condiz ao furto famélico é tipo de conduta praticada por
estado de necessidade, apresentando fato típico e com sua ilicitude excluída, é a conduta
utilizada para saciar a fome do indivíduo resolvendo de forma direta e emergencial. No
entanto, a doutrina analisa os requisitos que podem ser considerados como estado de
necessidade e apurados como insignificantes ao bem jurídico lesado na visão
jurisprudencial.
Objetivo do trabalhos está em Analisar de forma coerente o reconhecimento da
excludente do delito de furto de acordo como ordenamento jurídico brasileiro oriundo do
estado de necessidade, inexigibilidade da conduta diversa ou aplicação do princípio da
insignificância. De forma mais especifica o estudo tende a verificar que no cenário jurídico
geral o princípio da insignificância gera critérios fixados pela jurisprudência que atualmente
são difíceis de identificar os critérios para a sua atuação e explicar a tipicidade material da
conduta.
A metodologia utilizada para o andamento deste trabalho foi desenvolvida
mediante a pesquisa bibliográfica para a apuração dos fatos e maior entendimento quanto
a relevância do tema proposto, assim para uma melhor contextualização foram utilizados
métodos e levantamentos bibliográficos em livros, artigos científicos e sites de conteúdo
voltados para levantamento de dados e resolução do problema.
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Sendo assim, a pesquisa tem como relevância o contexto que abrange a atuação do
Direito Penal no crime patrimonial, furto famélico, na aplicação do código penal, da
jurisprudência e das doutrinas que analisam que o delito mesmo tendo fato típico pode
ser isento de ilicitudes.
2- DESENVOLVIMENTO
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2.1- CONCEITO DE FURTO FAMÉLICO
Para melhor entendimento do que se define a respeito do Furto Famélico podemos
determinar a princípio de acordo com o Código Penal Brasileiro, num contexto geral de
Furto como “subtrair para si ou para outrem coisa alheia móvel” – art. 155, do Código Pena.
Desse modo, ainda em atenção ao tema, o conceito predeterminado do chamado
“furto famélico” que significa “aquele que têm fome”, pode incidir no caso concreto e sobre
como o acatamento da tese do furto famélico afeta a ilicitude do fato e da sua relevância
jurídica no meio social.
Segundo Amatos (2014) o indivíduos compelido por extrema penúria e pela falta de
poder econômico pra satisfazer sua necessidade, o indivíduo furta com a finalidade de
satisfazer a fome que lhe corrói.
De forma mais objetiva podemos definir o Furto Famélico como aquele praticado
diante de um estado notório de fome e necessidade, devendo o agente atuar única e
exclusivamente com o fim de fazer cessar sua situação de fome (ou de sua família).
É de fato levado como primordial a prática de uma conduta tipificada como crime,
todavia, é sempre observado a relevância jurídica do bem furtado e da ação do agente que
devido as circunstâncias, exclui-se a ilicitude do ato pois, não obstante o objeto furtado ser
de propriedade de outrem, no qual a ação foi gerada afim de saciar da fome do agente ou
de alguém da família, o fato é desconsiderado pelo fato do estado de necessidade, causa
de excludente de ilicitude, visto o sacrifício do bem jurídico e o seu valor econômico
substancial.
Assim sendo, é imprescindível analisar o bem furtado quando a princípio se observa
que a conduta do agente mesmo sendo ilícita foi causando por satisfazer a necessidade
premente e logo caracterizando como furto famélico.
2.2- NATUREZA JURIDICA
Para a doutrina o Furto Famélico é determinado como o tipo de furto no qual o
agente subtrai alimentos para saciar a própria fome e manter-se vivo, buscando manter
seu estado de sobrevivência. Logo o indivíduo, no furto famélico, atua movido pelo instinto
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da sobrevivência, ante a inexistência de recursos para que possa saciar a própria fome, ou
então a fome de um terceiro, a exemplo dos filhos.
É a denominação utilizada pela doutrina e pela jurisprudência
relativamente ao furto cometido por quem subtrai alimentos
em geral para saciar a fome e preservar a saúde ou a vida
própria ou de terceiros, quando comprovada uma situação de
extrema penúria. Pode-se citar o exemplo da mãe, enferma e
desempregada, que subtrai um pacote de fubá para alimentar
sua filha, de pequena idade (MASSON, 2012 p.315).
No Código Penal Brasileiro (2021) as excludente são o estado de necessidade; a
legítima defesa; o estrito cumprimento de dever legal ou o exercício regular de direito,
todas estas analisadas de certa forma excluem a culpabilidade e remota a possibilidade em
afastar a culpa, visto que o estado de necessidade caractiza-se pela pratica de salvar de
perigo atual onde a causa do incidente não foi causada pelo agente e sim de um sacrifício
exigido.
O Código Penal nada dispõe acerca do conceito de coisa de
pequeno valor. A jurisprudência, buscando proporcionar
segurança jurídica, há muito consagrou um critério objetivo:
coisa de pequeno valor é aquela que não excede o montante
de 1 (um) salário mínimo. Leva-se em conta o tempo do crime,
e não a data da sentença. Na hipótese de crime tentado,
considera-se o valor do bem que o sujeito pretendia subtrair.
(MASSON, 2012 p.332,333)
Já em relação a culpa o CP, elenca por potencial consciência da ilicitude,
exigibilidade de conduta diversa e imputabilidade, isto é, capacidade de sofrer sanção, caso
não seja exigível do mísero que suporte passar fome, em tese, ele preencherá um dos
requisitos para não cumprir pena, embora, neste caso, cometa crime.
Segundo CAPEZ (2008) o furto famélico é sinônimo de furto necessitado:
FURTO FAMÉLICO OU NECESSITADO. É aquele cometido por
quem se encontra em situação de extrema miserabilidade,
necessitando de alimento para saciar a sua fome e/ou de sua
família. Não se configura, na hipótese, o crime, pois o estado
de necessidade exclui a ilicitude do crime. Dificuldades
financeiras, desemprego, situação de penúria, por si sós, não
caracterizam essa descriminante, do contrário estariam
legalizadas todas as subtrações eventualmente praticadas por
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quem não estiver exercendo atividade laborativa (CAPEZ, 2008,
p.12)

Boletim Conteúdo Jurídico n. 1052 de 25/11/2021 (ano XIII) ISSN - 1984-0454

Essa definição diz que o furto deve ser um recurso inevitável, uma ação in extremis.
Se o agente tinha plenas condições de exercer trabalho honesto ou se a conduta recair
sobre bens supérfluos, não será o caso de furto famélico. CAPEZ (2008), reafirma os
requisitos cumulativos, ressaltando que dificuldade financeira e desprego, por si só, não
caracterizam o furto famélico.
Logo, a natureza jurídica do furto famélico visa o ponto de vista doutrinário, tais
que a aplicação principal seja do estado de necessidade, e as formas subsidiárias são as
seguintes: inexigibilidade de conduta diversa e insignificância.
2.3- FURTO FAMÉLICO E AS POSIÇOES DOUTRINARIAS E JURISPRUDÊNCIAS
A análise do caso concreto pra definição do furto famélico depende bastante do
posicionamento doutrinaria a respeito, visto que a definição do furto se adequa com a
tipicidade da conduta delitiva todavia prevalece que no seu escopo principal está o
princípio da insignificância que sobre põem exclusão da tipicidade material não haverá o
crime de furto famélico.
O furto famélico é, em tese, decorrência última da
desesperadora expropriação do homem em relação aos meios
de sua sobrevivência: em um sistema social que se configura
como um universo de mercadorias em expansão, condicionado
pela acumulação ilimitada, o furto por estado irredutível de
necessidade parece não somente ser esperado como tolerado
(GOMES, 2021, P.65).
Essas definições servem como parâmetro e configura uma melhor visão da
situação, pois a solução jurídica de tal gesto tem sido um problema quando o fato principal
é julgar se o fato é punível ou se aplica as excludentes de antijuricidade ou de estado de
necessidade também a inexigibilidade de conduta diversa supralegal.
De acordo com o Supremo Tribunal Federal (STF), no delito famélico deve-se
aplicar o princípio da insignificância sempre analisando o contexto dos requisitos desse
princípio no qual com a exclusão da tipicidade material não existirá o crime de furto
famélico. Outro ponto fundamental que tem relevância para os doutrinadores está nas
circunstâncias pessoais, tais como reincidência e maus antecedentes, não pode ser restrita
a aplicação do princípio da insignificância, pois este está diretamente ligado ao bem
jurídico tutelado, devido ao seu pequeno valor econômico, está excluído do campo de
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incidência do direito penal. Seja alimentos, fraldas descartáveis, etc, caracterizando a
hipótese de furto famélico.
Para o Supremo Tribunal de Justiça (STJ) quando analisa-se os casos referentes a
bens ligados a alimentos, as fraldas cujo a essencialidade está relacionada a tipos de
produtos que estão no rol dos famélicos, pois mesmo não sendo ele considerado produto
consumido para saciar a fome os mesmo tem grande importância no utilização pessoal
diária para crianças dentro seio familiar. Logo no seguinte julgado se assegura que o furto
é considerado famélico pelas circunstância tento assim a aplicação da inexigibilidade de
conduta diversa, pois recai sobre os aspecto da necessidade de saciar a fome e logo é
concedida pelo princípio da insignificância.
Na decisão julgada pelo STF referente a determinados bens de valores
proporcionais a R$ 91,74, aplicação do princípio da insignificância, conquanto ao valor da
res furtivas: Réu reincidente e com extensa ficha criminal constando delitos contra o
patrimônio. Liminar indeferida. [...] ostentando o paciente a condição de reincidente e
possuindo extensa ficha criminal revelando delitos contra o patrimônio, não cabe a
aplicação do princípio da insignificância. (STF, Habeas Corpus 112262/MG)
O furto famélico subsiste com o princípio da insignificância,
posto não integrarem binômio inseparável. É possível que o
reincidente cometa o delito famélico que induz ao tratamento
penal benéfico. Deveras, a insignificância destacada do estado
de necessidade impõe a análise de outros fatores para a sua
incidência. É cediço que a) O princípio da insignificância incide
quando presentes, cumulativamente, as seguintes condições
objetivas: (a) mínima ofensividade da conduta do agente, (b)
nenhuma periculosidade social da ação, (c) grau reduzido de
reprovabilidade do comportamento, e (d) inexpressividade da
lesão jurídica provocada; b) a aplicação do princípio da
insignificância deve, contudo, ser precedida de criteriosa análise
de cada caso, a fim de evitar que sua adoção indiscriminada
constitua verdadeiro incentivo à prática de pequenos delitos
patrimoniais. (BRASIL, Op. Cit)
Logo o STF determina que a aplicação do princípio da insignificância tem seu papel
fundamental no que condiz aos requisitos de admissibilidade, pois é por meio dele que
são analisados os caso concretos de acordo com a relevância jurídica de cada bem furtado.
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3- CONCLUSÃO
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Dentro de todo o contexto analisado pelo presente trabalho, a pesquisa buscou
mostrar mediante aos conceitos e os julgados referente ao Furto Famélico dentro do
ordenamento jurídico brasileiro a prática evidenciada no seio social, onde a miséria
impõem a parte da sociedade o fato de furtar por mera necessidade de saciar sua fome e
que mesmo compondo o rol de ação delituosa são amparadas pelas excludentes que vão
ser analisadas e julgadas no caso concreto de cada crime.
Logo, apesar de não estar tipificado no ordenamento penal vigente, é muito
utilizada a tese do furto famélico, como excludente de ilicitude pois constitui-se como
relevância na definição e compreensão do caso ocorrido como furto. No entanto, por
serem requisitos subjetivos devem sempre ser analisados no seu caso concreto ficando
muitas vezes difícil delimitar a conduta praticada, pois o ato de furtar tem que ser
unicamente praticado em razão de não disporem de outro meio.
Mediante isto, a natureza jurídica do furto famélico no ordenamento jurídico
brasileiro pode ser considerado na visão doutrinária por diversas maneiras como as formas
subsidiárias da inexigibilidade de conduta diversa e insignificância e principalmente o
estado de necessidade.
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RESUMO: Nesta pesquisa foram abordados alguns aspectos históricos e conceituais sobre
os crimes cibernéticos, além de uma breve explanação das atuais leis brasileiras que tratam
a temática. O objetivo desta deu-se por um estudo mais aprofundado do exercício do
direito à liberdade de expressão e os limites ao exercício desse direito na internet, bem
como as repercussões dos ataques à honra e à imagem de um indivíduo através desse
meio de comunicação global. A pesquisa metodologicamente foi moldada por abordagem
dedutiva e por procedimento bibliográfico, formatado por método positivista onde foram
analisadas legislações e posicionamentos doutrinários. Por fim, serão apresentadas alguns
casos e medidas judiciais tomadas.
PALAVRAS-CHAVE: Cibercrimes. Liberdade de Expressão. Legislação Vigente.
ABSTRACT: This research addressed some historical and conceptual aspects of cybercrime,
as well as a brief explanation of the current Brazilian laws that deal with the subject. The
objective of this was a deeper study of the exercise of the right to freedom of expression
and the limits to the exercise of this right on the internet, as well as the repercussions of
attacks on an individual's honor and image through this global means of communication.
Methodologically, the research was shaped by a deductive approach and by bibliographical
procedure, formatted by the positivist method, where legislations and doctrinal positions
were analyzed. Finally, some cases and judicial measures taken will be presented.
KEYWORDS: Cybercrimes. Freedom of expression. Current legislation.
1. INTRODUÇÃO
Atualmente, a facilidade ao acesso de toda e qualquer informação disponibilizada
pela mídia ocorre quase que de forma instantânea, em um clique, através da internet e
outros veículos de informação.
Em suma, pode-se perceber a interrelação entre os termos liberdade de imprensa,
liberdade de expressão e liberdade de informação. Sendo esses conceitos, essenciais para
difundir ideias, transmitir mensagens e comunicar publicamente as pessoas.
A diferença entre a liberdade de expressão da arbitrariedade é tênue, assim, através
da lei busca-se resguardar o direito de um, sem oprimir o direito de outro. Nos dias, atuais,
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a internet, através de suas redes sociais, vem utilizando práticas de abuso, destacando
crimes contra a honra, como a injúria racial, a calúnia e a difamação, por exemplo.
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Assim, muitas notícias, que relatam situações que acabam passando informações de
cunho pejorativo, calunioso e difamatório associando o nome da vítima ao fatídico, ficando
preservado na internet para sempre, isso acaba por afetar não somente a honra e a moral
do próprio indivíduo ad aeternum, bem como sua família.
Sabe-se que a liberdade de expressão é um direito conquistado através de inúmeras
lutas, contudo ultrapassar esse limite tem se tornado constante principalmente na internet.
O ato irresponsável cometido por muitos usuários na internet traz não só riscos à
segurança das informações, sejam comerciais ou pessoais, bem como, a vulnerabilidade da
honra e de imagem do indivíduo. Criando-se formas de se disseminar o ódio contra grupos
minoritários, alvos de preconceito, através de inúmeras formas de expressões. É importante
esclarecer que o direito à livre expressão é garantido constitucionalmente. No entanto a
Carta Magna veda o anonimato, ou seja, qualquer pessoa tem o direito de expressar suas
opiniões, identificando-se como responsável pelas mesmas, preservando assim o direito
do contraditório.
Com isso, o presente trabalho propõe uma abordagem sobre a disseminação da
internet na sociedade contemporânea; os crimes cibernéticos que ferem a honra e a moral
das vítimas que impossibilitam a execução da Lei do Esquecimento.
2. OS LIMITES DA LIBERDADE DE EXPRESSÃO NA INTERNET OS CRIMES
CIBERNÉTICOS, E A LEI DO ESQUECIMENTO
2.1. LIBERDADE DE EXPRESSÃO
A liberdade de expressão é uma semente das sociedades antigas que somente
frutificou na era moderna. Logo, bem como pontifica o autor, esse direito está intimamente
ligado ao conceito de democracia, pois, além de conferir uma determinada prerrogativa
ao indivíduo, se ramifica a outros direitos fundamentais previstos na nossa Constituição.
Entende-se como liberdade de expressão a garantia da livre manifestação, na
proteção jurídica de um espaço para que cada indivíduo possa se exprimir socialmente e
no direito de se pronunciar ou de se manifestar de qualquer outra forma.
Sendo, antes de tudo, um direito natural de cada indivíduo, que ao nascer possui a
condição intrínseca de liberdade. E isso inclui vários aspectos, inclusive a liberdade de
expressão.
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Esclarecendo que o direito à livre manifestação do pensamento é garantia
constitucional, porém a Carta Magna veda o anonimato, isto é, qualquer pessoa tem o
direito de expressar suas opiniões desde que se identifique como responsável por elas,
para preservar o direito do contraditório. Sob esse aspecto, Pedro Lenza (2012, p. 981)
explica que:
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“A Constituição assegurou a liberdade de manifestação do
pensamento, vedando o anonimato. Caso durante a manifestação do
pensamento se cause dano material, moral ou à imagem, assegurase
o direito de resposta, proporcional ao agravo, além da indenização”.
Essa identificação raramente acontece, pois é muito mais fácil para o divulgador se
esconder atrás da cortina do anonimato. Também não há uma preocupação dos demais
usuários em checar a autoria, a veracidade ou a legalidade das informações que estão
disseminando, perpetuando a prática delituosa, incorrendo no mesmo que crime que o
autor do escrito. É o comportamento coletivo de massa emergindo através da internet,
onde a escala é a nível global.
Não obstante os obstáculos na investigação e julgamento, a maioria desses delitos
nem são relatados às autoridades. Mas esse imobilismo de muitas dessas vítimas é
compreensível, pois ainda hoje existe muito ceticismo por parte do ofendido quanto à
eficácia da investigação, bem como eventual punição dos transgressores da norma penal,
especialmente nos delitos que atacam a honra e sobrepujam a dignidade da pessoa.
Embora a lei preserve o sigilo à intimidade e à privacidade, com o uso
indiscriminado da internet, os próprios usuários vêm despojando-se dessa prerrogativa
com a má utilização das redes sociais. A necessidade de publicar informações na esfera
virtual não se restringe somente às opiniões e convicções do indivíduo, de caráter
discriminatório ou não, mas também, dados pessoais, como telefone ou endereço. Desde
sentimentos e pensamentos mais íntimos até o modo de vida, aquisições, projetos e
acontecimentos do cotidiano, tudo é fotografado, relatado e publicado online. O valor e
veracidade dos fatos tornaram-se irrelevantes, chegando-se a um nível em que, dizer-seá qualquer coisa, desde que se tenha algo a dizer.
2.2 CRIMES CIBERNÉTICOS
A partir do momento que a criminologia percebeu que a internet se tornou um
novo foco de criminalidade, foi necessária a criação de teorias para definir os crimes
virtuais, bem como entender por qual razão eles ocorrem (JAISHANKAR, 2007).
No Brasil, infração penal é o gênero, podendo ser dividida, estruturalmente, em
crime (ou delito) e contravenção penal (ou crime anão, delito liliputiano ou crime
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vagabundo). As condutas mais graves, por consequência, são etiquetadas pelo legislador
como crimes, enquanto as menos lesivas, como contravenções penais (CUNHA, 2014).
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Não cabe, no presente trabalho, trazer as distinções entre crime e contravenção
penal, sendo apenas importante determinar que quando se utiliza a e pressão “crimes
virtuais” fala-se no mesmo sentido de infração penal (gênero).
Já os crimes virtuais, algumas das características das infrações penais “reais” são
identificados como cometidos através do uso de dispositivos tecnológicos. Alguns
doutrinadores como o Professor Marcelo Xavier de Freitas Crespo (2011) se utilizam de
outras nomenclaturas para tratar dos crimes virtuais.
Com amplo uso amplo e a popularidade da internet em inúmeras atividades,
reacendeu a discussão quanto à segurança das informações que são compartilhadas na
rede, tal preocupação não se restrige aos governos, mas a todos que faziam uso da
mesma.
O termo “cibercrime” é relativamente antigo e surgiu somente no final da década
de 90, durante reunião do G-8 que se destinava à discussão do combate às más práticas
na na internet de forma preventiva e punitiva. A partir disso, o termo passou a ser usado
para designar delitos penais praticadas na internet. (D’URSO, 2017)
Para Rocha, 2017 (p.16)
Todo o tipo de conduta delituosa é praticada online, desde pedofilia,
prostituição, tráfico, pirataria, até sabotagem e terrorismo. A
digitalização dos métodos de trabalho tem causado em muitos
países, inclusive ao Brasil, transtornos provocados por uma nova
onda de crimes cibernéticos. Só neste ano foram registrados
inúmeros sequestro de informações de empresas e hospitais por
todo mundo.
Além da Lei 12.737/2012, a legislação brasileira conta ainda com o Marco Civil da
Internet, Lei 12.965, em vigor desde 2014, compondo o conjunto de normas cibernéticas,
o qual prevê princípios, garantias, direitos e deveres para o uso da internet no Brasil e
ainda determina as diretrizes para atuação dos entes federativos em relação à matéria.
Embora a Lei do Marco Civil estabeleça sanções para a inobservância de algumas
de suas normas, não prevê qualquer tipo de infrações cibernéticas propriamente ditas.
Desta forma, podemos dizer que o Brasil está carente de legislação pertinente, pois nesse
aspecto, o conjunto de normas brasileiras não acompanha as necessidades sociais.
Existem ainda leis que regulam o uso da internet, mas nenhuma que preveja nem
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puna os tipos de infrações mais graves praticadas online, especificamente. A maneira de
legislar do judiciário brasileiro é temerária e, por vezes, incompreensível, pois estabelece
padrão de conduta relacionado à sociedade, ao invés de prever e determinar punições a
condutas erráticas, especialmente quando se fala de delitos de alto nível como o roubo
ou o sequestro de informações.
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Além das alterações no Código Penal Brasileiro, que inseriu infrações cibernéticas
no bojo da lei através da Lei 12.737/2012, apelidada de “Lei Carolina Dieckmann”, temos
ainda o ECA (Lei 8.069/90), a Lei de Software (Lei antipirataria nº 9.609/98), a Lei de
Racismo (Lei nº 7.716/89) e a Lei de Segurança Nacional (Lei 7.170/83), compondo o
conjunto de normas mais relevantes aplicáveis ao cibercrime.
2.3 CRIMES CONTRA A HONRA
A honra é protegida constitucionalmente, tendo status de direito fundamental
(artigo 5º, X, da Constituição Federal). Os crimes contra a honra são velhos conhecidos do
cotidiano jurídico brasileira. A honra é um direito da personalidade previsto
constitucionalmente, sendo necessária a proteção da dignidade pessoal do indivíduo e
sua reputação (BARROSO, 2004).
A honra, para a doutrina brasileira, divide-se em honra objetiva e honra subjetiva.
A primeira relaciona-se com a reputação e a boa fama que o indivíduo desfruta no meio
social em que vive. A segunda está relacionada com a dignidade e o decoro pessoal da
vítima, o juízo que cada indivíduo tem de si mesmo (CUNHA, 2014).
Para Nucci (2017) a honra objetiva pode também ser chamada de objeto jurídico,
que seria a reputação ou imagem que a pessoa tem perante terceiros, enquanto a honra
subjetiva recebe o nome de objeto material. Dentro do tópico dos crimes contra a honra
encontramos, na legislação penal específica, três tipos de crimes distintos: calúnia,
difamação e injúria. Distinguem-se, na legislação, o tipo penal e as penas, conforme
observa-se:
Calúnia - Art. 138 Caluniar alguém, imputando-lhe falsamente fato
definido como crime: Pena - detenção, de seis meses a dois anos, e
multa.
Difamação - Art. 139 Difamar alguém, imputando-lhe fato ofensivo
à sua reputação: Pena - detenção, de três meses a um ano, e multa.
Injúria Art. - 140 Injuriar alguém, ofendendo lhe a dignidade ou o
decoro: Pena - detenção, de um a seis meses, ou multa (BRASIL, 1940,
online).
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Caluniar é, exatamente, imputar falsamente a alguém fato definido como crime. A
difamação, por sua vez, se define como a imputação a alguém de fato não criminoso,
porém ofensivo a sua reputação e, por fim, a injúria, diferente das outras condutas de
“imputa ão”, determinada pela atri ui ão de qualidades negativas ou defeitos (NORONHA,
apud CUNHA, 2014).
Nesses crimes é necessário considerar, além da proporção, a perdurabilidade dos
efeitos produzidos. Qualquer informação de cunho pejorativo, calunioso e difamatório
associado ao nome do ofendido estará na internet para sempre, afetando não somente a
honra e a moral do próprio indivíduo ad aeternum, mas também se estendendo aos seus
familiares.
Entretanto, é necessário considerar que, não obstante a expressa vedação
constitucional ao anonimato como limite ao exercício da liberdade de expressão, a própria
Carta Magna faz exceção a essa mesma quando institui o resguardo ao sigilo da fonte.
Assim, levanta-se um questionamento sobre a imprescindibilidade da criação de
leis específicas para a tipificação de crimes virtuais. Muitos juristas afirmam que o Código
Penal e as leis esparsas suprem a necessidade, pois enxergam a utilização da internet
como uma ferramenta para a prática do crime. Nesse sentido, o Superior Tribunal de
Justiça (2008) declarou através de seu informativo eletrônico:
“Na ausência de uma legislação específica para crimes eletrônicos, os
tribunais brasileiros estão enfrentando e punindo internautas, crakers
e hackers que utilizam a rede mundial de computadores como
instrumento para a prática de crimes. Grande parte dos magistrados,
advogados e consultores jurídicos considera que cerca de 95% dos
delitos cometidos eletronicamente já estão tipificados no Código
Penal brasileiro por caracterizar crimes comuns praticados por meio
da internet. Os outros 5% para os quais faltaria enquadramento
jurídico abrangem transgressões que só existem no mundo virtual,
como a distribuição de vírus eletrônico, cavalos-detróia e worm
(verme, em português)”.
3. LEGISLAÇÃO VIGENTE
3.1 POSIÇÃO CONSTITUCIONAL
A liberdade de expressão está prevista no art. 5º da Constituição Federal e no Pacto
Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, adotado pela XXI Sessão da Assembleia-Geral
das Nações Unidas de 1996 (e em vigor no Brasil em 1992), através do Decreto n. 592.
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No direito brasileiro, o diploma jurídico mais importante é a Constituição Federal. É
ela que assegura a liberdade de expressão como um direito fundamental. Vejamos alguns
exemplos:
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Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer
natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes
no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à
segurança e à propriedade, nos termos seguintes:
(…)
II – Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa
senão em virtude de lei;
IV – é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o
anonimato;
VI – é inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo
assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma
da lei, a proteção aos locais de culto e a suas liturgias;
IX – é livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de
comunicação, independentemente de censura ou licença.
XIV – é assegurado a todos o acesso à informação e resguardado o
sigilo da fonte, quando necessário ao exercício profissional;
Da mesma forma, o Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, acordado na
XXI Sessão da Assembleia-Geral das Nações Unidas de 1996 vigorando no Brasil, apenas
em 1992), como Decreto n. 592, expõe que:
Art. 19 Toda pessoa terá direito à liberdade de expressão; esse direito
incluirá a liberdade de procurar, receber e difundir informações e
ideias de qualquer natureza, independentemente de considerações
de fronteiras, verbalmente ou por escrito, em forma impressa ou
artística, ou por qualquer outro meio de sua escolha.”
Carta Magna de 1988 veio para acabar com o resto do sentimento de opressão
política herdado da ditadura militar, vivida no Brasil nas décadas de 60 a 80. A nobre
Constituição assegura em seu artigo 5º, inciso IV, a manifestação do pensamento sendo
vedado o anonimato. Medida para impedir que divulgações ofensivas venham a publico
sem ter conhecimento de quem se deve punir. Embora o dispositivo constitucional vede
o anonimato, a delação anônima é um importante instrumento para a apuração de fatos
criminosos.
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O inciso V do mesmo artigo pondera sobre o direito de resposta, dentro dos limites
legais, proporcional ao agravo, além das cabíveis indenizações. Alguns doutrinadores
pontificam que os direitos à privacidade e à intimidade são autônomos e, embora
análogos, estão inseridos um no outro indissociavelmente (LENZA, 2012), reconhecidos e
protegidos inclusive, internacionalmente nos pactos e tratados de direitos humanos, por
isso, a ofensa a esse direito não só poderá constituir crime, como é passível de
indenização.
Discorrendo um pouco mais a cerda das liberdades, o artigo 5º, VI a VIII também
é direito da pessoa humana a livre convicção religiosa, podendo se reunir livremente para
a realização de cultos e cerimônias religiosas, podendo até, tais cerimônias, ter efeitos
civis, como o casamento. Porém, é vedada a prática do curandeirismo, considerado crime
contra a saúde pública.
É livre o exercício da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, sob
pena de indenização caso o indivíduo sofra restrição. Esse direito expresso no artigo 5º,
incisos IX e X, procura garantir a expressão destas atividades vedando-se a censura de
natureza política, ideológica ou artística. Mas é dever do estado regular tais atividades,
para bem atender o interesse público, aplicando categorias de faixas etárias não
recomendas e determinando lugares e horários de funcionamento.
Finalmente, a CF/88 em seu 5º, inciso XIV dispõe que “é assegurado a todos o
acesso à informação e resguardado o sigilo da fonte, quando necessário ao exercício
profissional”. Vemos aqui mais uma exceção ao anonimato, posto para garantir a
liberdade profissional. No entanto, nos importa saber que a liberdade de informação é
direito fundamental no estado democrático de direto, além das outras já mencionadas.
Como já discorrido, a liberdade de expressão e informação é que movimenta a máquina
democrática, incluindo o povo na esfera política, para que, deste modo, possa forma sua
convicção, matutar sobre a situação de sua nação e praticar as condutas necessárias para
bem melhorá-lo.
3.2. CIRCULAÇÃO DE INFORMAÇÕES NA INTERNET
Segundo Pinheiro (2001, apud FIORILLO; CONTE, 2016, p. 183):
Com a popularização da Internet em todo o mundo, milhares de
pessoas começaram a se utilizar deste meio Contemporaneamente
se perce e que nem todos a utili am de maneira sensata e,
acreditando que a nternet um espa o livre, aca am por e ceder em
suas condutas e criando novas modalidades de delito: os crimes
virtuais.
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Com o advento da internet, a circulação de informações se tornou imediata,
acelerada e perdurante, capaz de alcançar o leitor com muito mais eficiência do que
qualquer outro meio de comunicação, além de estar disponível para consulta em apenas
um clique no computador. Assim, a espera para que o tempo traga a deslembrança dos
fatos pretéritos que causam humilhação e sofrimento se torna muito maior.
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O conflito que ocorre entre a liberdade de expressão do indivíduo, protegido
constitucionalmente e as condutas que atingem a honra (objetiva ou subjetiva) das vítimas
é latente. Sabe-se que a liberdade de expressão não pode ser exercida livremente e que
é necessário ponderar o direito de se expressar com o direito de outros, devendo os
agressores responder por seus excessos. Entretanto, nem sempre as condutas realizadas
pela internet são punidas penalmente, quer seja por conta da dificuldade de se comprovar
o real infrator (anonimato) quer seja pela falta de preparo do Estado para lidar com tal
situação (COELHO; BRANCO, 2016).
Ademais, a mídia e a imprensa possuem a função social, extremamente
importante, de sustentar o modelo democrático do Estado, além de, servir como
arquivista de fatos historicamente importantes para a sociedade.
3.3. LEI DO ESQUECIMENTO
O direito ao esquecimento nasceu da colisão de direitos fundamentais, tendo, a
liberdade de expressão e informação de um lado, e os direitos de personalidade do outro.
Neste conflito, foi acrescentado um fator peculiar que criou a sua dinâmica, o tempo. O
direito ao esquecimento trabalha em prol de um bem maior, a dignidade da pessoa
humana. De tempos em que, as informações são divulgadas e acessadas de modo
constante e ostensivo, a eternização destes fatos resulta em uma grave ofensa da honra,
intimidade e imagem, podendo acarretar em graves transtornos morais e psíquicos, ou,
fazer com que o individuo não possa mais conviver dignamente em sociedade.
O direito ao esquecimento consiste, portanto, no direito de ser esquecido pela
opinião pública, isto é, ver “soterrados” os fatos, ou a mera lembrança destes, que
provoquem dano moral, independentemente de serem ilícitos ou não, de forma que não
se perpetuem no tempo, prolongando os sentimentos de aflição, desgosto e angústia do
indivíduo ou de seus familiares.
Esse direito possui forte relação com o direito penal e, se por um lado pode ser
aplicado a um infrator de norma penal, também poderá ser pleiteado pelas vítimas de
crimes ou por seus familiares. A primeira vez que esse direito foi concedido no Brasil foi
no ano de 2013, em decisão do Superior Tribunal de Justiça.
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Em 1958, a família de Aída Curi, uma jovem que foi estuprada e assassinada, moveu
uma ação judicial contra a TV Globo, a fim de evitar que o canal de televisão veiculasse
matéria relembrando o caso. Na época o então procurador-geral da República, Rodrigo
Janot, em parecer ao Supremo Tribunal Federal, posicionou-se contrário à decisão,
alegando que a sentença limita o direito à liberdade de expressão, além de caracterizar
censura. (AFFONSO, COUTINHO e MACEDO, 2016)
O direito ao esquecimento é uma tese pouco debatida e ainda menos elucidada no
direito brasileiro, portanto, não possui previsão legal específica, decorrendo do direito à
intimidade e à privacidade. Por isso, está intimamente ligado à dignidade da pessoa
humana e à inviolabilidade pessoal, direitos fundamentais previstos na Constituição
Federal de 1988. (JÚNIOR e NETO, 2013)
Em tese, qualquer pessoa com base jurídica para tal, poderia pleitear em seu favor
o direito ao esquecimento, quando a reiteração de fatos ocorridos em um determinado
momento de sua vida estenda-lhe a humilhação e o sofrimento ou ainda, obstaculizem sua
reintegração social. Entretanto, sempre haverá o confronto com outro direito
constitucional.
Em tese, qualquer pessoa com base jurídica para tal, poderia pleitear em seu favor
o direito ao esquecimento, quando a reiteração de fatos ocorridos em um determinado
momento de sua vida estenda-lhe a humilhação e o sofrimento ou ainda, obstaculizem sua
reintegração social. Entretanto, sempre haverá o confronto com outro direito
constitucional.
Assim, para que esse direito, que ainda não é sólido no ordenamento jurídico
brasileiro, se estabeleça é necessária a criação de parâmetros claros e bem definidos para
a sua aplicação, sopesando-se as normas em conflito na análise do caso concreto, pois de
outra forma não cumpriria o fim ao qual se propõe.
4. CONCLUSÃO
Quando se pensa em Crimes Cibernéticos, logo vem à mente a ideia de criminosos
de carreira, agindo atrás da tela de um computador, a fim de obter lucro através da prática
de atividades ilícitas. Entretanto, quando o delito é, na verdade, cometido por uma pessoa
comum, que utiliza a internet para extrapolar direito próprio, violando direito alheio, a
questão se torna mais complexa.
A liberdade de expressão deve ser protegida e incentivada, pois compõe um dos
pilares sustentadores da democracia. Violar esse direito é abalar fundamentalmente essa
estrutura, construída através de séculos de luta e repressão. A restrição, embora pareça
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antidemocrática em um primeiro momento, é uma exceção à regra, devendo ser
cuidadosamente aplicada a todos os direitos.
Como nenhum direito é absoluto, portanto, sua extensão é limitada, cabe ao Estado,
na sua forma judicial, corrigir os excessos em seu exercício, haja vista que cada direito
acaba onde outro começa. Desta forma, a restrição é a única ferramenta capaz de amparar
um direito violado pelo cometimento de excessos e abusos no exercício de outro direito.
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RESUMO: O aborto tem sido um dotado de grande importância para o meio acadêmico e
jurídico, pois nele envolve o estudo e conhecimento acerca do crime de aborto e sua
aplicabilidade diante dos casos concretos. De acordo com o ponto de vista médico o
aborto é compreendido como a interrupção da gravidez em até a 20ª semana, tendo o feto
o peso médio de até 500 gramas ou até mesmo quando o bebê durante o seu
desenvolvimento gestacional venha a medir até 16,5 centímetros. Não bastando, o direito
entende sua prática como a interrupção anormal do processo de gravidez, resultando na
morte do nascituro, fruto da concepção. Esse entendimento leva o artigo a apresentar as
dificuldades existentes quanto o acesso ao serviço público para a realização do aborto
quando necessário, haja vista que muitas pacientes não tem os recursos necessários para
encaminhamento a clínicas particulares, dependendo em grande parte dos serviços
públicos de saúde.
PALAVRAS-CHAVE: Aborto. Serviço Público. Saúde.
ABSTRACT: Abortion has been endowed with great importance for the academic and legal
environment, as it involves the study and knowledge about the crime of abortion and its
applicability in concrete cases. From a medical point of view, abortion is understood as the
termination of pregnancy within the 20th week, with the fetus weighing up to 500 grams
or even when the baby during its gestational development measures up to 16, 5cm. Not
enough, the law understands its practice as the abnormal interruption of the pregnancy
process, resulting in the death of the unborn child, the result of conception. This
understanding leads the article to present the existing difficulties regarding access to the
public service for abortion when necessary, given that many patients do not have the
necessary resources to be referred to private clinics, depending largely on public health
services.
KEYWORDS: Abortion. Public service. Health.
INTRODUÇÃO
O presente trabalho tem por objetivo investigar as dificuldades referentes ao acesso
aos serviços públicos de saúde no que tange ao aborto previsto em Lei no estado do
Amazonas.
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A pesquisadora interessou-se pela temática deste estudo por se tratar de um
assunto polêmico e em constante evidência, que tem gerado constantes discussões em
diversas áreas como Direito Médico, Constitucional e Penal.
Muitos conhecem casos de mulheres vítimas de estupro que buscam através do
aborto uma alternativa para a solução de seus problemas em virtude da violência sexual
provocada pelo agressor, buscando esse procedimento como um meio rápido e eficaz aos
seus interesses.
A abordagem desse assunto contribuirá com debates e possíveis resoluções dos
desafios encontrados acerca das infraestruturas disponíveis no Estado do Amazonas que
envolvam o acolhimento e o atendimento às mulheres que procuram a realização do
abortamento.
Partindo da premissa de que o Código Penal não exige a apresentação de
documento ou qualquer procedimento burocrático para a prática de aborto e o fato da
mesma não possuir o dever legal de noticiar o fato à polícia, parte-se da percepção a priori
de que, a não existência de estruturas e profissionais capacitados para a realização de tal
ato é considerado um atentado à vida e à saúde das mesmas, tendo em vista os serviços
de Saúde de referência em aborto legal apresentarem a contradição de existir como direito,
mas concomintantemente a de negar esse acesso.
Nota-se a necessidade de atualizar a abordagem do conceito sobre o direito ao
aborto legal a partir dos entendimentos apresentados pelo Código Penal, bem como a
abordagem de especialistas, de modo a trazer melhores esclarecimentos com relação ao
tema.
1 O DIREITO A VIDA
A vida é o bem jurídico mais importante a ser protegido no ordenamento jurídico,
encontrando-se devidamente resguardado pela atual Constituição como forma de
princípio.
Preliminarmente, no que diz respeito ao conhecimento dos princípios e sua função
no ordenamento jurídico, o Jurista Celso Antonio Bandeira de Mello entende que:
O princípio é o mandamento nuclear de um sistema, verdadeiro
alicerce dele, disposição fundamental que se irradia sobre diferentes
normas compondo-lhes o espírito e servindo de critério para sua
exata compreensão e inteligência, exatamente por definir a lógica e
a racionalidade do sistema normativo, no que lhe confere a tônica e
lhe dá sentido harmônico (ROTHERNBURG, 1999, p. 14).
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Em outras palavras, o princípio nada mais seria do que a origem ou ponto de partida
para formação, desenvolvimento e proteção dos direitos basilares a serem protegidos.
Com o advento da Constituição Federal de 1988, a referida carta dispôs no título II, capítulo
I, sobre os direitos e garantias fundamentais de natureza individual e coletiva.
Na parte referente ao direito à vida, a Constituição conferiu destaque especial ao
colocá-lo em seu caput com os seguintes dizeres:
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Art. 5º. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer
natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes
no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à
segurança e à propriedade (BRASIL, 1988).
Segundo o doutrinador Alexandre de Moraes, o direito à vida dentre todas as
demais garantias apresentadas pelo artigo 5° é vista como a mais importante de todas,
uma vez que se constitui como pré-requisito para a existência e validade dos demais
normas existentes (MORAES, 2000. P. 61).
Com o mesmo entendimento apresentado, André Ramos Tavares entende que o
direito à vida, embora se considere de grande importância para o ordenamento jurídico,
não pode deixar de ser visto como o mais básico de todos os direitos, servindo apenas
como pontapé inicial para o desenvolvimento e proteção dos demais direitos e garantias
fundamentais. Considerado, portanto, como um direito de primeira geração (TAVARES,
2010, P. 569).
Embora à vida seja o primeiro direito a ser protegido isso não significa que exista
hierarquia entre os demais direitos fundamentais, pois todos se encontram no mesmo
patamar, não podendo haver distinções que venham a acarretar o desprezo e diferença
entre garantias a serem protegidas.
Reforçando este entendimento, Luciana Russo informa que a vida é o direito
principal e por ser objeto das primeiras lutas no decorrer da história muitos não podem
deixar de lado a sua íntima ligação com o princípio da dignidade da pessoa humana, ao
considerar que não há dignidade sem vida (RUSSO, 2009. p. 91).
Com isso, o referido direito não se resume apenas ao simples fato de viver, pois
além de fundamental ele nos confere o exercício para a prática dos demais direitos em
sociedade.
2 O ABORTO NO ORDENAMENTO JURÍDICO
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A primeira observação a ser feita diz respeito a finalidade a qual se entende a
aplicabilidade do aborto no ordenamento jurídico, partindo da premissa apresentada pelos
estudos da Constituição e do Código Penal.
Dando início a esta conversa, a carta magna em seu artigo 5ª confere garantia
quanto a inviolabilidade do direito à vida aos brasileiros e estrangeiros que residam no
país, da mesma forma como se encontra apresentada no Pacto Internacional de Direitos
Civis e Políticos da ONU, cujo artigo 6ª, item I estabelece que a vida é um direito inerente
a todo ser humano, direito este que deve ser protegido por lei, de modo a coibir toda
forma de abuso ou prática arbitrária que tente cerceá-la (ONU, 2021. P.0 5).
Embora os dispositivos anteriores entendam a vida como um direito inerente, o
código penal apresenta posicionamento diverso ao destacar a vida como um bem
disponível, tal entendimento se deve as situações excepcionais na qual se exclui a
culpabilidade da conduta praticada pelo agente, como nos casos de legítima defesa (artigo
25 do código penal), estado de necessidade (artigo 24 do código penal), e nas situações
que envolvam o aborto necessário, onde a mãe poderá (de maneira permissiva) com o
devido amparo legal realizar o aborto. Sendo assim, a lei protegerá e garantirá o aborto
legal quando se estiver diante de perigo iminente devida, nas situações em que o feto for
anencefálico ou nos casos em que o fruto da concepção decorra de estupro (Brasil, 2021).
Perceba que nas situações apresentadas, embora a Constituição estabeleça a
indisponibilidade quanto ao direito a vida, o Código penal apresenta ressalvas ao tratar de
situações excepcionais dentre as quais se tornará possível a prática do aborto. Nesse
contexto é muito comum doutrinadores, juristas e estudiosos do direito discutirem sobre
os fins objetivados pelo Estado com a proibição do aborto, onde em grande parte das
vezes se questionam sobre sua aplicabilidade para fins penais e suas exceções a qual se
torna permissível sua prática.
Esse entendimento se faz pertinente por levar em consideração a luta das mulheres
pelo reconhecimento dos seus direitos ao longo dos últimos anos. Onde, embora houvesse
a implementação de políticas públicas direcionadas a saúde sexual e reprodutiva não havia
na época o acesso adequado aos serviços públicos de qualidade.
Foi quando, apenas nas primeiras décadas do século XX que o Brasil passou a se
debruçar sobre as questões referentes a saúde e parto, vendo que era necessária mudanças
na política nacional de saúde em detrimento de uma camada tão vulnerável da sociedade
(FERREIRA FILHO, 2018. P. 14).
Antes disso, os programas assistenciais criados entre os anos de 1930 a 1970 eram
voltados a cultura da mulher na figura de mãe e cuidadora do lar. Contudo, o pensamento
não é mais o mesmo, pois nos dias de hoje as novas políticas voltadas ao público do sexo
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feminino entendem como imprescindível as discussões sobre o aborto por atrelar a saúde
da mulher e a liberdade na decisão de escolha em ter a criança ou não (FERREIRA FILHO,
2018. P. 14)
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Tudo isso se faz necessário como forma de reduzir o alto índice de mortalidade
materna. No Brasil, nos anos de 2020 a 2015, compreende-se que em média 1 milhão de
abortos de risco foram realizados pelo país, sendo de 250 mil o número de mulheres
internadas com risco de vida por tentarem realizar o aborto de forma insegura e prejudicial
a saúde.
3 O CONCEITO LEGAL DE ABORTO
O aborto é uma palavra que surgiu do latim “ab-ortus” que significava todo aquele
que era privado de seu nascimento pela interrupção voluntária da gravidez causado por
sua genitora, tal ato resultava na expulsão do feto de seu ventre (PIERANDELI, 2005, P. 109).
Ao considerar a destruição do feto produto da concepção, o aborto também seu
conceito do ponto de vista médico com a seguinte definição:
Aborto é a expulsão ou extração de feto ou embrião que pese menos
de 500 g [...] ou de qualquer outro produto da gestação de qualquer
peso, como, por exemplo, mola hidatiforme; produto do
abortamento; abortamento é o ato de abortar, interrupção da
gestação antes que o feto seja viável. Após esse período, parto
prematuro é a denominação usada, uma vez que, a partir daí, é
possível o feto sobreviver. (REY, 2003, p. 17)
No ponto de vista jurídico o aborto é visto como o ato de interromper a gravidez
com o propósito de matar o concepto, ou seja, aqui o conceito jurídico não faz referência
ao tempo gestacional, pouco importando o quão desenvolvido o feto era.
Ao considerar o aborto como crime, a lei brasileira considera sua consumação com
a morte do feto, inexistindo intenção ou não da mãe na interrupção da gravidez (BACELAR,
2009. P. 96).
Mas observe, esse crime visa proteger a vida humana como um todo, incluindo
aquela que ainda estar por vir, nesse entendimento Mello destaca:
O Magno Texto Federal não dispõe sobre o início da vida humana ou
o preciso instante em que ela começa. Não faz de todo e qualquer
estágio da vida humana um autonomizado bem jurídico, mas da vida
que já é própria de uma concreta pessoa, porque nativiva [...]. E
quando se reporta a "direitos da pessoa humana" e até dos "direitos
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e garantias individuais" como cláusula pétrea está falando de direitos
e garantias do indivíduo- pessoa, que se faz destinatário dos direitos
fundamentais "à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à
propriedade", entre outros direitos e garantias igualmente
distinguidos com o timbre da fundamentalidade (como direito à
saúde e ao planejamento familiar). (MELLO, 2008, p. 66).
Entendido esses pontos, é preciso destacar os diferentes tipos de aborto no
ordenamento jurídico, cuja doutrina as classificam como aborto natural, criminoso,
acidental, permitido ou legal. Dentre esses 5 tipos, o aborto natural e o acidental não são
considerados crimes pela doutrina por entender que a morte do feto não se tenha dado
de forma intencional pelo agente (mãe), configurando, portanto, em situações
excepcionais
Diferente das exceções, o aborto provocado é o mais grave da classificação, pois
nele que se encontra a configuração da conduta criminosa, sendo vedado no ordenamento
jurídico (BACELAR, 2009. P. 98).
Com isso partamos para um entendimento mais detalhado acerca de sua
classificação.
4 ESPÉCIES DE ABORTO
4.1 Aborto provocado
A primeira modalidade de aborto considera que sua provocação pode se dar por
ato da própria gestante com ou sem o seu consentimento. Estando prevista no artigo 124
do Código Penal ela apresenta os seguintes dizeres:
Art. 124 - Provocar aborto em si mesma ou consentir que outrem lho
provoque:
Pena - detenção, de um a três anos (BRASIL, 1940).
Conforme apresentado o sujeito ativo da conduta é a mãe de criança (gestante) caso
ela venha a consentir com a prática do aborto. Nessa modalidade apenas a mãe responde
pelo artigo 124 do Código Penal, pois havendo a participação de terceiro este não
responderá conjuntamente pelo 124, e sim, pelo artigo 126. Sendo, portanto, um crime de
mão própria (DELMANTO, 2008. P. 268).
O sujeito passivo nesta relação é fruto oriundo da concepção (feto).
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Como se pode observar o crime de aborto provocado pode se configurar de duas
formas: 1) quando a própria gestante decide realizar o aborto em si mesma; ou 2) quando
a gestante ao manifestar interesse na realização do aborto permite que um terceiro a
realize.
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Em ambos os casos o crime é punido apenas na forma dolosa. Em caso de aborto
culposo, a doutrina compreende que nessa situação inexiste o crime. Como exemplo
lembre do caso em que a gestante pratique um esporte e acidentalmente venha a se
machucar resultando a morte de seu bebê.
Apresentada essas informações, cabe mais uma vez ressaltar que sua consumação
se dá no momento em que a gravidez é interrompida acarretando a morte do nascituro,
fruto da concepção. A tentativa nessa modalidade de aborto se faz cabível (MASSON, 2014.
P. 550).
4.2 Aborto praticado por terceiro sem o consentimento da gestante
Nesta segunda modalidade a gestante não concorda com a prática da conduta
Art. 125 - Provocar aborto, sem o consentimento da gestante:
Pena - reclusão, de três a dez anos.
Quando falamos da conduta realizada por terceiro, não necessariamente o terceiro
seja alguém com conhecimentos médicos, pois a doutrina entende que qualquer pessoa
pode praticar o crime. Já o sujeito passivo sempre vai ser o (em todas as modalidades) o
embrião, e não apenas ele vai ser a vitima, como também a gestante que desconhecia as
intenções do agente (MASSON, 2014. P. 550).
Embora este crime entenda como típica a situação que envolva o não conhecimento
da gestante, o código penal aplica esta modalidade também na situação que envolva o
consentimento para a realização do aborto sendo a gestante menor de 14 anos ou alienada
mental. Em outras palavras, gestante que figure em uma dessas situações não poderá por
sí própria consentir pela realização do aborto, valendo-se também desta situação os casos
em que o agente o realize mediante fraude, conforme destaca o parágrafo único do artigo
126.
Parágrafo único. Aplica-se a pena do artigo anterior, se a gestante
não é maior de quatorze anos, ou é alienada ou débil mental, ou se
o consentimento é obtido mediante fraude, grave ameaça ou
violência (BRASIL. 1940).
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O crime também se consuma com a interrupção da gravidez, e a tentativa se faz
plenamente cabível.
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Agora, se o terceiro tem a intensão de matar a gestante sabendo que ela está
grávida, caso se consume o delito o mesmo responderá em concurso pelos crimes de
homicídio e aborto.
4.3 Aborto praticado com o consentimento da gestante
Diferente da anterior, esta modalidade traz o caso de consentimento da gestante.
Art. 126 - Provocar aborto com o consentimento da gestante:
Pena - reclusão, de um a quatro anos (BRASIL, 1940).
Mais uma vez, a aborto é praticado por terceiro, a diferença é que a gestante permite
a realização de sua prática. Aqui a gestante responde pelo artigo 124 enquanto o terceiro
responde pelo artigo 126 do código penal (
JESUS, 2005. P. 431).
O crime nessa modalidade apenas se configura quando a mulher tem condições
necessárias para manifestar sua vontade. Essa observação é sempre muito importante de
ser lembrada, pois sempre que a gestante estiver impossibilitada de se manifestar, ou
quando por mais que se manifeste a mesma venha a ser enganada pelo agente mediante
fraude, em ambas as situações o crime aplicável é a do artigo 125 por se ter em vista que
nessas situações excepcionais só o terceiro tenha praticado o crime.
Com essas informações importantes, o sujeito ativo na posição de terceiro pode ser
qualquer pessoa, com exceção da gestante, pois em caso de consentimento a conduta
aplicável a esta é a do artigo 124. O sujeito passivo é o feto (JESUS, 2005. P. 431).
Como é sabido, sua consumação também decorre da interrupção da gravidez, sendo
sua tentativa também cabível para esta modalidade.
4.4 Aborto majorado
A majorante ocorre como forma de aumento de pena e se aplica as demais
modalidades quando a gestante sofra lesão corporal de natureza grave, cuja pena é
aumentada em 1/3, além desse aumento a pena ainda pode ser duplicada caso a prática
do aborte resulte na morte da gestante. Consoante artigo 127 do Código Penal:
Art. 127 - As penas cominadas nos dois artigos anteriores são
aumentadas de um terço, se, em consequência do aborto ou dos
meios empregados para provocá-lo, a gestante sofre lesão corporal
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de natureza grave; e são duplicadas, se, por qualquer dessas causas,
lhe sobrevém a morte (BRASIL, 1940),
Isto posto, vale ressaltar que em ambos os casos que incidam a qualificadora (lesão
grave e morte) elas devem resultar na culpa do agente. Sendo assim, caso o mesmo tenha
interesse em praticar a lesão e o aborto, ambas de forma dolosa, o agente responderá
pelos dois crimes em concurso, e o mesmo acontece em caso de morte da gestante.
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Por fim, caso o agente tenha a intenção de lesionar a gestante e por mero acidente
que venha a provocar o aborto na modalidade culposa ele responderá pelo crime de lesão
corporal gravíssima (BELLO, 2020. P. 18).
4.5 Aborto permitido
Nesta última modalidade, o direito penal admite situações em que o aborto será
permitido por lei, o artigo 128 traz as hipóteses:
Art. 128 - Não se pune o aborto praticado por médico: Aborto
necessário
I - se não há outro meio de salvar a vida da gestante; Aborto no caso
de gravidez resultante de estupro
II - se a gravidez resulta de estupro e o aborto é precedido de
consentimento da gestante ou, quando incapaz, de seu
representante legal (BRASIL, 1940).
Como se pode observar, o aborto não é considerado crime quando o profissional
de saúde o pratica como única alternativa para salvar a vida da mulher grávida ou nos
casos cuja gestação decorra de estupro. Em ambos os casos, antes que o médico faça os
procedimentos necessários ele precisa de prévia autorização por parte da gestante ou de
seu representante legal (MOURA, 2021. P. 02).
Hoje em dia o Supremo Tribunal Federal, por meio de seus inúmeros julgados
compreende que o aborto de fetos com má formação cerebral (conhecidos como
anencéfalos) não é considerado crime, sendo mais uma exceção ao caso concreto da
decisão proferida pela ADPF nº 54/DF.
De tudo que fora exposto, o ultimo destaque a ser feito compreende que no caso
do aborto motivado pela gravidez decorrente do estupro não é preciso a existência de
sentença que a reconheça, bastando apenas o registro de boletim de ocorrência na
delegacia de polícia (MOURA, 2021. P. 02).
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Terminado a exposição das espécies de aborto existentes no código penal, sua
compreensão e suas diferenças é importante não deixar de falar de sua ação penal, que
por estar inserida junto aos demais tipos de crimes existentes contra a vida, sua ação penal
é publica incondicionada.
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5 O ABORTO SENTIMENTAL
O aborto sentimento, também conhecido como aborto humanitário e entendido
pela doutrina como a prática permissiva, ou seja, não só compreende os meios que
permitem a prática do aborto, como também os motivos que levam uma mulher a prática
de tal ato (DREZETT, 2011. P. 112).
Cunha destaca que o uso do aborto terapêutico tem como fim salvar a vida da
gestante, compreendendo que a jurisprudência atual admite o aborto sentimental por ter
em vista que a vítima não tem a obrigação de gerar uma criança, fruto de um atentado
sexual.
Embora muitas vezes o estupro se trate de um assunto delicado por parte de muitas
vítimas, o direito compreende a real necessidade quanto ao amparo legal na realização do
aborto permissivo nesses casos, pois além da vida de um embrião, temos em contrapartida
o abalo psicológico causado a vítima (GRECO, 2016. P. 412).
Diante desta dicotomia, se faz necessário a oportunidade da vítima na escolha em
dar ou não a luz ao embrião.
6 A LEGISLAÇÃO ESTADUAL DO AMAZONAS E O ABORTO: ASPECTOS RELEVANTES
A legislação do Estado do Amazonas é diversificada quanto a apresentação de
questões que envolvam a prática de aborto, dentre elas inúmeras são as leis e projetos que
envolvam o direito da mulher e seu acesso a um serviço público de saúde de qualidade.
Por essas questões que seria demasiadamente exaustivo falar sobre todas as leis
existentes no Estado do Amazonas, por isso que nos ateremos as questões principais sem
muitos aprofundamentos.
Adentrando no assunto, algumas das leis estaduais tratam da otimização do serviço
público, pois um dos fins visados pela administração é a melhoria do atendimento e dos
serviços prestados a sociedade.
Dentre esses dispositivos, cabe ressaltar a Lei estadual nº 4.848 de Junho de 2019
que dispõe sobre a criação de medidas contra a violência obstétrica nas redes públicas e
privadas de saúde, vejamos:
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Art. 1.º Ficam instituídas medidas de proteção contra a violência
obstétrica no Estado do Amazonas e de divulgação da Política
Nacional de Atenção Obstétrica e Neonatal.
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Parágrafo único. Para os fins da presente Lei, entende-se por
violência obstétrica a apropriação do corpo e dos processos
reprodutivos das mulheres, através do tratamento desumanizado,
abuso da medicalização e patologização dos processos naturais, que
cause a perda da autonomia e capacidade das mulheres de decidir
livremente sobre seus corpos e sua sexualidade, impactando
negativamente na qualidade de vida das mulheres durante o prénatal, parto, puerpério ou em abortamento, que cause dor, dano ou
sofrimento desnecessário à mulher, praticada por membros que
pertençam à equipe de saúde, ou não, sem o seu consentimento
explícito ou em desrespeito à sua autonomia (ASSEMBLEIA, 2019. P.
01).
Com esse entendimento, observe que a lei retrata claramente a violência obstétrica
como um meio que pode resultar em consequências gravíssimas a gestante, e quando
falamos em consequências gravíssimas não podem deixar de ser observadas as
qualificadores que resultam em lesão corporal de natureza gravosa e a morte.
Assim, embora o aborto não seja tratado como um tema direto pela lei, ele aparece
de forma implícita, pois aqui não se protege apenas a integridade da mulher, mas
resguarda e otimiza um serviço público de qualidade (ASSEMBLEIA, 2019. P. 01).
Serviço este que garanta a gestante não apenas o serviço de acompanhamento prénatal, como também o acesso a outros serviços que assim entendam necessários, dentre
eles o aborto quando assim se configure como hipótese cabível pela lei.
Ademais, a proteção a mulher são se refere apenas a coibição da violência, mas a
repressão as condutas que também sejam consideradas ofensivas e abusivas.
Art. 2.º Consideram-se condutas ofensivas, abusivas e violentas:
I – tratar a mulher de forma agressiva, não empática, com a utilização
de termos que ironizem os processos naturais do ciclo gravídicopuerperal ou que desvalorizem sua subjetividade, dando-lhe nomes
infantilizados ou diminutivos, tratando-a como incapaz;
II – fazer comentários constrangedores à mulher referentes a
questões de cor, etnia, idade, escolaridade, religião, cultura, crenças,
condição socioeconômica, estado civil ou situação conjugal,
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orientação sexual, identidade de gênero e paridade (ASSEMBLEIA,
2019. P. 02).
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Muitos se confundem ao pensar que a lei confere proteção apenas a forma de
violência física, pelo contrário, a lei em comento vai mais além ao estabelecer no artigo 2º,
inciso I a violência verbal que muitas vezes são praticadas em forma de constrangimento
contra pacientes do sexo feminino.
Dentre o vasto número de leis estuais que versam sobre essa temática, outra lei de
grande destaque é a Lei nº 5.214 de 2020 que trata da disposição quanto a realização de
exames de trombofilia, mediante a prescrição de anticoncepcionais femininos. Embora
muitos se perguntem sobre o conteúdo deste dispositivo e sua ligação com a temática
deste artigo, é inegável que se trata de mais uma lei voltada a saúde pública, com o foco
no atendimento a pacientes do sexo feminino (ASSEMBLEIA, 2020. P. 01).
Quanto a sua ligação com a prática do aborto, o artigo enfatiza o serviço oferecido
pelos sistemas de saúde na divulgação de orientações quanto ao uso de anticoncepcionais
em eventual gravidez indesejada.
Essa informação é de grande utilidade ao se levar em conta a importância na
orientação dos métodos contraceptivos, pois se trata de um dos instrumentos utilizados
pelo Estado na intervenção quanto a redução e controle do número de casos de aborto.
E muito mais do que a elaboração de leis versando sobre a regulamentação dessa
matéria, é preciso que haja forte precisão quanto a implementação de políticas públicas
que viabilizem o acesso aos serviços de saúde, cuja notoriedade seja capaz de informar a
muitas mulheres de seus direitos que em sua grande parte desconhecem (ASSEMBLEIA,
2020. P. 01).
CONCLUSÃO
O aborto tem sido visto como objeto de pauta em virtude do alto número de casos
envolvendo sua prática sem o respaldo legal, prática esta que além de configurar crime
também compromete a vida da gestante que se coloca diante da realização de
procedimento extremamente arriscado.
É muito comum ouvir histórias de mulheres que foram vítimas de casos de estupro
e que por consequência de resultados indesejados tiveram que buscar o aborto como
forma de resolver seus problemas em virtude da violência sexual provocada pelo agressor.
Nessa ótica, a vítima entende o aborto como a busca de um meio rápido e eficaz a
satisfação de seus interesses. Nesse diapasão a Lei admite sua prática diante de duas
situações sendo elas no caso de eminente risco de vida, e nos casos de gravidez indesejada
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em virtude de abuso sexual contra a vítima. Essas duas situações admitem a realização do
aborto.
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Embora a lei esclareça sua aplicação, é necessário que seja observada a necessidade
quanto a implementação de políticas públicas que viabilizem o conhecimento da gestante
quanto ao acesso aos serviços públicos de saúde, estratégia essa que tem sido implantada
no Estado do Amazonas e que busca trabalhar com a redução do número de casos de
aborto na capital e nos interiores do Estado.
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RESUMO: Toda e qualquer forma de conduta que seja considerada abusiva, com base a
comportamentos, palavras, atos, gestos, textos que podem trazer prejuízos à
personalidade da vítima, que fere de morte a dignidade do outro ou à integridade física
ou psíquica de uma pessoa, colocando em riscos as atividades laborais das vítimas.
Geralmente a união desses comportamentos contribuem para a construção de um
ambiente totalmente degradante e tóxico, que o colaborador passa a obter menos
qualidade de vida. Este artigo tem como principal objetivo analisar o papel do Estado
Brasileiro diante do assédio moral praticado no ambiental laboral das organizações
privadas no Brasil à luz da Dignidade da Pessoa Humana. Para isso, busca-se realizar um
estudo sobre a caracterização de assédio moral no ambiente de trabalho e quais suas
maiores consequências ao trabalhador. Trata-se de uma revisão de literatura, onde serão
realizadas pesquisas em plataformas como Google Acadêmico e Scielo, adotando-se
critérios para seleção das doutrinas e teses, considerando o tempo de publicação dos
respectivos periódicos entre 2016 a 2021.
PALAVRA-CHAVE: Assédio. Colaborador. Empresas. Direito.
ABSTRACT: All and any form of conduct that is considered abusive, based on behaviors,
words, acts, gestures, texts that can bring damage to the personality of the victim, that
injures the dignity of the other or the physical or psychic integrity of a person, putting at
risk the work activities of the victims. Usually the union of these behaviors contribute to the
construction of a totally degrading and toxic environment, which the employee starts to
obtain less quality of life. Based on this, the constitution as the representative of the State
has the duty to protect the rights of citizens, ensuring that these are not broken or
despised, contributing so that the victim can be compensated for the damage occurred,
considering that moral harassment in the workplace is an attack on the dignity of the
worker who becomes vulnerable to these situations by needing to obtain an income to
contribute to the subsistence of his family. This article has as its main objective to analyze
the role of the Brazilian State in the face of moral harassment practiced in the work
environment of private organizations in Brazil in the light of the Dignity of the Human
Person. For this, it seeks to conduct a study on the characterization of bullying in the
workplace and its major consequences for the worker. This is a literature review, where
research will be conducted on platforms such as Google Scholar and Scielo, adopting
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criteria for selection of doctrines and theses, considering the time of publication of the
respective journals between 2016 and 2021.
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KEYWORDS: Harassment. Collaborator. Companies. Law.
Sumário: Introdução. 1. Assédio moral. 1.1. Conceito. 1.2. Características. 1.3.
Consequências ao Trabalhador. 2. Legislação no Âmbito Jurídico. 3. Meios de Proteção
Oferecidos pela Legislação Brasileira ao Trabalhador Assediado. 3.1. Lei 14.132/2021. 4. O
Papel do Estado Brasileiro e sua Possível Responsabilização do Assédio Moral no Âmbito
das Empresas Privadas. Conclusão. Referências.
INTRODUÇÃO
O assédio moral pode ser considerado como um conjunto de ações e situações
dentro do ambiente de trabalho que geram desrespeito, constrangimento e humilhação
com o servidor/colaborador, colocando em risco a saúde mental e laboral dentro da
empresa que trabalha, nem sempre é realizada de forma intencional. As vezes que as
comete imagina que não traz tantos impactos de abuso de poder para os envolvidos e que
não é considerada como uma violência psicológica que compromete a integridade das
vítimas.
Contudo, mediante a essas ações o Estado age como um protetor dessas vítimas,
com o intuito de proteger a integridade humana dessas pessoas que, estão ali disponíveis
para um objetivo pessoal e profissional, não devendo ser submetidas à agressões
repetitivas por parte de seus empregadores.
Assim, o princípio da dignidade humana está presente na Constituição de 1988,
tornando-as um dos fundamentos da República Federativa do Brasil, garantindo que todas
as pessoas possam ir e vir, realizar suas atividades laborais ou viver em sociedade de forma
integra, sendo o ser humano como foco e centro, bem como objeto de toda a atividade
pública, evidenciando o que traz à luz a Constituição no seu art. 5º incisos III, que ninguém
será submetido à tortura nem a tratamento desumano ou degradante.
No entanto, quando um empregador ou cargo de gestão no qual representa a
empresa, trata o colaborador de forma desrespeitosa, humilhando, constrangendo na
frente de outras pessoas, realizando piadas com características pessoais suas ou ainda
contribuindo para um clima organizacional tóxico que possa comprometer a saúde mental
dos seus colaboradores, este empregador começa a ferir de morte os princípios
constitucionais que defendem o direito de todos os cidadãos em terem suas integridades
protegidas. Com base nisso indaga-se: qual o papel do Estado Brasileiro diante do assédio
moral praticado nas organizações privadas à luz do princípio da Dignidade Humana?
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Com base nisso, a constituição como a representatividade do Estado tem o dever
de proteger os direitos dos cidadãos, garantindo com que estes não sejam quebrados ou
menosprezados, contribuindo para que a vítima possa ser reparada pelo dano ocorrido,
considerando que o assédio moral no ambiente de trabalho é um atentando à dignidade
do trabalhador que se torna vulnerável a estas situações por necessidade de obter uma
renda para contribuir com a subsistência de sua família. Não restando, em muitas vezes,
opção melhor, do que ter que realizar suas atividades laborais mesmo colocando em risco
sua saúde física e mental para prover de recursos para o seu lar.
Compreende-se que a pesquisa é de extrema relevância e atual para todos os
trabalhadores, pois o conhecimento aprofundado sobre essa temática oferece para todos
os interessados, no âmbito jurídico, embasamento para garantir os direitos dos
colaboradores e auxiliar com a redução de comportamentos abusivos por parte da
empresa contratante.
Diante a isto, este artigo tem como principal objetivo analisar o papel do Estado
Brasileiro diante do assédio moral praticado no ambiental laboral das organizações
privadas no Brasil à luz da Dignidade da Pessoa Humana. Para isso, busca-se realizar um
estudo sobre a caracterização de assédio moral no ambiente de trabalho e quais suas
maiores consequências ao trabalhador; analisar a legislação no âmbito jurídico trabalhista
à luz do princípio da dignidade da pessoa humana; verificar a eficácia dos meios de
proteção oferecidos pela legislação brasileira ao trabalhador assediado.
Trata-se de uma revisão de literatura, onde serão realizadas pesquisas em
plataformas como Google Acadêmico e Scielo, adotando-se critérios para seleção das
doutrinas e teses, considerando o tempo de publicação dos respectivos periódicos entre
2016 a 2021, no idioma português e que estejam de acordo com os objetivos desta
pesquisa.
1 ASSÉDIO MORAL
1.1 Conceito
O assédio moral, apesar de ser considerado por muitos como um fenômeno novo,
suas práticas são extremamente antigas bem como as relações trabalhistas. Assim, assediar
moralmente um funcionário ou colaborador é uma forma que alguns gestores viram de
praticar perversidade com indivíduos com o intuito de fazer com que os mesmos realizem
atividades que muitas vezes não fazem parte de sua função. AS formas usadas são insultos,
humilhações, deboches, pressão, ridicularizações ou desprezo por parte de um ofensor,
com o principal objetivo de ferir a dignidade do outro (RUFINO, 2016, p. 66).
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Assim, toda e qualquer forma de conduta que seja considerada abusiva, com base
a comportamentos, palavras, atos, gestos, textos que podem trazer prejuízos à
personalidade da vítima, que fere de morte a dignidade do outro ou à integridade física
ou psíquica de uma pessoa, colocando em riscos as atividades laborais das vítimas.
Geralmente a união desses comportamentos contribuem para a construção de um
ambiente totalmente degradante e tóxico, que o colaborador passa a obter menos
qualidade de vida (HIRIGOYEN, 2017, p.56).
Ressalta ainda a mesma escritora, de que todos os assédios morais praticados
possuem a função de discriminar a vítima, pois ele vem trazer de forma evidente e clara a
recusa de uma diferença ou de uma particularidade entre o colaborador que é assediado
e o assediador. Observa-se que essa recusa é dissimulada em diversos comportamentos,
sendo por isso embasada por lei e transformada em assédio moral.
Desse modo, Hirigoyen (2017, p. 78) afirma que para estudar esse fenômeno precisa
ser levado em consideração outros fatores, tais como a perspectiva de ética ou moral que
existe dentro da organização. Dessa forma, quando a vítima passa por certas situações que
deixam evidente as situações constrangedoras, sobra para estas a sensação de terem sido
maltratadas, desprezadas, rejeitadas ou denegridas.
Assim, Silva (2017, p.89) também afirma que o assédio moral tende a fazer com que
o colaborador seja submisso a certas situações que podem ser humilhantes e vexatórias,
bem como constrangedoras, que ocorrem de forma prolongada e reiterada, durante suas
atividades laborais ou até mesmo em situações fora dela. Contudo, todas as práticas de
assédio moral estão relacionadas às atividades que são realizadas pela vítima.
Com isso, essas ações são discriminadas como violação dos direitos primordiais da
pessoa em obter um tratamento isonômico, interferindo no seu comportamento dentro da
organização, afetando sua autoestima e sua capacidade de realizar as atividades destinadas
por usa função. Essas práticas também trazem prejuízos tanto para essas vítimas quanto
para todos que estão interligados a esta, pois ao sair do ambiente de trabalho o indivíduo
conduz esses sentimentos, que com o passar do tempo também irá afetar a forma destes
de relacionar com sua família, cônjuge ou amigos, contribuindo para a baixa autoestima
ou desmotivação de atividades que eram consideradas rotineiras pela vítima (RUFINO,
2016, p. 99).
Essas práticas ficaram mais frequentes quando a globalização permitiu com que
diversos cargos fossem altamente disputados e o mercado de trabalho passou a ser
altamente competitivo. As organizações por outro lado, com o intuito de aumentar a
lucratividade e ampliar a qualidade dos serviços ou produtos ofertados ao mercado, criou
o ambiente de trabalho em um grande campo de batalha. Em muitos casos o desejo de se
sobressair ultrapassa os limites éticos e morais, passando a fazer de várias culturas
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Com essa perspectiva das empresas, alguns gestores, para fazer com que o
colaborador possa triplicar o seu desempenho ou desista do cargo para dar oportunidade
para outros, por não corresponder às expectativas daquele setor ou daquele gestor, acaba
utilizando-se de mecanismos para encorajar o funcionário a pedir demissão. Por isso que
o assédio moral está focando no ambiente laboral, por causa da repercussão que essa
prática tem causado em âmbito global para dentro dos ambientes organizacionais,
provocadas muitas vezes por falta de profissionalismo ético ou pelo excesso de
capitalismo, por exigir um novo perfil de colaborador para dentro da empresa (SILVA, 2017,
p.11).
1.2 Características
As principais características do assédio moral no ambiente de trabalho é a prática
de gestos, palavras, comportamentos ou atitudes que tendem a serem repetitivos,
direcionados contra a dignidade do colaborador, podendo afetar inclusive a integridade
psíquica deste ao ponto de ameaçar seu emprego ou ocasionando em um ambiente
totalmente tóxico ou degradado para que o indivíduo possa realizar suas tarefas voltadas
para o seu cargo ou função (HIRIGOYEN, 2017, p.23).
Assim, pode ser tida como todos os atos que são corriqueiros no sentido de diminuir
o colaborador como pessoa capaz. Esses atos podem vir da direção da empresa, bem como
dos líderes ou gestores, bem como por outros colaboradores ou colegas de trabalho da
vítima, podendo ser também caracterizada como uma ostensiva perseguição. A prática
desses assédios pode originar prejuízos para as condições físicas, psíquicas, morais ou
existenciais da pessoa assediada (GUEDES, 2019, p. 88).
Diante a isso, todo ato originado por gestores que possuem o intuito de humilhar
toda e qualquer pessoa que está hierarquicamente sob o seu comando, cria-se um cenário
favorável para a ocorrência de dano moral para este indivíduo assediado moralmente
(HELOANI, 2019, p.34).
Para Guedes (2019, p.78) a manifestação desses fenômenos surge como uma
brincadeira para a vítima, pois no começo esta não observa a nocividade das brincadeiras
ou das ações movidas contra a sua integridade. Todavia, as repetições vão aos poucos
mostrando para esse indivíduo uma outra realidade do que está em processo de
andamento. Quando esta vítima percebe, está dentro de um ciclo de vexames,
humilhações, violência que pode ir evoluindo ao ponto de se tornar totalmente destrutiva.
Quando ocorre da vítima tentar reagir, a violência passa a ser descarada iniciando a um
novo nível denominado de psicoterror. Dessa forma, a evolução dessa situação é a
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manifestação da falta de conhecimento e da completa inoperância dos dirigentes em lidar
com os seus “recursos humanos”, por considerar essas atitudes eficientes para tornar os
colaboradores serem mais produtivos.
Dessa forma, o assédio moral assume dois elementos que se complementam e se
unificam, sendo estes: abuso de poder e manipulação perversa. Geralmente, esses dois
elementos, são realizados hierarquicamente por um indivíduo que ocupa um cargo de
liderança. Os atos de perversidade são realizados sob seus liderados, com uma sequência
de erros e abusos que vai da administração de pessoal até as relações interpessoais
(ALKIMIN, 2017, p.95).
Por outro lado, Hirigogyen (2017, p.22) afirma que existem quatro categorias de
atitudes hostis com o assediado, que são: deterioração proposital das condições voltadas
para as atividades laborais; isolamento e recusa de se comunicar com o liderado ou
colaborador com o intuito de gerar erros ou falhas na comunicação, induzindo este
colaborador ao erro para poder humilhá-lo; atentar contra a dignidade utilizando-se de
palavras violentas ou usando violência física e sexual. De acordo com a mesma autora, uma
maneira eficiente utilizada para deteriorar as condições do colaborador trabalhar, retirando
desta vítima autonomia de realizar suas atividades a partir das informações fornecida.
Como resultado, os erros fazem com que o assediador critique as decisões de trabalho
desse funcionário. Como punição, o assediador acaba dando tarefas inferiores ou
submetendo o colaborador a outras condições de trabalho inferiores à sua competência.
Contudo, o assediador em algumas situações consegue dissimular sua agressividade
com a demanda de serviços ou interesses da empresa, relacionando a agressão às
exigências corporativas. Essas ações sutis acabam dificultando a capacidade de visualização
clara dos assédios morais que acontecem porque podem ser facilmente justificados pelos
objetivos organizacionais, pelos gestores. Assim, os assédios dos gestores refletem mais
nas condições de trabalho e os assédios realizados por outros colegas de trabalho,
impactam na dignidade da vítima. Em ambos os casos, o isolamento é uma alternativa de
represália contra a vítima assediada, pois é usado como uma técnica de intimidar ou
violentar moralmente o colaborador que está isolado (HIRIGOGYEN, 2017, p.25).
Os motivos para que possam ocorrer esses primeiros assédios podem estar
relacionados com alguma característica voltada para a discriminação deste colaborador.
Características deste indivíduo que sofre o assédio podem ser motivadores para as atitudes
do gestor, como no caso de colaborador homossexual, se tornando muitas vezes comum
a violência e perversidade estar relacionada como homofobia, apresentando o preconceito
além dos campos externos e inserindo dentro das organizações. Com isso, pode-se afirmar
que existem poucos investimentos voltados para a intervenção dessas práticas e essa
temática do assédio moral para o âmbito da homossexualidade também precisa ser mais
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No estudo realizado por Gonçalves, Tolfo e Espinosa (2017, p.76) com 380
colaboradores do transporte coletivo de uma capital do Sul do Brasil, evidenciou que 57
dos entrevistados afirmaram que em algum momento foram humilhados por algum
indivíduo que está com um cargo superior ao seu. Observa-se que esse tipo de atitude
dentro de uma organização também aumenta a rotatividade de colaboradores pois a
maioria não permanece muito tempo em um determinado cargo dentro da empresa por
estar, ao mesmo tempo, buscando novas oportunidades no mercado de trabalho.
1.3 Consequências ao Trabalhador
De acordo com Thomé e Schwarz (2017, p.78), o assédio moral pode ajudar no
desenvolvimento de patologias psíquicas, pois o assediado sofre uma sequência de
ataques psicológicos mediante os atos que são praticados no seu dia a dia no ambiente
de trabalho. Pode existir uma pequena contribuição para outras patologias que vão
aparecendo no decorrer da vida do colaborador tais como: estresse ocupacional; síndrome
de burn-out e até casos de suicídio. Além disso contribui para o aparecimento de doenças
físicas, mentais e acarretando no aparecimento também de: estresse pós-traumático e
depressão.
Conforme ressalta Sousa et al., (2017, p.44), a partir de um estudo realizado com 20
profissionais da saúde, onde evidenciou-se que os acasos de assédio moral que ocorriam
dentro da organização colaboraram para o prejuízo do equilíbrio emocional da pessoa e
alterava toda a forma de se relacionar do colaborador com pessoas do ambiente de
trabalho e com o mundo. Surgimento de inseguranças e baixa autoestima também
estavam na relação de sintomas advindos do assédio moral, junto com um alto grau de
sentimento de impotência, junto com frustração, isolamento e surgimento de
agressividade, comprometendo a forma das pessoas se relacionarem com outros colegas
e com os líderes.
2 LEGISLAÇÃO NO ÂMBITO JURÍDICO
Destaca-se uma certa ausência de leis específicas que possam combater de fato a
prática do assédio moral dentro de empresas privadas. Contudo, isso não evidencia que
não há punições a serem empregadas em quem comete assédio moral, pois todos os danos
que são causados na vida do colaborador são analisados quanto à sua gravidade. Para que
faça valer a justiça em assédio moral, aplica-se os princípios gerais do Direito, bem como
todas as normas constitucionais, Código Civil e por fim, a Consolidação das Leis trabalhistas
(CLT) (BOBROFF; MARTINS, 2021, p. 23).
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Ademais, dentro do âmbito trabalhista, o sujeito passivo das perversidades do
assédio moral pode pleitear por indenização por danos morais e físicos, visto que também
pode requerer a rescisão indireta do contrato, dentro das conformidades do art.483 da
Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT). Assim, leva-se em consideração todos os danos
causados para o colaborador que exigiam além de suas forças. Os comportamentos que
foram a este colaborador direcionados com o intuito de denegrir, humilhar e violentar,
ofendendo a honra e à integridade do referido colaborador, discriminando os atos do
assediador como crimes contra a honra, dependendo se este direcionava para outras
pessoas comentários maldosos do colaborador, também pode acionada a indenização por
difamação ou injúria, que fere a liberdade individual da vítima, principalmente quando
acontecem casos de ameaça (SPEZIA, 2018, p. 12).
Assim, ainda conforme o art. 223-B da CLT, os assédios que causem dano de
natureza extrapatrimonial advindo da ação de omissão de informações ou de atitudes que
possam ofender a moral do colaborador, existindo pessoa física ou jurídica capaz de
reparar os danos a este causado, será dado ao juiz o pedido dessa reparação. As ofensas
direcionadas ao assediado poderão ser analisadas entre leves, médias, graves ou ainda
como gravíssimas. Além disso, cita-se o princípio da dignidade humana que está previsto
dentro da Constituição Federal do Brasil que retrata princípios voltados para a ordem
econômica citando-se a valorização do trabalho humano dentro das instituições ou
empresas (NASCIMENTO, 2020, p. 111).
Destaca-se Thomé (2017, p.23) que mesmo que não exista uma legislação específica
para atuar contra o assédio moral existem vários mecanismos jurídicos que podem
combater o assédio moral dentro das organizações privadas. Principalmente se houver
resultados que evidenciam danos ao colaborador, afetando a sua saúde e comprometendo
a sua qualidade de vida. Analisa-se casos em que também ocorre a discriminação do
colaborador, seja por sua cor ou sexualidade, bem como sua altura ou forma física, seja
qual for a discriminação, se comprovada a sua existência cabe à reintegração, podendo
caber à indenização por danos morais e materiais.
Dentro dessa temática, Monteiro (2018, p. 28) cita que o assédio moral ainda é
considerado a denúncia mais realizada no Ministério do Trabalho e Emprego junto ao
Tribunal Superior do Trabalho, mesmo existindo meios de reprimi-lo. Assim, nos últimos
10 anos, a cada 10 empresas, 7 possui uma denúncia de assédio moral, sendo uma prática
comum e que por isso precisa ser realizada intervenções para que as instituições
empreguem mecanismos para evitar esses fenômenos dentro de suas atividades laborais.
De acordo com Rodrigues e Benevides (2016, p.67), na Constituição da República de
1988, cita-se no artigo 1º, inciso III, que o Estado traz consigo o dever de preservar a
dignidade da pessoa humana. Este princípio basilar corresponde ao que a dignidade
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humana representa, levando em consideração o valor espiritual e moral que é inerente às
pessoas e que por isso, traz consigo a pretensão de obter o respeito de todos.
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Com isso, entende-se que a dignidade humana dever ser tratada com prioridade e
respeitada, principalmente quando se trata de trabalhadores sob o prisma individual “Dos
direitos e Garantias Fundamentais”. No tocante do assédio moral no trabalho, a dignidade
humana é ferida quando os assédios ocorrem de forma sutil com o intuito de desqualificar
todo o serviço utilizando-se atos que visam baixar sua autoestima, causando sofrimento
psíquico. Por isso, afirma-se que a dignidade humana corresponde à integridade física e
psíquica, valorizando a liberdade desse indivíduo em fazer o que tem que ser feito,
respeitando suas ações e comportamentos, sua intimidade, bem como causas religiosas,
científicas, espirituais. Todos os itens que compõe a sua dignidade (NUNES, 2018, p.89).
Assim, o princípio da dignidade humana que traz a Constituição Brasileira, trata-se
da degradação do ser humano, esta acontece na sua totalidade em todas as etapas do
assédio moral, ocasionando problemas graves para a saúde do colaborador que vão
impactar diretamente na eficiência e no desempenho laboral e na produtividade
(RODRIGUES; BENEVIDES, 2016, p.90).
3 MEIOS DE PROTEÇÃO OFERECIDOS
TRABALHADOR ASSEDIADO

PELA

LEGISLAÇÃO

BRASILEIRA

AO

No ano de 1993, o Brasil se comprometeu na criação e efetivação de uma política
nacional que trouxesse ao trabalhador brasileiro segurança para a saúde do colaborador
no seu ambiente de trabalho. Entretanto, até o ano de 2008 não houve algo significativo
criado dentro do ordenamento jurídico que garantisse essa proteção, evidenciando a falta
de interesse político voltado para a adoção de medidas de intervenção ou protetivas que
visassem proteger o colaborador de maus tratos psicológicos dentro das empresas
(GARCIA, 2019, p.23).
Contudo, o foco da proteção da legislação brasileira foi para as garantias à saúde,
no sentido de preservar a integridade física do colaborador, como acidentes de trabalho e
danos advindos por movimentos repetitivos ou práticas incorretas de trabalho manual. A
parte da comprovação do assédio moral, que pode ser caracterizada como agressão
psicológica, ainda é difícil de ser comprovada, portanto ainda é um desafio ser evidenciado
os seus danos e conseguir reparação para estes trabalhadores (RODRIGUES; BENEVIDES,
2016, p.13).
No entanto, a Constituição Federal de 1988 prevê que todo trabalhador tem direito
a um ambiente equilibrado para a manutenção de sua qualidade de vida. Dentro desse
campo, discrimina claramente que o ambiente de trabalho pode ser considerado como
saudável quando não oferece riscos para os seus trabalhadores, levando-se em
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consideração que problemas de saúde advindos do assédio moral, como ansiedade e
depressão colocam a saúde mental do colaborador em degradação e por isso, o assédio
moral, quando comprovado pode ser inserido como uma tentativa de ferir de morte os
princípios que regem a Constituição Federal no intuito de preservar todos os cidadãos
dentro de suas garantias ao um trabalho que possam oferecer condições essenciais para a
sua dignidade humana (FURLAN; ALMEIDA, 2017, p.93).
3.1 Lei 14.132/2021
Dentro da seara de leis que envolvem a proteção e a garantia dos direitos dos
cidadãos e trabalhadores, destaca-se a Lei 14.132/2021 que estabeleceu o crime de
perseguição, que pode ser facilmente adaptado para o ambiente de trabalho, desde que
possua as mesmas características discriminadas no art. 147-A da respectiva lei. Essa lei está
voltada para todos aquele que agem com perseguição a alguém, praticando essa ação de
forma contínua e obsessiva. No Brasil esse crime está sendo inserido de forma inédita no
ordenamento jurídico. Contudo, em outros países como a Itália, já é um exemplo de
intervenção ao assédio moral (VIEIRA, 2021, p.123).
Para Cunha (2021, p.11), as penas para o assédio moral, dentro da Lei 14.132/2021,
para as perseguições que se caracteriza crime mais grave tem como punição reclusão de
um ano a seis anos e seis meses para quem causar perturbação ao ponto de gerar
ansiedade ou medo na vítima, gerando temor nas suas atividades cotidianas, podendo ser
advindo de um relacionamento mais íntimo ou na sua rotina- Art. 612-bis.
As características voltadas para o assédio, com práticas consideradas doentias pode
iniciar com pessoas que não possuem relação afetiva, como nos casos de colegas de
trabalho ou colegas de faculdade, bem como líderes em ambos os âmbitos, que podem
ser os gestores ou professores. Há também casos contrários em que o empregado, ao ser
dispensado por um motivo específico, começa a perseguir o seu empregador. Bem como
o caso do empregador que, para fazer com que o empregado seja submisso a diversas
situações, se utiliza de seu poder para diminuir ou humilhar o colaborador, até provocar a
sua demissão ou gerando condições que o impeça de conseguir outro emprego, como no
caso de demissão de justa causa (CUNHA, 2021, p.45).
Com base nisso, visto que o assédio moral traz consequências para o trabalhador,
que podem inclusive afetar o seu bem estar e sua saúde física e mental, comprometendo
a sua dignidade humana, pode ser tipificado como crime de perseguição, principalmente
se o perseguidor age com o intuito de perseguir ou tirar a paz do colaborador ao ponto
do mesmo pedir sua demissão e com isso, perder metade de seus direitos perante as leis
trabalhistas, bem como com o simples intuito de fazer o indivíduo sofrer (VIEIRA, 2021,
p.67).
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DO ASSÉDIO MORAL NO ÂMBITO DAS EMPRESAS PRIVADAS
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O Estado brasileiro possui como princípio garantir a dignidade humana de todos os
cidadãos. Isso inclui todos os colaboradores de dentro dos setores privados de diversas
organizações. Pode-se compreender que os direitos humanos fundamentais têm um viés
das demandas sociais que foram originadas no decorrer da evolução da sociedade, para
isso foram necessárias muitas lutas e revoluções para se obter essa garantia. Contudo, nem
todos os direitos foram garantidos na mesma época (GARCIA, 2019, p.44).
Desse modo, os direitos humanos, dentro do âmbito civil, responsabilizam as
empresas perante os danos ocasionados a terceiros com o intuito de reparar os prejuízos
causados, principalmente à saúde do colaborador, seja ela física ou psíquica. Essa
reparação é realizada quando as ações literalmente causarem riscos aos direitos de outros
(VIEIRA, 2021, p.77).
Sendo assim, o Direito do trabalho também precisa respeitar e se submeter a
Constituição Brasileira, sendo esta a lei magna de todos os outros ordenamentos jurídicos
do Brasil. Esta por sua vez é, hierarquicamente, a primeira fonte de direito, não podendo
de maneira alguma ignorar o que a Constituição traz como garantia do direito dos
cidadãos, tendo como dever proteger o colaborador de todos os riscos (ABRANTES, 2015,
p.34).
CONCLUSÃO
De acordo com toda a pesquisa realizada dentro das doutrinas, teses e artigos
jurídicos que tratam da temática do assédio moral, pode-se observar que o assédio moral
pode ser tipificadamente tratado como perseguição dentro do ordenamento jurídico da
Lei 14.132/2021. Assim, o papel do Estado perante a Constituição Pública é de garantir que
o cidadão seja protegido na sua dignidade humana, bem como tenha o direito a um
ambiente de trabalho equilibrado e saudável.
Dessa forma, leva-se em consideração que o assédio moral traz além de sofrimento
ao colaborador, traz consequências que podem conduzir este para tentativas de suicídio.
As agressões que o colaborador sofre são tão sutis que se tornam inclusive de serem
comprovadas pois são retratadas em ações e comportamentos no dia a dia nas atividades
laborais.
As formas de agredir o colaborador e de assediá-lo moralmente são resumidas em
atitudes tais como: não fornecer informações para que esse colaborador possa realizar suas
atividades laborais com assertividade; fazer piadas constrangedoras ou vexatórias com a
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função, trabalho ou com o próprio colaborador com a tentativa de fazê-lo se sentir
diminuído e sentir dúvidas sobre a sua capacidade no ambiente de trabalho.
Como resultado para a saúde do colaborador, esta passa a ter baixa autoestima,
desenvolve patologias tais como ansiedade ou depressão, bem como a presença de
estresse pós-traumático, apatia, irritabilidade, perturbações voltadas para a memória,
problemas do sono, problemas voltados para o trato digestório. Nas maiores das
complicações na saúde mental do colaborador, este pode sentir um desejo por suicídio.
Contudo, dentro do ordenamento jurídico não existe uma Lei que trate
exclusivamente do assédio moral, mas existe a Lei 14.132/2021, que trata da perseguição
contra o cidadão. Assim, o assédio moral quando comprovado através de ações, fatos e
consequências que afetam a saúde do colaborador, pode ser tipificado como perseguição
ao trabalhador, gerando como punição dentro dos rigores dessa lei em reclusão do
assediador, reclusão de um ano a seis anos e seis meses para quem causar perturbação ao
ponto de gerar ansiedade ou medo na vítima.
Mesmo que não tivesse uma lei específica sobre perseguição, ainda sim a
Constituição Brasileira traz consigo a responsabilidade de fazer valer o direito e as garantias
voltadas para o cidadão brasileiro no quesito de manter intacta a sua dignidade humana,
que pode ser tanto nas atividades laborais quanto fora delas. Esse compromisso também
responsabiliza as empresas privadas pelas práticas de assédio moral contra os seus
colaboradores, podendo inclusive ser motivo de reclusão dos assediadores como uma
forma de intervir a favor dos colaboradores que podem ter o risco de terem sua saúde
mental abalada.
ABSTRACT: All and any form of conduct that is considered abusive, based on behaviors,
words, acts, gestures, texts that can bring damage to the personality of the victim, that
injures the dignity of the other or the physical or psychic integrity of a person, putting at
risk the work activities of the victims. Usually the union of these behaviors contribute to the
construction of a totally degrading and toxic environment, which the employee starts to
obtain less quality of life. Based on this, the constitution as the representative of the State
has the duty to protect the rights of citizens, ensuring that these are not broken or
despised, contributing so that the victim can be compensated for the damage occurred,
considering that moral harassment in the workplace is an attack on the dignity of the
worker who becomes vulnerable to these situations by needing to obtain an income to
contribute to the subsistence of his family. This article has as its main objective to analyze
the role of the Brazilian State in the face of moral harassment practiced in the work
environment of private organizations in Brazil in the light of the Dignity of the Human
Person. For this, it seeks to conduct a study on the characterization of bullying in the
workplace and its major consequences for the worker. This is a literature review, where
research will be conducted on platforms such as Google Scholar and Scielo, adopting
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criteria for selection of doctrines and theses, considering the time of publication of the
respective journals between 2016 and 2021.
KEYWORDS: Harassment. Employee. Companies. Law.
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RESUMO: O presente artigo tem como objetivo demonstrar a validação e efeito material
do instrumento jurídico, na garantia da vida e da saúde da população, com finalidade de
apresentar o instituto da Ação Popular sob a ótica da sua eficiência em fiscalização dos
atos públicos. Desta forma, a discussão aqui estudada será em volta da real efetividade do
remédio constitucional no combate à corrupção, na proteção ao meio ambiente e do
patrimônio público. Para tanto, foi feita uma análise de conceitos que envolvem o tema,
sua evolução jurídica e histórica, suas particularidades e uma análise de uma petição inicial
na prática, com o intuito de que os cidadãos, estudantes de direito e advogados possa
familiarizar e aprofundar sobre o assunto, trazendo uma análise de importantes tópicos e
elementos do Direito constitucional, Direito Processual Civil e entendimento
jurisprudencial no país sobre o assunto. A metodologia utilizada foi a revisão de pesquisa
literária, principalmente em doutrinas e jurisprudências sobre o assunto. Com base nos
resultados pode se concluir que, a Ação Popular é mais um instrumento que efetiva a
cidadania, podendo participar de vários atos da vida pública do Estado, com o objetivo de
defender o patrimônio público, que é seu por direito.
Palavras-Chaves: Ação popular. Direito Constitucional. Cidadão.
ABSTRACT: This article aims to demonstrate the validation and material effect of the legal
instrument, in guaranteeing the life and health of the population, with the purpose of
presenting the Popular Action institute from the perspective of its efficiency in overseeing
public acts. Thus, the discussion studied here will be around the real effectiveness of the
constitutional remedy in combating corruption, protecting the environment and public
property. To this end, an analysis of concepts involving the subject, its legal and historical
evolution, its particularities and an analysis of an initial petition in practice was carried out,
so that citizens, law students and lawyers can familiarize and deepen about the subject,
bringing an analysis of important topics and elements of Constitutional Law, Civil
Procedural Law and jurisprudential understanding in the country on the subject. The
methodology used was the review of literary research, mainly on doctrines and
jurisprudence on the subject. Based on the results, it can be concluded that the Popular
Action is another instrument that makes citizenship effective, being able to participate in
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several acts of the State's public life, with the objective of defending the public property,
which is rightfully yours.
Keywords: Popular action. Constitutional right. Citizen.
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SUMÁRIO: 1 INTRODUÇÃO. 2.AÇÃO POPULAR. 2.1 Conceitos. 2.2 Coisa Julgada e
Reconvenção. 2.3 Prescrição, Ordenação e Sucumbência. 2.4 Lei Recepcionada pela
Constituição, Cidadão e Apátrida. 2.5 Reexame Necessário. 3. PARTICULARIDADES E
CARACTERISTICAS DA AÇÃO POPULAR. 3.1 Espécie e Requisitos da Ação Popular. 3.2
Legitimidade Ativa e Passiva. 4.COMPETÊNCIA. 5. CONCLUSÃO. REFERÊNCIAS
INTRODUÇÃO

Este artigo tem o intuito de abordar sobre a Ação Popular de uma maneira mais
simples e compactada, tratando desde os conceitos relativos ao tema, todas as suas
peculiaridades, sua importância e sua evolução histórica.
A pesquisa se justifica porque a Ação Popular é um meio do cidadão de garantir
sua soberania, um meio adequado para o combate à corrupção, de proteção aos bens
públicos, do meio ambiente, do patrimônio cultural e da moralidade administrativa.
O tema estudado e aprofundado foi devido à situação histórica vivenciada no
país, em meio à pandemia do COVID-19 e aos combates à corrupção.
Vale lembrar que recentemente o país deparou com um presidente sofrendo
processo de impeachment, mostrando aos cidadãos que possuímos armas para cuidar do
que é seu.
Neste pensamento, existem várias peculiaridades advinda da Ação Popular,
trazendo para o público em geral um estudo de maneira aprofundada, mas de simples
interpretação sobre o tema.
A problematização que gerou essa pesquisa parte de questionamentos sobre
como o cidadão poderá participar, além do voto, na vida pública e como deverá combater
caso veja algo ilícito e imoral.
Este trabalho está dividido em quatro tópicos distintos, não, necessariamente,
obtendo dependência entre um e outro, porém devendo sempre respeitar e analisar os
conteúdos neles tratados.
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O primeiro capítulo são os conceitos, abordados referentes ao tema, como os
da ação popular, da coisa julgada, da reconvenção, da prescrição, das ordenações, da
sucumbência, da lei recepcionada pela constituição, do cidadão, pessoa apátrida e do
reexame necessário.
No segundo capitulo destaca- se o da evolução histórica e legislativa da ação
popular, sendo o surgimento da ideia da ação popular, toda sua evolução, desde a era
romana, até os dias atuais, passando pelos períodos que a democracia estava esquecida, e
chegando aos dias atuais. Além de realizar toda uma análise na evolução brasileira.
No terceiro capítulo foram demonstradas as particularidades e características da
ação popular, para um melhor entendimento dos cidadãos sobre a ação, desde a espécie
da ação, os requisitos para usarem a ação popular, a legitimidade ativa e passiva, a
competência para julgar a ação, qual rito a ação irá ser usada, do objeto que será defendido
e os seus efeitos.
No quarto capítulo será estudado a Ação Popular no caso concreto, analisando
uma ação popular e identificando os principais pontos na prática, demonstrando como
fazer uma petição inicial, abordando os principais artigos e julgados sobre o tema.
A metodologia usada foi de pesquisas doutrinária e jurisprudencial, com revisão
literária de publicações em livros, revistas e artigos específicos, sob a luz dos objetivos do
Instituto da Ação Popular.
2 AÇÃO POPULAR
2.1 Conceitos
Para melhor entendimento da Ação Popular, estudar o seu conceito é de extrema
importância.
A Ação Popular é um instrumento judicial para o pleno exercício da soberania, com
caráter cívico, que permite que o cidadão controle a legalidade dos atos administrativos e
impeça a lesividade, fazendo valer um direito constitucional subjetivo de Governo Probo,
que seria um governo sem corrupção e desonestidade, sendo que, qualquer membro da
coletividade, com maior ou menor prestígio, possa usar a Justiça para preservar os
interesses coletivos. (MASSON, 2015).
Assim, entende-se que a Ação Popular não é destinada à defesa de interesse
subjetivo particular, mas sim de natureza coletiva, destinado a anular ato lesivo ao
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patrimônio público, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio
histórico e cultural. Preservando e aplicando o princípio republicano que impõe ao
administrador público o dever de prestar contas a respeito da gestão da coisa pública.
(ALEXANDRINO, 2019).
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Desta forma, a Ação popular consiste em uma garantia constitucional política,
revelando uma forma de participação do cidadão na vida pública, no exercício de uma
função que o pertence. (SILVA, 2005).
A mencionada ação tem por objetivo principal anular ou declarar a nulidade de um ato
lesivo ao patrimônio público, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao
patrimônio histórico e cultural. (FERNANDES, 2010).
Logo, de maneira mais simplificada, a Ação Popular consiste em um instrumento
judicial, acionado pelo cidadão, usado para combater algum ato lesivo aos interesses
popular, sendo eles atos lesivos ao patrimônio público, ao meio ambiente, ao patrimônio
histórico e cultural e à moralidade administrativa. Garantindo que o cidadão participe
ativamente na vida pública e garantindo o princípio republicano que o administrador
público deverá prestar contas da sua gestão.
2.2 Coisa Julgada e Reconvenção
A definição de coisa julgada está presente no artigo 502, do Código de Processo
Civil de 2015, e, também, no artigo 5ª, inciso XXXVI, da Constituição Federal de 1988,
vejamos:
Art. 502. Denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna
imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso
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:
(...)
XXXVI - a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico
perfeito e a coisa julgada.
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Para alguns doutrinadores, entre eles, Donizetti (2012), o conceito trazido pelo
código de processo civil não está completo, já que menciona apenas a coisa julgada
material, porém, faz com que os leitores entendam o conceito básico de coisa julgada.
Concluindo que a coisa julgada é um direito já adquirido, que não cabe mais
recursos ou discussões sobre o tema.
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A reconvenção está definida no artigo 343 do Código de Processo Civil, vejamos:
Art. 343. Na contestação, é lícito ao réu propor reconvenção para
manifestar pretensão própria, conexa com a ação principal ou com o
fundamento da defesa.
§ 1º Proposta a reconvenção, o autor será intimado, na pessoa de seu
advogado, para apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias.
§ 2º A desistência da ação ou a ocorrência de causa extintiva que
impeça o exame de seu mérito não obsta ao prosseguimento do
processo quanto à reconvenção.
§ 3º A reconvenção pode ser proposta contra o autor e terceiro.
§ 4º A reconvenção pode ser proposta pelo réu em litisconsórcio com
terceiro.
§ 5º Se o autor for substituto processual, o reconvinte deverá afirmar
ser titular de direito em face do substituído, e a reconvenção deverá
ser proposta em face do autor, também na qualidade de substituto
processual.
§ 6º O réu pode propor reconvenção independentemente oferece
contestação.
Pode-se observar que a reconvenção é uma forma do réu em adotar uma postura
mais ofensiva com relação ao processo, ao fato que está sendo atacado.
Neste pensamento, trago o entendimento do doutrinador Ovídio Araújo Baptista
(2002):
“A diferença fundamental entre a posição do réu que suscita uma
exceção
substancial e a daquele que propõe uma demanda
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reconvencional está em que o primeiro simplesmente se defende, ao
passo que o reconvinte age contra o autor. O objeto do processo,
que se mantém inalterado na primeira hipótese, alarga-se e duplicase com a propositura da demanda reconvencional”.
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Pôr a reconvenção servir como um contra-ataque do réu, o mesmo deverá
ter um processo em curso e as partes devem ser as mesmas para configurar a reconvenção,
observando ser um ato exclusivamente judicial.
2.3 Prescrição, Ordenação e Sucumbência.
Damásio de Jesus (2001), nos ensina que prescrição é a “perda do poderdever de punir pelo não-exercício da pretensão punitiva ou da pretensão executória por
certo tempo”.
No mesmo pensamento, Luiz Regis Prado (2002), acrescenta que a
prescrição “corresponde, portanto, à perda do direito de punir pela inércia do Estado, que
não o exercitou dentro do lapso temporal previamente fixado”.
Logo, de maneira mais simplificada, a prescrição é a perda do direito de
punir judicialmente sobre o tema, por não ter feito em tempo previamente determinado.
Ordenações são ordens ou decisões ou normas jurídicas avulsas ou
agrupadas que comungam de mesmos preceitos de elaboração. (CASTRO, 2007).
Desta forma, podemos entender que as ordenações são decisões
complementares que ajudariam na sucessão do próximo rei ou imperador sobre acordos
ou decisões tomadas.
Assim conforme o Plácido de Silva (2008), em seu vocabulário jurídico, o
conceito de sucumbência é:
“A sucumbência consiste em atribuir à parte vencida na causa e na
responsabilidade por todos os gastos no processo. Assenta-se na
ideia fundamental de que o processo não deve redundar em prejuízo
a parte que tenha razão. Por isso mesmo, a responsabilidade
financeira decorrente da sucumbência é objetiva e prescinde de
qualquer culpa do litigante derrotado no pleito judiciário, bastando
para sua incidência, o resultado negativo da solução da causa, em
relação a parte”.
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Desta forma, a sucumbência consiste em atribuir à parte vencida a
responsabilidade dos gastos, sendo elas as custam judicias e até os honorários de
sucumbência, que são honorários atribuídos pelo juiz ao advogado vencedor.
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2.4 Lei Recepcionada pela Constituição, Cidadão e Apátrida
Para entendermos, seguiremos os ensinamentos da doutrinadora Nathalia
Masson(2015), quando uma nova constituição entra em vigor, é indispensável que uma
parte do conjunto normativo anterior a vigência da nova Constituição entre em vigor no
novo ordenamento, para a solução da questão há o fenômeno da recepção e não recepção.
Se a Constituição não convive com textos ou leis ou normas que seja contrário
as suas normas e princípios, as leis antigas, ou alguns artigos de alguma lei, que não segue
a mesma linha da Constituição vigente terá sua vigência interrompida, pois não seguem os
ideais do novo ordenamento jurídico, sendo normas não recepcionadas.
Todavia, há normas e disposições coerentes com os novos ideais trazidos pela
nova Constituição, estes serão devidamente recepcionados e terão validade perante o
ordenamento, como exemplo a Lei da Ação Popular de 1965, que foi recepcionada pela
Constituição Federal de 1988.
Para conceituar cidadão, trago os ensinamentos do doutrinador Jaime Pinsky
(2003): “Ser cidadão é ter direito à vida, à liberdade, à propriedade, à igualdade perante a
lei”, é, em resumo, ter direitos civis. É também participar no destino da sociedade, votar,
ser votado, ter direitos políticos. Os direitos civis e políticos não asseguram a democracia
sem os direitos sociais, aqueles que garantem a participação do indivíduo na riqueza
coletiva: o direito à educação, ao trabalho, ao salário justo, à saúde, a uma velhice tranquila.
Exercer a cidadania é ter direitos civis, políticos e sociais.
Ser cidadão é ter direito à cidadania, ter direitos civis e políticos, que poderá
agir em conta própria para garantir interesses da coletividade, que poderá votar e ser
votado, participando das escolhas de seus representantes, na candidatura de cargos
públicos e na propositura de Ações Populares.
O doutrinador Paulo Weis (1979), explica sobre o termo apátrida, vejamos:
“Apátrida se refere exclusivamente à situação de ausência de vínculo
jurídico-político da nacionalidade entre um indivíduo e um Estado”.
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2.5 Reexame Necessário
O reexame necessário, também conhecido como Duplo Grau de Jurisdição,
está previsto no artigo 475 do Código de Processo Civil, vejamos:
Art 475, CPC: Está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo
efeito senão depois de confirmada pelo tribunal, a sentença:
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I - Proferida contra a União, o Estado, o Distrito Federal, o Município,
e as respectivas autarquias e fundações de direito público;
II - Que julgar procedentes, no todo ou em parte, os embargos à
execução de dívida ativa da Fazenda Pública;
§ 1º Nos casos previstos neste artigo, o juiz ordenará a remessa dos
autos ao tribunal, haja ou não apelação; não o fazendo, deverá o
presidente do tribunal avocá-los.
§ 2º Não se aplica o disposto neste artigo sempre que a condenação,
ou o direito controvertido, for de valor certo não excedente a 60
(sessenta) salários mínimos, bem como no caso de procedência dos
embargos do devedor na execução de dívida ativa do mesmo valor.
§ 3º Também não se aplica o disposto neste artigo quando a sentença
estiver fundada em jurisprudência do plenário do Supremo Tribunal
Federal ou em súmula deste Tribunal ou do tribunal superior
competente.
Desta forma, trago o ensinamento do doutrinador Cunha (2009), que diz
que o reexame necessário condiciona a eficácia da sentença a sua reapreciação pelo
tribunal a qual o juiz está vinculado, sendo que, enquanto não for feita a reanálise da
sentença, não poderá tramitar em julgado a decisão.
O reexame necessário vem para trazer maior segurança jurídica em alguns
processos, sendo necessário que ele seja apreciado e reexaminado no Tribunal de Justiça,
com o objetivo de analisar várias questões trazidas pela sentença, evitando gerar maiores
prejuízos à máquina governamental e, desta forma, trazendo maiores prejuízos a
população do Estado.
3. Particularidades e características da ação popular
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Neste tópico foram estudadas todas as peculiaridades e características da
Ação Popular, começando pela espécie da ação, seus requisitos, sua legitimidade passiva
e ativa, competência para julgamentos, qual procedimento utilizado, o objeto que será
protegido e os efeitos das decisões.
O assunto teve o intuito de orientar estudantes de direito e pessoas que
não possuem tanta familiaridade com o assunto, trazendo todas as particularidades sobre
a ação.
O tópico teve como base os ensinamentos da doutrinadora Nathalia
Masson (2015), em sua doutrina Manual de Direito Constitucional.
3.1 Espécie e Requisitos da Ação Popular
A Ação Popular é dividida em preventiva, quando for ajuizada antes da
efetivação dos efeitos ofensivos, e repressiva, quando o objetivo da ação é anular algum
ato lesivo, conseguir ressarcimentos dos danos causados e para recompor o patrimônio
público lesado, desta forma, quando ajuíza a ação depois do dano.
É importante ressaltar que a Ação Popular pode ser acionada antes ou
depois do dano ser causado, garantindo uma melhor eficiência para a proteção de todos
os direitos aqui estudados.
Será destacado dois requisitos básicos para a propositura da ação popular,
sendo eles:
a)
Requisito subjetivo: A ação Popular só poderá ser proposta pelo
cidadão (eleitor e com as atividades eleitorais em dia).
b)
Requisito objetivo: deverá ter lesão ou uma ameaça de lesão ao
patrimônio público, por ilegalidade ou imoralidade.
Podemos observar que o ato além de lesivo ao patrimônio público, deverá
ser também ilegal. Porém, a própria Constituição Federal de 1988 faz menção que o ato
deverá ter ofensa à moralidade administrativa para utilizar a ação popular, em seu artigo
37, caput, veja:
Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos
Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios
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obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade,
publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:
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A nossa atual Carta Magna relaciona que a Moralidade é um dos princípios
básicos da Administração Pública, desta forma, mesmo que o ato seja legal, mas se ferir o
princípio da Moralidade, já justificaria a propositura da Ação Popular, independentemente
da demonstração da ilegalidade do ato ou do dano aos cofres ou patrimônio público.
Para reforçar a ideia, a doutrinadora Maria Sylvia Zanella di Pietro, nos
ensina:
Quanto a imoralidade, sempre houve os que a defendiam como
fundamento suficiente para a ação popular. Hoje, a ideia se reforça pela norma do artigo
37caput, da Constituição, que inclui a moralidade como um dos princípios a que a
Administração Pública está sujeita. Tornar-se-ia letra morta o dispositivo se a prática de
ato imoral não gerasse nulidade do ato Administrativo. Além disso, o próprio dispositivo
concernente à ação popular permite concluir que a imoralidade se constitui em
fundamento autônomo para propositura da ação popular, independentemente de
demonstração de ilegalidade, ao permitir que ela tenha por objeto anular ato lesivo à
moralidade administrativa. (DI PIETRO, 2009).
É importante concluir que os princípios constitucionais deverão sempre
estar presentes nos atos administrativos, gerando quebra da moralidade administrativa em
seu descumprimento.
A Ação Popular não depende da demonstração da ilegalidade do ato
administrativo ou do real dano aos bens públicos e aos cofres públicos, a simples quebra
da moralidade administrativa, qualquer ato que prejudique o patrimônio histórico ou
cultural e qualquer meio que fere o meio ambiente já gera fundamento para o uso do
referido remédio constitucional.
3.2 Legitimidade Ativa e Passiva
Para a propositura da Ação Popular, a legitimidade ativa pertence ao
cidadão, que é um indivíduo dotado de capacidade eleitoral ativa e que esteja em dia com
suas obrigações eleitorais.
A condição de cidadão deverá ser comprovada o título de eleitor ou com
algum documento que demonstre suas obrigações eleitorais.
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No Brasil, existe a hipóteses de os portugueses equiparados serem cidadãos,
conforme o art. 12, parágrafo 1º da Constituição Federal de 1988, diante da demonstração
da condição que os autoriza a exercer esse direito político através do certificado de
equiparação do gozo do direito político e título de eleitor, vejamos:
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Art. 12. São brasileiros: (...)
§ 1º Aos portugueses com residência permanente no País, se houver
reciprocidade em favor de brasileiros, serão atribuídos os direitos
inerentes ao brasileiro, salvo os casos previstos nesta Constituição.
Não poderão figurar no polo ativo da ação popular:
a)

os estrangeiros, mesmo residentes no território nacional;

b)

os apátridas;

c)
STF, Súmula número 365: “Pessoa jurídica não tem legitimidade para
propor ação popular”;
d)
brasileiros que estejam com seus direitos políticos suspensos ou
cancelado, nos termos do artigo 15 da CF/88, vejamos:
Art. 15. É vedada a cassação de direitos políticos, cuja perda ou
suspensão só se dará nos casos de:
I - Cancelamento da naturalização por sentença transitada em
julgado;
II - Incapacidade civil absoluta;
III - Condenação criminal transitada em julgado, enquanto durarem
seus efeitos;
IV - Recusa de cumprir obrigação a todos imposta ou prestação
alternativa, nos termos do art. 5º, VIII;
V - Improbidade administrativa, nos termos do art. 37, § 4º.
e)

O Ministério Público
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Acerca do Ministério Público, vale ressaltar que sua impossibilidade de agir
como polo ativo da ação está no seu não enquadramento no conceito de cidadão, porém
o Ministério Público atuará no processo como custos legis, atuando como defensor da lei,
uma parte pública autônoma no processo, a fim de assegurar que o processo tramite
regularmente.
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Nesse sentido, o Ministério Público deverá acompanhar o processo,
analisando a produção de prova e promovendo a responsabilidade, tanto civil quanto
criminal, das provas que foram apresentadas, sendo vedada, sem qualquer hipótese,
assumir a defesa do ato impugnado ou dos seus autores, explicito no artigo 6º, parágrafo
4º, da Lei 4717/65, vejamos:
Art. 6º A ação será proposta contra as pessoas públicas ou privadas
e as entidades referidas no art. 1º, contra as autoridades, funcionários
ou administradores que houverem autorizado, aprovado, ratificado
ou praticado o ato impugnado, ou que, por omissas, tiverem dado
oportunidade à lesão, e contra os beneficiários diretos do mesmo.
(...)
§ 4º O Ministério Público acompanhará a ação, cabendo-lhe apressar
a produção da prova e promover a responsabilidade, civil ou criminal,
dos que nela incidirem, sendo-lhe vedado, em qualquer hipótese,
assumir a defesa do ato impugnado ou dos seus autores.
O Ministério Público só poderá assumir o polo ativo se o autor desistir ou
abandonar a causa, conforme nos ensina o artigo 9º da Lei 4717/65, vejamos:
Art. 9º Se o autor desistir da ação ou der motiva à absolvição da
instância, serão publicados editais nos prazos e condições previstos
no art. 7º, inciso II, ficando assegurado a qualquer cidadão, bem
como ao representante do Ministério Público, dentro do prazo de 90
(noventa) dias da última publicação feita, promover o
prosseguimento da ação.
Seguindo essa linha de raciocínio, temos a explicação dos doutrinadores
Vicente Paulo e Marcelo Alexandrino (2019), que coloca o Ministério Público como parte
autônoma e fundamental para o processo, que velará pela regularidade do processo e a
correta aplicação da lei, podendo substituir o autor caso o mesmo desista da ação, vejamos:
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O Ministério Público atuará na ação popular como parte pública autônoma,
incumbindo-lhe, nesse papel, velar pela regularidade do processo e correta aplicação da
lei, podendo opinar pela procedência ou improcedência da ação. Além disso, poderá atuar
como substituto e sucessor do autor, na hipótese de este se omitir ou abandonar a ação,
caso repute de interesse público o seu prosseguimento, até o julgamento. Ainda, caberá
ao Ministério Público promover a responsabilização dos réus, se for o caso, na esfera civil
ou criminal.
O Ministério Público, ainda, tem papel importante na execução da ação,
podendo ter legitimidade ativa na execução quando passado de 60 dias da publicação da
sentença condenatória de segunda instância, sem que o autor ou terceiros promova a
respectiva execução ou cumprimento de sentença, desta forma o representante do
Ministério Público assumirá a ação e promoverá a execução nos trinta dias seguinte, sob
pena de falta grave, conforme o artigo 16, da lei 4717/65.
Art. 16. Caso decorridos 60 (sessenta) dias da publicação da sentença
condenatória de segunda instância, sem que o autor ou terceiro
promova a respectiva execução. o representante do Ministério
Público a promoverá nos 30 (trinta) dias seguintes, sob pena de falta
grave.
É importante ressaltar que, por ser uma ação constitucional, poderá o autor
propor em qualquer localidade, tendo em vista que a condição de cidadão é nacional.
Para finalizar, os maiores de dezesseis anos e menores que dezoito anos
já possuem capacidade eleitoral ativa, logo poderão ajuizar a ação popular.
Porém, há vários doutrinadores que divergem deste posicionamento,
dentre eles, Rodolfo Camargo Mancuso, em sua doutrina Ação Popular: proteção ao erário,
do patrimônio público, da moralidade administrativa e do meio ambiente.
Para definir a legitimidade passiva, temos como base o artigo 1º e 6º da
lei 4717/65, que nos ensina que a ação será proposta contra:
a) Pessoas jurídicas de direito público, cujo patrimônio se procura
proteger, bem como suas entidades autárquicas e qualquer outra pessoa jurídica que
utilizem do dinheiro público;
b) Qualquer responsável pelos atos lesivos, podendo ser a autoridade
diretamente responsável pelo ato ou os administradores ou os demais funcionários;
446

www.conteudojuridico.com.br

A pessoa jurídica pública ou de direito privado cujo seja objeto da
impugnação, poderá dispensar de contestar ou poderá atuar ao lado do autor, desde que
isso seja útil ao interesse público, conforme nos ensina o artigo 6º, parágrafo 3º da lei
4717/65, vejamos:
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Art. 6º A ação será proposta contra as pessoas públicas ou privadas
e as entidades referidas no art. 1º, contra as autoridades, funcionários
ou administradores que houverem autorizado, aprovado, ratificado
ou praticado o ato impugnado, ou que, por omissas, tiverem dado
oportunidade à lesão, e contra os beneficiários diretos do mesmo.
§ 3º A pessoas jurídica de direito público ou de direito privado, cujo
ato seja objeto de impugnação, poderá abster-se de contestar o
pedido, ou poderá atuar ao lado do autor, desde que isso se afigure
útil ao interesse público, a juízo do respectivo representante legal ou
dirigente.
Para finalizar, é importante relatar que os Tribunais e as jurisprudências
recentes entendem a necessidade de demonstrar que o beneficiário do ato lesivo ou
ofensivo, contra a moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico
ou cultural, terá que aproveitar diretamente da lesão ou ofensa, sendo que, aquele que for
beneficiário de forma remota ou indiretamente não deverá figurar no polo passivo da ação,
conforme o Recurso Ordinário de Mandato de Segurança, número 14351, relator Ministro
Francisco Falcão do Supremo Tribunal de Justiça nos ensina.
4. COMPETÊNCIA
A competência para julgamento da ação popular não foi prevista na
Constituição Federal de 1988, sendo seguida pelo artigo 5º da Lei 4717/65, que será
determinada conforme a origem do ato impugnado, vejamos:
Art. 5º Conforme a origem do ato impugnado, é competente para
conhecer da ação, processá-la e julgá-la o juiz que, de acordo com a
organização judiciária de cada Estado, o for para as causas que
interessem à União, ao Distrito Federal, ao Estado ou ao Município.
§ 1º Para fins de competência, equiparam-se atos da União, do
Distrito Federal, do Estado ou dos Municípios os atos das pessoas
criadas ou mantidas por essas pessoas jurídicas de direito público,
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bem como os atos das sociedades de que elas sejam acionistas e os
das pessoas ou entidades por elas subvencionadas ou em relação às
quais tenham interesse patrimonial.
§ 2º Quando o pleito interessar simultaneamente à União e a
quaisquer outras pessoas ou entidade, será competente o juiz das
causas da União, se houver; quando interessar simultaneamente ao
Estado e ao Município, será competente o juiz das causas do Estado,
se houver.
§ 3º A propositura da ação prevenirá a jurisdição do juízo para todas
as ações, que forem posteriormente intentadas contra as mesmas
partes e sob os mesmos fundamentos.
§ 4º Na defesa do patrimônio público caberá a suspensão liminar do
ato lesivo impugnado.
Será o juiz de primeiro grau competente para conhecer a ação, julgá-la e
processá-la, dependendo do ato impugnado e a os acusados poderá ser na Justiça Federal,
comum ou estadual, respeitando as regras ordinárias de competência.
Desta forma, nenhum Tribunal Superior (Superior Tribunal de Justiça,
Supremo Tribunal Federal, Tribunal de Justiça ou Tribunal Regional Federal) possuem
competência originária para julgar a ação, mesmo sem determinação constitucional para
tal.
Em alguns casos, o Supremo Tribunal Federal terá competência originária
para julgar a ação popular, nos casos do artigo 102, I, alíneas “f” e “n” da Constituição
Federal 1988, vejamos:
Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a
guarda da Constituição, cabendo-lhe:
I - Processar e julgar, originariamente:
(...)
f) as causas e os conflitos entre a União e os Estados, a União e o
Distrito Federal, ou entre uns e outros, inclusive as respectivas
entidades da administração indireta;
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(...)
n) a ação em que todos os membros da magistratura sejam diretos
ou indiretamente interessados, e aquela em que mais da metade dos
membros do tribunal de origem estejam impedidos ou sejam direta
ou indiretamente interessados;
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Segundo os ensinamentos dos doutrinadores Paulo Alexandre e Marcelo
Alexandrino (2019), que diz:
“Ademais, o juízo da ação popular é universal, impondose a reunião de todas as ações conexas, com fundamentos
jurídicos iguais ou assemelhados”.
Assim, a propositura da ação popular prevenirá a jurisdição do juízo para
todas as ações que forem posteriormente intentadas contra as mesmas partes e sob os
mesmos fundamentos. É importante destacar que o foro especial por prerrogativa de
função não alcança as ações populares ajuizadas contra as autoridades detentoras dessa
prerrogativa. Significa dizer que os tribunais do Poder Judiciário (STF, STJ, TJ etc.) não têm
competência originária para o julgamento de ação popular, ainda quando proposta contra
atos de autoridades que dispõem de foro por prerrogativa de função perante tais tribunais
(Presidente da República, congressistas, governador de estado, prefeito etc.). Cabe ao STF,
porém, o julgamento de ação popular na qual, pela sua natureza peculiar, a decisão puder
criar um conflito entre um estado-membro e a União, por força do comando previsto no
art. 102, I, "f', da Carta da República.’
Para finalizar, é importante ressaltar que a competência da Ação Popular
dependerá da origem do ato que deverá ser anulado, respeitando as peculiaridades aqui
estudadas.
3.1 Rito
A ação popular segue o rito ordinário, seguindo o artigo 7º da lei 4717/65.
Art. 7º da Lei 4717/65 - A ação obedecerá ao procedimento ordinário,
previsto no Código de Processo Civil, observadas as seguintes
normas modificativas (...)
Desta forma, devemos destacar:
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a) O prazo para propositura da ação é de cinco anos, a contar da
realização do ato impugnado, e não do conhecimento, do cidadão, conforme segue o
artigo 21, da Lei 4717/65. Pôr o prazo ter natureza prescricional, traz consigo as hipóteses
de suspensão e interrupção da prescrição.Art. 21. A ação prevista nesta lei prescreve em 5
(cinco) anos.
b) O prazo para a contestação da ação popular é de vinte dias,
prorrogáveis por mais vinte, a requerimento do interessado, para melhor produção de
provas, principalmente documental, e será comum a todos os interessados, seguindo o
disposto do artigo 7º, parágrafo 2, IV da Lei 4717/65.
Art. 7º A ação obedecerá ao procedimento ordinário, previsto no
Código de Processo Civil, observadas as seguintes normas
modificativas:
(...)
§ 2º Se os documentos e informações não puderem ser oferecidos
Nos prazos assinalados, o juiz poderá autorizar prorrogação dos
mesmos, por prazo razoável.
(...)
IV - O prazo de contestação é de 20 (vinte) dias, prorrogáveis por
mais 20 (vinte), a requerimento do interessado, se particularmente
difícil a produção de prova documental, e será comum a todos os
interessados, correndo da entrega em cartório do mandado
cumprido, ou, quando for o caso, do decurso do prazo assinado em
edital.
c) Julgamento antecipado da lide pode ocorrer se não houver a
produção de prova testemunhal ou pericial, o juiz ordenará vista às partes por dez dias,
para alegações finais, sendo os autos conclusos para sentença, em 48 (quarenta e oito)
horas após expirar os prazos, conforme o artigo 7º, parágrafo 2º, V da Lei 4717/65.
Art. 7º A ação obedecerá ao procedimento ordinário, previsto no
Código de Processo Civil, observadas as seguintes normas
modificativas:
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(...)
§ 2º Se os documentos e informações não puderem ser oferecidos
nos prazos assinalados, o juiz poderá autorizar prorrogação dos
mesmos, por prazo razoável.
(...)
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V - Caso não requerida, até o despacho saneador, a produção de
prova testemunhal ou pericial, o juiz ordenará vista às partes por 10
(dez) dias, para alegações, sendo-lhe os autos conclusos, para
sentença, 48 (quarenta e oito) horas após a expiração desse prazo;
havendo requerimento de prova, o processo tomará o rito ordinário.
d) Não há a possibilidade de admitir reconvenção, eis que o legitimado
ativo não age em defesa própria, mas em defesa da coletividade (Recurso Especial número
72065, da 2ª Turma, STJ, Relator Castro Moreira.).
e) A sentença terá efeito erga omnes, exceto quando a ação for julgada
improcedente por falta de provas ou provas incompletas, logo, qualquer cidadão poderá
tentar outra ação com fundamento idêntico, com novas provas, conforme o artigo 18, da
Lei 4717/65.
Art. 18. A sentença terá eficácia de coisa julgada oponível "erga
omnes", exceto no caso de haver sido a ação julgada improcedente
por deficiência de prova; neste caso, qualquer cidadão poderá
intentar outra ação com idêntico fundamento, valendo-se de nova
prova.
f) A ação popular irá submeter ao reexame necessário, sempre que a
sentença concluir pela carência ou improcedência da ação, conforme o artigo 19 da Lei
4717/65.
Art. 19. A sentença que concluir pela carência ou pela improcedência
da ação está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo
efeito senão depois de confirmada pelo tribunal; da que julgar a ação
procedente caberá apelação, com efeito suspensivo.
3.2 Do Objeto
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O objeto da Ação Popular é bastante amplo, abrangendo tanto o meio
ambiente, quanto o patrimônio público, quanto o patrimônio moral, cultural, histórico e
material.

Boletim Conteúdo Jurídico n. 1052 de 25/11/2021 (ano XIII) ISSN - 1984-0454

O Supremo Tribunal Federal entende que não é necessário comprovar o
prejuízo aos cofres públicos para ingressar com a Ação Popular (ARE 824.781, rel. Min. Dias
Toffoli 04.09.2015).
Neste sentido, entende-se que a ação popular vai muito além da mera
anulação do ato lesivo, mas que atinge valores não econômicos, como a proteção à
moralidade administrativa, ao meio ambiente, ao patrimônio histórico e cultural, desde que
aja uma ilegalidade no agir do Poder Público.
Seguindo esse pensamento, Vicente Paulo e Marcelo Alexandrino (2019),
explica:
”Assim, tem sido comum a utilização da ação popular para: (a) anulação de
concessão de aumento abusivo de subsídios dos vereadores pela respectiva câmara
municipal; (b) anulação de venda fraudulenta de bem público; (c) anulação de contratação
superfaturada de obras e serviços; (d) anulação de edital de licitação pública que apresente
flagrante favoritismo a determinada empresa; (e) anulação de isenção fiscal concedida
ilegalmente; (f) anulação de autorização de desmatamento em área protegida pelo
patrimônio ambiental; (g) anulação de nomeação fraudulenta de servidores para cargo
público etc. Ademais, a ação popular constitui meio idôneo para a fiscalização da
constitucionalidade das leis, desde que incidentalmente, diante de caso concreto.”
É importante ressaltar que a Ação Popular não é o meio correto para atacar
uma lei em tese (substituindo as Ações de Controle de Constitucionalidade) ou substituir
o Mandato de Segurança, já que, cada ação possui efeitos e características próprias.
O controle constitucional irá atacar a lei em si, que feriu ou não os
princípios ou normas da Constituição Federal, já a Ação Popular irá atacar atos lesivos
realizado, atacando o caso concreto e não a lei em si.
O Mandado de Segurança irá ser usado para defender um direito líquido
e certo, um direito subjetivo próprio, mesmo que seja coletivo, o direito será direcionado
a um grupo específico, diferente na Ação Popular, que defenderá um direito que tenha
interesse a comunidade, um interesse geral, de todos.
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Seguindo este pensamento, trago os ensinamentos dos doutrinadores
Paulo Alexandre e Marcelo Alexandrino (2019):
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“Não se admite, porém, o uso da ação popular para o ataque de lei em
tese (sem vinculação a caso concreto), em substituição à ação direta de
inconstitucionalidade - ADI. Da mesma forma, mandado de segurança não substitui ação
popular. Com efeito, cada um desses remédios tem objeto próprio e específico: o mandado
de segurança presta-se a invalidar atos de autoridade ofensivos de direito subjetivo,
individual ou coletivo, líquido e certo; a ação popular destina-se à anulação de atos
ilegítimos e lesivos ao patrimônio público; enfim, pela via do mandado de segurança,
defende-se direito subjetivo próprio; por meio da ação popular, protege-se o interesse da
comunidade”.
Seguindo o entendimento do Supremo Tribunal Federal, o objeto da ação
popular é restrito em atuações administrativas, abrangendo, apenas, os atos
administrativos, contratos administrativos, os fatos administrativos e as resoluções
meramente administrativas (Ação Originária 672/DF, rel. Min. Celso de Mello, 09.03.2000).
5. CONCLUSÃO
Em consonância com os dados apresentados e os pensamentos pertinentes aqui
expostos de vários autores, a ação popular se revela como uns meios para o exercício da
cidadania, servindo como instrumento, utilizado pelo cidadão, para pedir judicialmente o
combate aos atos do poder público que são ilegais, imorais, afetam ao meio ambiente, o
patrimônio histórico, o patrimônio cultural ou ao patrimônio público.
Desta forma, é bastante claro que a Ação Popular é um meio eficaz e expressivo
na luta no combate à corrupção, podendo coibir condutas prejudiciais trazidas pela
Administração Pública. Por outro lado, a Ação Popular traz efetividade ao exercício da
cidadania, trazendo de forma material o ato de um cidadão, garantindo ao cidadão uma
oportunidade de participação no poder público.
A participação do cidadão nos interesses públicos é de suma importância pois,
acompanha a evolução histórica desde o período romano e evolui-se com a democracia,
exaltando a Constituição de 1988, que refere o exercício da cidadania em vários artigos e
concede meios para exerce-los.
Logo, devido a grande população brasileira, consequentemente a enorme
parcela de cidadãos brasileiros é pertinente que seja estudado de maneira simplificada o
remédio constitucional da Ação Popular, para que o cidadão possa combater a várias
condutas lesivas que, corriqueiramente, são realizadas no país.
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Considerando-se que a Ação Popular é mais um instrumento que efetiva a
cidadania, podendo participar de vários atos da vida pública do Estado, com o objetivo de
defender o patrimônio público, que é seu por direito.
Desta forma, conclui-se que este trabalho, na expectativa de que as reflexões
trazidas nesta pesquisa alcançaram os objetivos levantados, servindo para futuras consultas
e pesquisas, e como ferramentas em atividades acadêmicas, acrescentando
conhecimentos.
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RESUMO: O presente artigo fala sobre o crescente aumento dos casos de violência
doméstica e as mortes por razões da condição do sexo feminino, no contexto da pandemia.
Toda a sociedade do mundo precisou permanecer em suas casas para coibir a transmissão
do vírus. Em contrapartida, a medida adotada para evitar o contágio da Covid-19 fez-se
exaltar uma problemática de segurança pública pré-existente na sociedade que e o
feminicidio em decorrência da violência doméstica contra a mulher. Nesse período as
tensões familiares aumentaram evidenciando os atos praticados contra as mulheres em
uma forma destrutiva perante a relação familiar. Considerando a realidade dos casos de
violência e os dados sobre o aumento do feminicídio durante a quarentena, buscou-se
informar e analisar as medidas de proteção e os instrumentos jurídicos utilizados para
combater essa realidade a frente do isolamento social. Durante a realização deste artigo a
abordagem utilizada na pesquisa foi à bibliográfica com a análise fornecidas sobre a
violência doméstica no contexto da pandemia do Covid-19.
Palavras-chave: Feminicídio. Isolamento social. Violência contra Mulher. Rede de apoio.
Crise Sanitária. COVID-19.
SUMÁRIO: 1 INTRODUÇÃO. 2 O PATRIARCADO E OS ASPECTOS HISTÓRICOS DA
VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER. 3 VIOLÊNCIA DOMÉSTICA, O FEMINICÍDIO E O
RECONHECIMENTO DA NECESSIDADE DE PROTEÇÃO DA MULHER CONTRA A VIOLÊNCIA
DOMÉSTICA. 4 O REFLEXO DA PANDEMIA DA COVID-19 NO AUMENTO DA VIOLÊNCIA
DOMESTICA E DO FEMINICÍDIONO BRASIL. 5 MEIOS DE APOIOS E MEDIDAS PREVENTIVAS
OFERECIDAS PARA AS MULHERES DURANTE O ISOLAMENTO SOCIAL. 6 CONSIDERAÇÕES
FINAIS. 7 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS.
1. INTRODUÇÃO
O Brasil está passando por uma crise sanitária em razão da disseminação do vírus
da Covid-19, que se iniciou em janeiro de 2020, mudando completamente o cotidiano da
vida em sociedade. No âmbito familiar, a tensão vivida por mulheres vítimas de violência
doméstica se intensificou devido ao isolamento social imposto na pandemia.
Segundo a Ouvidoria Nacional dos Direitos Humanos (ONDH), do Ministério da
Mulher, da Família e dos Direitos Humanos (MMFDH), apenas entre os dias 1 a 25 de março
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de 2020, houve um crescimento de 18% nos números de denúncias registradas pelo serviço
do Disque 180, que são destinadas a violência contra a mulher.
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Diante desse cenário, os aspectos históricos da violência doméstica e os impactos
que a Pandemia trouxe para esse sério problema, serão abordados. Explanar-se-á a figura
da vítima que sofre com a violência doméstica e seus direitos, abordando especialmente a
Lei Maria da Penha como forma de proteção às mulheres contra a violência doméstica.
Serão examinados os aumentos da violência doméstica e do feminicídio em razão
do isolamento social ocasionado pela pandemia da COVID-19, uma vez que, ao se olhar
para o cenário atual, percebe-se que as vítimas acabam encontrando dificuldades de
buscar ajuda, pelo fato de que o agressor está sempre presente dentro de casa.
Outra situação importante que colabora para o favorecimento desse aumento da
violência doméstica, é o fato de que essas vítimas na grande maioria dos casos possuem
filhos com os agressores, e por vezes também são dependentes financeiramente, fazendo
com que as vítimas de violência não busquem ajuda e não denunciem os agressores.
Com o fato de estarem confinadas e desempregadas e por serem vigiadas, acabam
sendo impedidas de buscarem ajuda com amigos, vizinhos ou com a própria família o que
aumenta ainda mais a manipulação psicológica realizada pelo agressor, passando assim, a
serem alvos do feminicídio, ficando claro que o isolamento social aprofundou uma
problema pré-existente na sociedade.
E por fim, versaremos sobre a Lei 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), as principais
medidas protetivas ofertadas às vítimas e sua efetiva aplicabilidade às situações concretas.
2. O PATRIARCADO E OS ASPECTOS HISTÓRICOS DA VIOLÊNCIA CONTRA A
MULHER.
A desigualdade de gênero é entendida como uma diferença profunda entre as
mulheres e os homens na sociedade, onde geralmente a mulher é colocada em um lugar
de inferioridade em relação ao gênero do sexo masculino, apenas pelo simples fato de ser
mulher.
Essa relação de desigualdade de gênero não existe desde hoje, ela tem a influência
e o domínio do patriarcado, no qual se caracteriza pelo o exercício da autoridade do
homem sobre a mulher e seus filhos. No contexto familiar, a mulher é vitimada pelo
controle social masculino onde a violência contra ela é “justificável.”
Desde os primórdios da humanidade, a mulher é tida como uma pessoa sem
expressão, que não possui vontade própria dentro de casa. Não podia expor seus
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pensamentos e não tinha autoridade, e ainda deveria acatar as ordens de seu pai calada, e
quando casasse teria que obedecer ao marido.
Historicamente, o homem detinha o direito assegurado pela legislação de disciplinar
a sua mulher. Pode ser observado que na América colonial, mesmo após a independência
americana, a legislação protegia o marido que “corrigisse” a sua esposa com métodos
rigorosos de castigos físicos.
Boletim Conteúdo Jurídico n. 1052 de 25/11/2021 (ano XIII) ISSN - 1984-0454

Segundo Christine Delphy (2009), a violência contra a mulher é definida pela
ideologia da dominação do homem sobre a mulher, onde tem sua autonomia
complementarmente anulada:

“Portanto, o patriarcado é literalmente a autoridade do pai”. Na
acepção feminista, o patriarcado “designa uma formação social em
que os homens detêm o poder, ou ainda, mais simplesmente, o
poder é dos homens. Ele é, assim, quase sinônimo de ‘dominação
masculina’ ou de opressão das mulheres”. (2009, p. 173)
Deste modo, o patriarcado segue um padrão de dominação e subordinação,
fazendo com que a relação amorosa tenha a necessidade de um sujeito com uma presença
dominante, e um sujeito que seja dominado, oprimindo assim a mulher e tornando ela em
um objeto, cuja sua finalidade é apenas satisfazer o desejo sexual do homem e procriar.
Mas, com o passar dos anos, foram surgindo movimentos revolucionários movidos
pelas mulheres. A partir destas atitudes, começou um processo de inserção social e a luta
pelos seus direitos de igualdade, nascendo disto, a consciência da proteção dos direitos da
mulher. Através das novas concepções feministas vários documentos internacionais
procuram assegurar a igualdade entre os homens e as mulheres. É notável que as mulheres
vêm cada vez mais conquistando seus direitos e espaços em lugares onde nem sonhava
chegar, em debates políticos, que antes eram exclusivos apenas dos homens.
O patriarcado é uma problemática que ainda persiste no Brasil e ainda em grande
parte do mundo. Esse sistema padrão onde a mulher tinha a obrigação somente com os
cuidados domésticos, os filhos e o marido, evidencia a subordinação e submissão da
mulher perante o seu companheiro.
A violência doméstica contra a mulher é algo preocupante e tem sido bastante
debatido perante a sociedade brasileira já que este fenômeno não é moderno e mostra
que essa situação é bastante complexa. Essa violência é reconhecida em muitos países
como um problema social e que necessita de políticas públicas, legislações e ações de
organização não governamentais objetivando impedir á violência e proteger as vítimas.
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A igualdade de direitos entre os homens e as mulheres esta expressamente
declarada na Carta das Nações Unidas entre os anos de 1949 e 1962 (onde declara que
todos os direitos e liberdades humanos devem ser aplicados igualmente a homens e
mulheres sem distinção de qualquer natureza), portanto a busca das mulheres pelos seus
direitos não teve início hoje, mas vem de um longo tempo. Os tratados e convenções
internacionais que surgiram em meados do ano de 1970 têm como objetivo comover o
governo e a sociedade para ampliar a participação do mesmo na busca pela a igualdade
de gênero e erradicar a violência contra as mulheres.
Assim podemos entender que os movimentos ocasionados pelas mulheres no
enfrentamento a esses padrões de preconceito de gênero foram importantes na
diminuição do abismo enraizado na sociedade moderna, sendo certo que os padrões de
violência de gênero sofreram transformações consideráveis, ao longo das últimas décadas.
Os valores antes que se fundamentam em determinado modelo na sociedade seguindo
uma hierarquia e relações interpessoais, foram-se modificando com o passar dos anos,
com isso flexibilizando as concepções tradicionais dos papéis femininos e masculinos. Mas,
apesar dessas mudanças, o sexo masculino ainda sim possui uma situação privilegiada
perante a sociedade.
3. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA, O FEMINICÍDIO E O RECONHECIMENTO DA
NECESSIDADE DE PROTEÇÃO DA MULHER CONTRA A VIOLÊNCIA DOMÉSTICA.
A violência faz parte da nossa sociedade desde o início da civilização. E, é desde
então que as mulheres lutam pelo fim da violência de gênero, mas não excedendo os seus
limites, pois elas se encontram bem no centro de uma sociedade ainda patriarcal, racista e
capitalista.
A violência doméstica contra a mulher é algo preocupante e tem sido bastante
discutido na sociedade brasileira, pois esse fenômeno, como dito anteriormente, não é
moderno e mostra uma situação complexa de caráter recente, considerando que nos
últimos anos a proporção dos episódios de violência contra a mulher estão aumentando.
O Brasil foi o décimo oitavo país a criar uma lei que garantisse o total amparo a
classe feminina, sendo assim um dos últimos a instituir uma lei que acolhe e presta socorro
às mulheres que sofrem violência. Na redação trazida pelo artigo 5° da lei 11.340/2006,
preservou e acrescentou a violência doméstica texto da Convenção Interamericana de
Prevenir, Punir e Erradicar a Violência Contra a mulher determinando que: “configura

violência doméstica e familiar contra a mulher qualquer ação ou omissão baseada no
gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral
ou patrimonial”. São formas de violências que acontece no seio familiar, dentro de casa, e
abrange todos os tipos de mulheres em várias circunstâncias sociais.
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Segundo Bandeira (2014), no aspecto da luta contra violência domestica contra a
mulher, a criação desse sistema jurídico a Lei Maria da Penha, ela acentua o caráter punitivo
e a possibilidade de prisão aos agressores :
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“A lei Maria da penha resulta da luta feminista. Pela criação de um
expediente jurídico para combater as situações de violência contra as
mulheres, possibilitando mudanças significativas no âmbito dos
direitos das mulheres. Trata-se também de uma nova formula de
administração legal dos conflitos interpessoais, embora ainda não
seja de pleno acolhimento pelos os operadores jurídicos. Além de
definir o que é e quais são as formas de violência, consolidou
estratégias de prevenção, assistência e proteção as mulheres,
articulando as três esferas do poder- Executivo-Legislativo-Judiciário.
Neste aspecto, a maior critica que a lei recebe é justamente de ter
acentuado seu caráter punitivo e a possibilidade de prisão para os
homens agressores. Vários institutos da Lei 9.099/95 foram
adequados ao contexto de relações domésticas violentas,
possibilitando uma sensibilização para as questões de gênero que a
própria violência doméstica suscita. Em outros termos a mulher foi
reconhecida como uma parte lesada”. (BANDEIRA, 2014, pg 463).
Antes da Lei Maria da Penha entrar em vigor, a violência doméstica e familiar contra
a mulher era tida como um crime de menor potencial ofensivo com a aplicação de penas
não pecuniárias nos termos da a Lei 9.099/95, como o pagamento de cestas básicas ou
serviços comunitários. Percebe-se o quão importante foi a criação da Lei Maria da Penha
que reconheceu a importância da mulher como parte lesada, impondo medidas penais e
extra penais com demandas de proteção para a mulher. Mas, ainda existem diversos
desafios para erradicar esse problema existente na sociedade, e um problema social que
tem que ser cada vez mais colocado em debate, e diante do novo cenário em que estamos
vivendo, a pandemia do novo Coronavírus é uma realidade que tem se evidenciado,
intensificando um problema social já existente antes da pandemia.
A convenção interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a violência doméstica
de 1994 definiu a violência contra a mulher “qualquer ação ou conduta baseada no gênero,
que cause morte, dano ou sofrimento físico, sexual ou psicológico à mulher”, tanto no
âmbito público ou privado. A violência contra a mulher não se presume em apenas um
roxo no seu corpo, ou estupro, vai além, podendo ser física, psicológica, moral, sexual e
patrimonial. Essas são as formas que acontece a violência, algumas são mais sutis outras
são silenciosas e muitas vezes agressivas.
A violência física agride a saúde e a integridade corporal da mulher; a violência
psicológica ela afeta o emocional, apesar de ser invisível ela e bastante intensa afetando a
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autoestima da vítima; a violência sexual ela ocorre quando a mulher é obrigada a manter,
presenciar ou participar de relações não desejadas, sendo caracterizada também quando
a vítima for obrigada a abortar ou se prostituir e tomar métodos contraceptivos; a violência
patrimonial ocorre quando os pertences da vítima são retidos ou destruídos e por último
a violência moral quando a vítima sofre calúnia, difamação, injuria ou ofensas a sua
dignidade.
Considera-se o feminicídio a expressão máxima da violência, e a última etapa do
processo de violência contra a mulher, e o fruto da desigualdade de gênero ocasionado
pelo patriarcado, uma cultura existente ainda na sociedade machista e misógina. Segundo
Fonseca (2018) o feminicídio advém da dominação masculina perante a mulher, um
processo de violência que ocasiona a sua morte.
“Feminicídio é todo e qualquer ato de violência proveniente da
dominação de gênero e que é praticado contra a mulher,
ocasionando a sua morte.” ( FONSECA, ET. AL. 2018).
O feminicídio foi enquadrado no Código Penal Brasileiro pela Lei 13.104/2015 como
uma circunstância qualificadora do crime de homicídio, e simultaneamente foi incluído no
rol dos crimes hediondos. Essa redação foi considerada pela legislação como homicídio
qualificado cuja sua pena e superior a do homicídio simples, pois é um crime cometido
contra a mulher “por razões da condição do sexo da mulher”. Por essas razões o legislador
buscou meios de definir o crime de tal forma quando envolvesse a violência doméstica
contra a mulher e familiar, que discriminasse, ou menosprezasse a condição da mulher e
consequentemente ocasionando a sua morte.
Conforme Nucci, o Feminicídio:
“O agente não mata a mulher só porque ela e mulher, mas faz por
ódio, raiva, ciúme, disputa familiar, prazer, sadismo em fim por
motivos variados que podem ser torpes ou fúteis, podendo ser
inclusive, moralmente relevantes.” (NUCCI, G. S, p. 46-47).
O fato é que a violência de gênero se intensificou nesse cenário atual em que
estamos vivendo de isolamento social, ocasionado pelo novo Coronavírus e o número de
casos aumentaram drasticamente. De acordo com o levantamento do Fórum Brasileiro de
Segurança Pública mostrou um crescimento de 22% entre Março e Abril de 2020,
comparado ao ano anterior.
O isolamento social tornou evidente uma problemática pré-existente na sociedade,
sendo certo que a violência doméstica agravou tal situação e vem ocasionando diversos
transtornos sociais e financeiros em todo mundo. Por essa razão, acontece uma
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mobilização perante as estruturas dos instrumentos jurídicos-assistências para o
enfrentamento da violência doméstica contra a mulher e familiares.
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Foi no ano de 2006 que a mulher teve uma grande vitória, um marco para aquelas
que sofriam violência doméstica no Brasil. A lei 11.340/2006 foi sancionada após a
repercussão do caso da Maria da Penha, que ficou paraplégica após um tiro efetuado pelo
seu marido que a manteve em cativeiro por 15 dias e ainda tentou eletrocutá-la enquanto
tomava banho. Após esses acontecimentos terríveis, Maria com ajuda dos seus amigos e
familiares iniciou um processo para condenar o seu agressor.
A luta durou mais de 20 anos, mas com a insatisfação do andamento do caso, Maria
protocolou uma denúncia junto a CEJIL (Centro pela Justiça e pelo Direito Internacional) e
CLADEM (Comitê Latino-Americano e do Caribe para a Defesa dos Direitos da Mulher),
onde o estado brasileiro foi culpado por omissão, negligência e tolerância, com
fundamentos no dispositivo da Convenção de Belém do Pará, haviam sido infringidas. E
como pena, ordenou o estado brasileiro a elaborar uma lei que prevenisse e erradicar a
violência contra a mulher.
3. O REFLEXO DA PANDEMIA DA COVID-19 NO AUMENTO DA VIOLÊNCIA
DOMESTICA E DO FEMINICÍDIONO BRASIL
O distanciamento social imposto pelo vírus da Covid-19, a fim de conter a
transmissão comunitária, acarretando o fechamento das escolas, empresas e serviços não
essenciais, restringiu as pessoas a permanecer em suas residências, exaltou diversos
problemas na sociedade como a saúde pública.
Com a chegada da pandemia os impactos na desigualdade de gênero e o machismo
na vida das mulheres se destacaram, o distanciamento social tem imposto uma série de
conseqüências na sociedade brasileira não só no sistema de saúde, mas em algo que teve
seu início muito antes da pandemia: a violência doméstica contra a mulher. Sem ter um
lugar seguro, elas estão sendo obrigadas a permanecer dentro do próprio lar, juntamente
com o seu agressor. Segundo a ONU mulheres para as Américas e Caribe (2020, p.2)
chamou a atenção em um dos seus relatórios:
“Os riscos de violência contra as mulheres e meninas, especialmente
violência doméstica, aumentam devido ao aumento das tensões em
casa e também podem aumentar o isolamento das mulheres. As
sobreviventes da violência podem enfrentar obstáculos adicionais
para fugir de situações violentas ou acessar ordens de proteção que
salvam vidas e/ou serviços essenciais devido a fatores como
restrições ao movimento da quarentena.”
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Segundo a Ouvidoria Nacional dos Direitos Humanos as denúncias registradas
através do Ligue 180, em relação à violação aos direitos e à integridade das mulheres
aumentaram 36% comparado ao mês de abril de 2019 que a taxa de denúncias eram
apenas de 15%. Segundo o ouvidor Fernando César Pereira Ferreira “no mês de janeiro o
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número de denúncia estava praticamente estabilizado, também devido às melhorias no
atendimento, e com isto as pessoas passaram a ligar mais”. Mas foi em Março de 2020 por
causa do fenômeno da Covid-19 que os números de casos de denúncias dispararam, sendo
muito provável que esse aumento se dava por causa do confinamento. De acordo com
Ferreira esse aumento se deu “por causa das mulheres vítimas de violência domésticas

serem forçadas a conviver, passar mais tempo com seus agressores”.

O gráfico a seguir mostra o levantamento entre os meses de março e Abril de 2020,
o crescimento exponencial do feminicídio no Brasil, e é perceptível os casos de feminicídio
que cresceram 5% em relação ao ano de 2019. 195 mulheres foram assassinadas em apenas
dois meses, no tempo em no mesmo período do ano anterior foram registradas 186 mortes
de mulheres. Foram 20 estados analisados, sendo que 11 estados ficaram acima da média,
os mesmos tem 40% da população feminina, totalizando 115 feminicídios (59% das
mortes).

(PONTE, JORNALISMO, 2020).
Fonte: PONTE JORNALISMO 2020.
Outro ponto relevante,é o difícil acesso a comunicação, por mais que as melhorias
no atendimento ao disque denúncia foram realizadas, com o isolamento social imposto
veio o aumento de casos e com isso as subnotificações nos canais de atendimento à
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denúncia. Vale lembrar que os registros dessas denúncias são indispensáveis para romper
o ciclo de violência.
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Com o confinamento foi ampliando o convívio entre as famílias gerando tensões
pessoais, desgaste familiar, principalmente entre o homem e a mulher. Além da
instabilidade financeira e o desemprego, reforçando a dependência econômica da mulher
perante o homem, ou do homem perante a mulher, faz com que essas questões sejam
trazidas para dentro do convívio familiar gerando consequências principalmente para as
mulheres, pois passam a ameaçar o status do homem perante a cultura machista.
4. MEIOS DE APOIOS E MEDIDAS PREVENTIVAS OFERECIDAS PARA AS
MULHERES DURANTE O ISOLAMENTO SOCIAL.
Desde a criação do canal Ligue 180 – Central de Atendimento à Mulher em situação
de violência até a aprovação da Lei Maria da Penha, uma série de medidas e garantias
foram formuladas para diminuir a violência doméstica e proteger as mulheres vítimas dessa
agressão. Uma das maiores inovações trazidas pela lei foram as medidas protetivas e as
tutelas de urgência que podem ser concedidas pelo um único juiz, independentemente se
exista um inquérito policial ou processo cível, garantindo assim a proteção física,
psicológica, moral e sexual da vítima com seu agressor.
Com os casos de feminicídios aumentando durante o isolamento social, os estados
procuraram criar um projeto de lei que estabelecesse medidas protetivas emergências para
proteger a mulher vítima de violência doméstica durante a pandemia do Covid-19. Um dos
recursos emergenciais foi o projeto de Lei 1.444/2020 que define que a União, DF e os
Estados e Municípios estabeleçam medidas protetivas excepcionais para atender a mulher
vítima de violência doméstica e seus dependentes em situação de violência familiar.
Art. 5º-A Enquanto perdurar o estado de emergência de saúde
internacional decorrente do coronavírus responsável pelo surto de
2019:
I - os prazos processuais, a apreciação de matérias, o atendimento às
partes e a concessão de medidas protetivas que tenham relação com
atos de violência doméstica e familiar cometidos contra mulheres,
crianças, adolescentes, pessoas idosas e pessoas com deficiência
serão mantidos, sem suspensão; II - o registro da ocorrência de
violência doméstica e familiar contra a mulher e de crimes cometidos
contra criança, adolescente, pessoa idosa ou pessoa com deficiência
poderá ser realizado por meio eletrônico ou por meio de número de
telefone de emergência designado para tal fim pelos órgãos de
segurança pública; Parágrafo único. Os processos de que trata o
465

www.conteudojuridico.com.br

inciso I do caput deste artigo serão considerados de natureza
urgente. (BRASIL, 2020).
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Percebe-se que a legislação buscou trazer uma prioridade processual para dar mais
ênfases aos processos, que envolvam a violência doméstica e familiar, bem como as
medidas protetivas de urgência e a apuração dos casos. Tratando essa questão de ordem
pública com mais celeridade e ressaltando a sua importância no momento de quarentena.
A lei assegura o seu funcionamento online completo, durante o período de
pandemia para mulheres, crianças, adolescentes, pessoas idosas e com deficiências que
sofram qualquer tipo de violência doméstica e familiar. A norma também permite que as
medidas protetivas de urgência possam ser solicitadas de forma online.
Outro marco importante durante o isolamento social foi a campanha do sinal
vermelho, onde a mulher faz um X nas mãos para alertar que sofre agressões. O projeto
de lei 741/2021 foi aprovado definindo a cooperação Sinal Vermelho Contra a Violência
Doméstica com uma medida de combate a violência sofrida pelas mulheres. Essa medida
permite que as vítimas busquem socorro em repartições públicas ou estabelecimentos
comerciais, por um meio silencioso, apenas com um X escrito na palma da sua mão, na cor
vermelha.
Esse projeto alterou a Lei 14.188/2021 incluindo no código penal o crime de
violência psicológica contra a mulher que possui um nível alarmante no Brasil. Isso será
atribuído a quem causar dano emocional “que lhe prejudique e perturbe o seu pleno
desenvolvimento ou que vise degradar ou controlar suas ações, comportamentos, crenças
e decisões”.
Como dito anteriormente a violência psicológica ela afeta o emocional, apesar de
não ser visível e bastante intenso, os constrangimentos, manipulação, a ameaça,
ridicularização, isolamento e limitação do direito de ir e vir, são exemplos de violência
psicológica. As várias formas de violência psicológica quando sofridas afetam a autoestima
da mulher limitando-à buscar ajuda e tornando-as refém do seu agressor.
“147-B. Causar dano emocional à mulher que a prejudique e perturbe
seu pleno desenvolvimento ou que vise a degradar ou a controlar
suas ações, comportamentos crenças e decisões, mediante ameaça,
constrangimento,
manipulação,
isolamento,
chantagem,
ridicularização, limitação do direito de ir e vir ou qualquer outro meio
que cause prejuízo à sua saúde psicológica e autodeterminação”.
(BRASIL, 2021).
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A pena para este crime é de seis meses a dois anos de reclusão e multa, e uma pena
da modalidade de lesão corporal simples. Esse novo tipo surgiu como uma maneira de
proteger a mulher na sua forma mais ampla e acessível, principalmente para este momento
de pandemia, servindo para tornar rígidas as penas de lesão corporal simples cometida
contra as mulheres em razão do sexo feminino.
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Neste sentido, também foi incluído que caso haja motivos de risco à integridade
psicológica da mulher, os juízes (as), delegados (as), os policiais e mesmo quando não
houver a autoridade competente, poderão afastar imediatamente o agressor do local em
que convive com a vítima. Antes da inclusão desse crime, isso só podia ser feito caso
houvesse riscos à integridade física da vítima.
“Não temos dúvida de que nesse período a convivência entre as
famílias foi intensificada. E, consequentemente, a convivência entre
as mulheres agredidas e os seus potenciais agressores foi também
agravada, os números de agressões estão crescendo. Essa legislação
veio em boa hora. Tudo que vem para contribuir para a proteção
dessas partes mais vulneráveis da população e sempre bem vinda e
bem recepcionada pelos operadores do direito”. (DELMA, 2020).
Essa nova lei que determina a violência psicológica um crime é um marco bastante
significativo para as mulheres vítimas de agressões, pois é uma medida que pode ajudar a
diminuir os casos de feminicídios no Brasil que são exorbitantes. De acordo com Lorena
Walker o ciclo da violência possui três fases, sendo a primeira a violência psicológica, a
segunda violência física e a última e o arrependimento, são fases que vão se repetindo até
que haja o rompimento do ciclo ou por denúncia ou pela morte da vítima. Percebe-se a
importância desta lei, pois ela atinge diretamente o inicio de toda a situação, sendo
identificada e coibida no início de todo um ciclo, evitando todas as situações de agressões
futuras, quando não já ocorridas.
As leis inseridas no período do Covid-19 estabeleceram um importante papel dos
órgãos de segurança pública, fornecendo canais de comunicação e interação de denúncias,
solicitação e concessão de medidas protetivas de urgência. Além de inserir no código penal
o crime de violência psicológica que cresceu exponencialmente durante o período de
quarentena, contribuindo para mais proteção às mulheres que sofrem com violência
doméstica familiar, e para a diminuição dos casos de feminicídios.
5. CONSIDERAÇÕES FINAIS.
A violência contra a mulher sempre foi uma problemática grave, bem antes da
aprovação da Lei Maria da Penha e anterior ao isolamento social durante a pandemia do
novo Coronavírus. Ela é observada ao longo do decorrer da história da humanidade, tendo
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sua origem na ideia do patriarcado, onde as agressões praticadas contra as mulheres eram
justificáveis.
Com o impacto mundial da COVID-19, as mortes e o números de casos em
decorrência da doença se ampliando, as autoridades se viram a orientar a sociedade
conforme a determinação da OMS (Organização Mundial de Saúde), seguirem os
protocolos de segurança, incentivando o isolamento social, mantendo as pessoas dentro
de suas casas a fim de evitar a transmissão do vírus.
Entretanto, devido a essas medidas para coibir a propagação do vírus, aumentou a
vulnerabilidade das mulheres a violência doméstica, um fenômeno que ainda está
enraizado na sociedade gerando uma série de consequências físicas, emocionais e sociais.
São várias faces sombrias da pandemia, uma delas sem dúvida nenhuma,é o aumento da
violência doméstica e o aumento do feminicídio, um crime cruel de assassinato contra a
mulher pela razão do seu sexo feminino, resultado da misoginia.
Diante o que foi exposto, podemos afirmar que o causador da pandemia mundial o
Covid-19, agravou um fenômeno pré-existente na sociedade, impulsionando as
autoridades estatais a agir traçando estratégias e mecanismo de defesa para a proteção
das mulheres vítima de violência doméstica e familiar, alterando leis que protegem a
integridade psicológica da mulher e afastando imediatamente o agressor do local de
convivência, e também ampliando os atendimentos virtuais às mulheres em situação de
violência doméstica.
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RESUMO: A Defensoria Pública serve ao propósito e é conhecida como instituição
essencial para o acesso à justiça. A educação inclusiva, por sua vez, é parte vulnerável
perante os entes públicos no que diz respeito à garantia de direitos fundamentais. O
Objetivo central do trabalho é conhecer os enfrentamentos da educação inclusiva nas
escolas públicas da cidade de Manaus e o papel garantidor da defensoria pública perante
o constante descaso do poder público em oferecer o amparo necessário para as escolas
públicas. Propõe-se assim, apresentar reflexões quanto a necessidade de a defensoria
pública atuar em favor da educação inclusiva.
PALAVRAS-CHAVE: Defensoria pública. Educação inclusiva. Escolas Públicas. Acesso à
justiça.
ABSTRACT: The Public Defender's Office serves the purpose and is known as an essential
institution for access to justice. Inclusive education, in turn, is a vulnerable part before
public entities with regard to guaranteeing fundamental rights. The main objective of the
work is to know about the confrontations of inclusive education in public schools in the
city of Manaus and the guaranteeing role of the public defender in the face of the constant
neglect of the public authorities in offering the necessary support to public schools. Thus,
it is proposed to present reflections on the need for public defenders to act in favor of
inclusive education.
KEYWORDS: Public Defender's Office. Inclusive education. Public schools. Access to justice.
SUMÁRIO: 1. Introdução. 2. Defensoria Pública. 2.1. O conceito de defensoria pública. 2.2.
O papel da defensoria pública junto aos vulneráveis. 2.3. O papel da defensoria pública
junto ao poder judiciário. 2.4. As possíveis atividades para garantir o cumprimento do dever
do Estado. 3. Educação inclusiva. 3.1. O conceito de educação inclusiva. 3.2. Os
enfrentamentos da educação inclusiva. 3.3. A defensoria pública na atuação de custos
vunerabilis para garantir o exercício da educação inclusiva. 4. Conclusão. 5. Referências.
1. INTRODUÇÃO
O presente trabalho visa a investigação sobre a necessidade da defensoria pública
em garantir que o acesso à educação inclusiva, bem como a qualidade do ensino não seja
prejudicada por omissão dos entes públicos, com o objetivo de conhecer dos
enfrentamentos da educação inclusiva nas escolas públicas da cidade de Manaus, e o papel
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garantidor da defensoria pública perante o constante descaso do poder público em
oferecer o amparo necessário para as escolas públicas.
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Para tanto, a Constituição Federal, em seu art. 5º, inc. LXXIV estabelece que o
Estado deva prestar assistência jurídica àqueles que comprovem insuficiência de recursos
para demandar ações judiciais. Dito isso, as defensorias servem esse propósito e são
conhecidas como instituições essenciais para o acesso à justiça.
Considerando que a educação é um direito fundamental de natureza social
estabelecido pela Carta Magna, e o princípio constitucional da isonomia que estabelece
que devessem tratar os iguais igualmente e os desiguais desigualmente, na medida de suas
desigualdades, a justificativa da presente pesquisa é analisar como a defensoria pública
pode contribuir com a garantia do acesso à educação para todos, buscando a efetivação
do direito à educação inclusiva em escolas públicas da cidade de Manaus.
A pesquisa foi elaborada através do auxílio de doutrinas, jurisprudências e
legislações. É irrefutável que o assunto não se esgota nas páginas que se seguem, no
entanto, buscou-se evidenciar a necessidade imprescindível da atuação da defensoria
pública para assegurar o efetivo cumprimento da educação inclusiva.
A primeira seção aborda temas para o conhecimento da instituição chamada
Defensoria Pública, onde será apresentado o conceito da instituição, seu papel perante o
poder judiciário e as principais atividades possíveis para garantir o cumprimento do dever
do estado.
Na segunda seção descreve o conceito de educação inclusiva, os principais
enfrentamentos dessa modalidade de ensino, ainda, a importância do papel do estado
diante dessa e o que pode ser desenvolvido pela defensoria para garantia do pleno
exercício da educação inclusiva.
Pretende a presente pesquisa, ao confirmar a importância da Defensoria Pública
para garantia de direitos, analisar de que forma a Instituição pode contribuir para garantir
a efetivação do direito à educação inclusiva nas escolas públicas, considerando a falha do
dever do estado em criar planos e estratégias para o desenvolvimento pleno de tal
modalidade de ensino.
2. DEFENSORIA PÚBLICA
2.1

O conceito de defensoria pública

A defensoria é uma instituição que presta assistência jurídica a pessoas de baixa
renda familiar, cujo salário não ultrapasse três salários mínimos, ou que sua comprovação
de gastos exceda o mínimo do valor que recebe, prejudicando assim sua sobrevivência.
472

www.conteudojuridico.com.br

Dito isso, a Constituição Federal em seu artigo 134, conceitua Defensoria Pública
como uma instituição permanente que exerce a função jurisdicional do Estado. Conforme
se lê:
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Art. 134. A Defensoria Pública é instituição permanente, essencial à
função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe, como expressão e
instrumento do regime democrático, fundamentalmente, a
orientação jurídica, a promoção dos direitos humanos e a defesa, em
todos os graus, judicial e extrajudicial, dos direitos individuais e
coletivos, de forma integral e gratuita, aos necessitados, na forma do
inciso LXXIV do art. 5º desta Constituição Federal. § 1º Lei
complementar organizará a Defensoria Pública da União e do Distrito
Federal e dos Territórios e prescreverá normas gerais para sua
organização nos Estados, em cargos de carreira, providos, na classe
inicial, mediante concurso público de provas e títulos, assegurada a
seus integrantes a garantia da inamovibilidade e vedado o exercício
da advocacia fora das atribuições institucionais. § 2º Às Defensorias
Públicas Estaduais são asseguradas autonomia funcional e
administrativa e a iniciativa de sua proposta orçamentária dentro dos
limites estabelecidos na lei de diretrizes orçamentárias e
subordinação ao disposto no art. 99, § 2º.
Dessa forma, entende-se por ser indispensável o papel da Defensoria para garantia
de direitos.
2.2

O papel da defensoria pública junto aos vulneráveis

A defensoria atua como custos vulnerabilis, que significa a atuação dessa
instituição na defesa de pessoas ou grupos vulneráveis.
De acordo com Gustavo Augusto Soares dos Reis, Daniel Guimarães Zveibil e
Gustavo Junqueira (2013, p.20): Por obstáculo cultural, a doutrina basicamente aponta o
desconhecimento dos direitos como óbice ao acesso à justiça. A pessoa que desconhece
seus direitos tem menos chances de fazê-los valer, afinal, ela sequer sabe que o possui.
Para somar com o entendimento do papel da Defensoria Pública, Cappelletti e
Garth (1988, p. 23) falam em “Aptidão para Reconhecer um Direito e propor uma ação ou
Sua defesa”, e citam inclusive que: na medida em que o conhecimento daquilo que está
disponível constitui pré-requisito da solução do problema da necessidade jurídica não
atendida, é preciso fazer muito mais para aumentar o grau de conhecimento do público a
respeito dos meios disponíveis e de como utilizá-los.
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No julgamento do EDcl no REsp 1.712.163-SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, Segunda
Seção, por unanimidade, julgado em 25/09/2019, julgado na sistemático do Recurso
Especial Repetitivo, foi decidido de forma inédita que admite-se a intervenção da
Defensoria Pública no feito como custos vulnerabilis nas hipóteses em que há formação
de precedentes em favor dos vulneráveis e dos direitos humanos.
A Defensoria do Amazonas tem o privilégio de contar com defensores
excepcionais, como o Defensor Público Maurílio Casas Maia, cujo explica, em coautoria
própria que o termo custos vulnerabilis surgiu com fins didáticos, como forma de
diferenciar a atuação defensorial do papel exercido pelo Ministério Público enquanto
custos legis (guardião da lei e da ordem jurídica). (MAIA, 2017, p.155).
Nessa senda, Barbosa e Magnani (2015, n.p) destacam que, in verbis: A inexistência
de autonomia administrativa, orçamentário-financeira e, em certa medida, funcional,
impediu a Defensoria Pública de ocupar, dignamente, seu espaço no cenário do acesso à
justiça, prestando ao jurisdicionado carente um serviço aquém do prometido em sede
constitucional. Enquanto outras carreiras despontavam com conquistas importantes, a
Defensoria Pública minguava, perdendo credibilidade, confiança e, o que era inda mais
comum, Defensores Públicos; estes para as demais ocupações profissionais no competitivo
mercado de trabalho. (BARBOSA e MAGNANI, 2015, p. 678).
Cabe citar que o termo Custos Vunerabilis foi criado no Estado do Amazonas, pelo
defensor público acima citado, Dr. Maurilio Casas Maia, e hoje alcança uma dimensão
magnifica de interpretações, sendo citado por grandes doutrinadores, tomando uma
proporção favorável para os interesses dos “vulneráveis”, bem como a defensoria será vista
e protegida por seus direitos institucionais.
Para contribuir, a Giffoni e Guterres pensam que “a construção de vulnerabilidade
dos grupos sociais está ligada na maioria das vezes a questões de gênero, pertencimento
a determinados grupos sociais, étnicos e culturais...”. (GIFFONI & GUTERRES, 2017. p. 351).
Assim sendo, o papel da defensoria pública em favor dos vulneráveis, não se
resume apenas em prestação de assistência jurídica gratuita, ela por si só já cumpre o papel
de ser a guardiã dos direitos fundamentais, dos grupos “vulneráveis”, daquele que precisa,
além de tudo, de alguém que o ouça. Os assistidos pela defensoria são pessoas que
precisam do olhar humanitário da defensoria pública, que além de ser indispensável e
necessário, recebeu uma nomenclatura: Custos Vunerabilis.
2.3 O papel da defensoria pública junto ao poder judiciário
A Defensoria Pública brasileira, como dito, concede o acesso à justiça daqueles em
situação de vulnerabilidade, logo, seu principal papel junto ao poder judiciário é a
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representação jurídica dessas pessoas, devendo o Estado pleitear o ônus para manutenção
dessa instituição, mas não por isso essa será subordinada a ele, pois dispõe de autonomia
funcional.
O defensor público é investido ao cargo através de concurso público de provas e
títulos, devendo ser bacharel em direito e, em alguns estados, possuir comprovação de
prática jurídica de 03 (três) anos.
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A atuação da defensoria permite a tentativa de uma tratativa extrajudicial ou em
último caso, judicial, visando sempre a mediação dos conflitos de seus assistidos. Sua
atuação extrajudicial acontece com envio de ofício às autoridades competentes, audiências
de conciliações extrajudiciais, acordos extrajudiciais, entre outras atribuições. Já a sua
atuação no poder judicial, permite que a defensoria exerça o seu papel de defesa da parte
vulnerável, levando em juízo demandas que deixaram de ser cumpridas no âmbito
administrativo, fazendo necessário à sua intervenção para efetivo cumprimento do direito
da parte.
Entretanto, Nestor Távora e Rosmar Antonni (2014, n.p) cita a necessidade de a
Defensoria Pública apresentar melhorias na sua infraestrutura, além de condições melhores
para membros e servidores, visto que:

[...] seria fictícia a paridade, se o órgão ministerial, acusador oficial,
desfrutasse da estrutura e condição digna e necessária de trabalho,
ao passo que os defensores, assoberbados pelas demandas que se
acumulam, ficassem na condição de pedintes, subjugados a boa
vontade do Executivo para que pudessem galgar um mínimo de
estrutura para desempenhar as suas funções.
É importante frisar que as demandas da Defensoria são muitas, por conta disso a
Lei complementar nº 80/94 em seus arts. 44, I, 89, I e 128, I, prerrogativa dos membros
da Defensoria Pública, tais como o recebimento de intimação pessoal em qualquer
processo e grau de jurisdição ou instância administrativa, contando em dobro todos os
prazos.
O CPC/2015, confirma a prerrogativa dos membros da defensoria no art. 186, que
confere à Defensoria Pública o prazo em dobro para todas as manifestações processuais
e estabelece a sua contagem a partir da intimação pessoal (seja por carga, remessa ou
meio eletrônico), e também completa dando-lhe ao assistido pela defensoria
prerrogativa para o assistido pela Defensoria Pública a possibilidade de intimação pessoal
(via oficial de justiça) nos casos em que o ato processual dependa de providência ou
informação que somente pelo assistido possa ser realizada ou prestada (art. 186, § 2º),
isso porque a Instituição enfrenta, por vezes, dificuldade em manter contato com os seus
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assistidos e, consequentemente, dar andamento ao trâmite processual sem o efetivo
auxílio da parte representada.
2.4 As possíveis atividades para garantir o cumprimento do dever do Estado
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A principal atividade da defensoria de garantia do cumprimento do dever do
estado é a possibilidade de intermediar o acesso à justiça para todos de forma gratuita.
A esse respeito, Silvana Cristina Bonifácio (2003, n.p) esclarece:
Entretanto, gratuidade abarca não apenas as custas do processo,
como também abrange o direito a obter certidões e peticionar aos
poderes públicos para defesa de direitos (artigo 5.º, XXXIV, da
Constituição Federal), incluindo também a gratuidade do habeas
corpus e habeas data, bem como a de todos os demais atos
necessários ao exercício da cidadania (art. 5.º, LXXVII, Constituição
Federal), tais como atos notariais e quaisquer outros de natureza
jurídica. Implica a dispensa de pagamentos em todas as esferas,
judicial e extrajudicial.
Seguindo essa mesma linha de raciocínio, Uadi Lammêgo Bulos (2005, n.p), pensa
que o hipossuficiente, além de ser dispensado do dever de arcar com as despesas causadas
pelos serviços prestados, também está isento do pagamento de todos os atos jurídicos,
notariais e quaisquer outros praticados extrajudicialmente em prol daquilo que reivindica
em juízo. E, ainda, o hipossuficiente pode também movimentar processos administrativos
em todos os níveis, seja qual for o órgão, podendo até receber orientações, informações e
aconselhamento dos serviços de consultoria.
Walter Ceneviva (2003, p. 90), por sua vez, entende que: “Para ser integral a
assistência deve ser, em redundância necessária, plena, não limitada a questões
processuais, cíveis ou penais, mas a qualquer aspecto da vida jurídica em que o desprovido
de meios careça de orientação e acompanhamento em juízo”.
Logo, o que pode se observar é que a gratuidade deve ser estendida a todas as
pessoas que sejam consideradas “hipossuficientes”, e que não possuam condições para
arcar com custas processuais para o desempenho do seu direito de cidadão.
Observa-se, portanto, que o art. 5.º, inc. LXXIV, da CF refere-se ao “o Estado
prestará”. É evidente que, ao citar o Estado, o legislador constituinte quis designar toda e
qualquer entidade político-administrativa, não unicamente a União e os Estados-membros.
Podemos citar ainda a redação do art. 24, inc. XIII, da Carta Magna, que diz que compete
à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar sobre assistência jurídica e defensoria
pública, e ainda, o art. 23, inc. X, do mesmo diploma legal dispõe que cabe aos Municípios
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combater as causas da pobreza e os fatores de marginalização, promovendo a integração
social dos setores desfavorecidos.
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Os hipossuficientes podem lutar pela defesa de seus direitos em condições
igualitárias. Dessa forma, conforme Ruy Pereira Barbosa (1998, p.61) cita: o cidadão não
pode exigir do Município a prestação da assistência jurídica, uma vez que esse ente político
não tem obrigação expressa para isso. Entretanto, o Município pode atuar junto aos
Poderes Legislativo e Executivo no sentido de organizá-lo. Diante disso, o Município deve
assistir os cidadãos, no âmbito próprio de sua atuação, inclusive na hipótese de pretensão
da assistência judiciária.
Por fim, Wanderlei Siraque (2005, p. 172), descreve que as Defensorias Públicas
deveriam ser prioridade de todos aqueles que promovem a cidadania, pois elas
representam a possibilidade de se garantir a assistência judiciária gratuita às pessoas que
precisam defender seus interesses em juízo. Para Siraque (2005, p. 172), as Defensorias
Públicas poderiam fornecer advogados para os cidadãos fiscalizarem a Administração
Pública, enfatizando:
A utilização das Defensorias Públicas para a fiscalização dos atos da
Administração Pública tornaria eficaz, na prática, o direito público
subjetivo ao controle social do poder político, uma vez que, por mais
espírito cívico que tenha o cidadão, ele não tem a obrigação de
gastar dinheiro do próprio bolso para custear uma ação que
beneficiará o conjunto da sociedade, mesmo que haja interesse
próprio envolvido.
Diante disso, as principais atividades da defensoria vão, além da judicialização, mas
também sua atuação diretamente junto aos entes.
3 EDUCAÇÃO INCLUSIVA
3.1 O conceito de educação inclusiva
O acesso à educação e a garantia de uma aprendizagem de qualidade é um direito
de todos e está expresso na Carta Magna. Desde a Declaração de Salamanca, em 1994 até
a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, adotada pela Organização das
Nações Unidas (ONU) em 2006 e incorporada à Constituição federal, na forma da Lei
Brasileira de Inclusão (LBI), em 2015, começou a criar um aparato legal em defesa das
pessoas com deficiência.
Ao tratarmos da educação inclusiva, impossível deixar de citar o princípio da
dignidade da pessoa humana. Além disso, Pereira cita que o princípio fundamental da
educação inclusiva é a valorização da diversidade e da comunidade humana. Quando a
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educação inclusiva é totalmente abraçada, nós abandonamos a ideia de que as crianças
devem se tornar normais para contribuir para o mundo.
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Mazzota (1996, n.p), por sua vez, define a Educação Especial como:
[...] a modalidade de ensino que se caracteriza por um conjunto de
recursos e serviços educacionais especiais organizados para apoiar,
suplementar e, em alguns casos, substituir os serviços educacionais
comuns, de modo a garantir a educação formal dos educandos que
apresentem necessidades educacionais muito diferentes das da
maioria das crianças e jovens.
Para Sassaki (1998, p. 29), Educação inclusiva é o processo que ocorre em escolas
de qualquer nível preparadas para propiciar um ensino de qualidade a todos os alunos
independentemente de seus atributos pessoais, inteligências, estilos de aprendizagem e
necessidades comuns ou especiais. A inclusão escolar é uma forma de inserção em que a
escola comum tradicional é modificada para ser capaz de acolher qualquer aluno
incondicionalmente e de propiciar-lhe uma educação de qualidade. Na inclusão, as pessoas
com deficiência estudam na escola que frequentariam se não fossem deficientes.
Na mesma linha de raciocínio, Carvalho (2005,n.p) cita que o que se pretende na
educação inclusiva é remover barreiras, sejam elas extrínsecas ou intrínsecas aos alunos,
buscando-se todas as formas de acessibilidade e de apoio de modo a assegurar (o que a
lei faz) e, principalmente garantir (o que deve constar dos projetos político pedagógicos
dos sistemas de ensino e das escolas e que deve ser executado), tomando-se as
providências para efetivar ações para o acesso, ingresso e permanência bem-sucedida na
escola.
Dessa forma, é necessário entender que a educação inclusiva tem respaldo na
Constituição Federal, bem como em normas que possibilitam o entendimento e garantia
de uma educação digna e de qualidade. Logo, a educação inclusiva é um direito e não um
favor.
3.2 Os enfrentamentos da educação inclusiva
A intenção da educação inclusiva, de fato, é boa pois se trata da resposta para
situações segregacionistas e que impediam o pleno desenvolvimento desse grupo. Mas
essa modalidade de educação enfrentou e continua enfrentando muitos desafios para
aceitações e adaptações.
Atualmente o cenário ainda é de professores sem formação especializada para
atender aos anseios da inclusão, a infraestrutura oferecida pelos entes públicos, no geral,
já fica à mercê de políticas públicas mal elaboradas, mesmo cientes de que esse é um dos
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pontos principais para que haja a adaptação necessária para um bom desempenho
educacional, além disso, a ausência de tecnologia assistiva, a falta de professores de apoio,
o preconceito e turmas com excesso de alunos são as principais dificuldades enfrentadas
pela educação inclusiva.
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O objetivo da República Federativa do Brasil, art. 3º, inc. IV, é “promover o bem de
todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de
discriminação”, em seu art. 5º, a Constituição garante o princípio de igualdade: 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 (...). Ademais, ainda na Carta Magna, no art. 205
fica expresso que a educação é direito de todos e dever do Estado e da família, por
derradeiro, no art. 208, inc. III também fica garantido que o atendimento Educacional
Especializado, oferecido preferencialmente na rede regular de ensino.
Portanto, a Constituição Federal garante que todo aluno tem direito de estar
matriculado no ensino regular e a escola deve matricular todos os alunos, sem
discriminação em razão de uma deficiência ou sob qualquer outro pretexto.
Segundo Mantoan (2003, n.p) “Inclusão é o privilégio de conviver com as
diferenças(...). Costumo dizer que estar junto é se aglomerar no cinema, no ônibus e até na
sala de aula com pessoas que não conhecemos. Já inclusão é estar com, é interagir com o
outro”. Essa teórica entende que a convivência e interação faz bem e é necessária para um
bom desenvolvimento emocional e psíquico.
Completando a linha de pensamento, Minetto (2008, n.p) defende que a
estabilidade é algo que buscamos frequentemente, pois ela nos dá segurança. Quanto mais
conhecemos determinado fato ou assunto, mais nos sentimos seguros diante dele. O novo
gera insegurança e instabilidade, exigindo reorganização, mudança. É comum sermos
resistentes ao que nos desestabiliza. Sem dúvida, as ideias inclusivas causam muita
desestabilidade e resistência.
A transformação deve sempre vir de dentro, do interior, seja do ser humano, seja
de suas criações. A escola não poderia ser diferente, já que é o centro principal de
mudanças e adaptações.
Transformar a escola significa, portanto, criar as condições para que todos os
alunos possam atuar efetivamente nesse espaço educativo, focando as dificuldades do
processo de construção para o ambiente escolar e não para as características particulares
dos alunos (inclusão – revista da educação especial, 2010, p. 34).
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Gentili (2003, n.p) pensa que uma sociedade em que a diferença seja uma
possibilidade para a construção de nossa autonomia, não o argumento para legitimar
injustas desigualdades econômicas, sociais e políticas, é um dos desafios fundamentais de
uma educação que contribua para quebrar o encanto do desencanto, para nos livrar da
resignação, para recuperar ou para construir nossa consciência em critérios de igualdade
de justiça, uma sociedade na qual a proclamação da liberdade individual não questiona os
direitos e a felicidade de todos.
Em suma, os enfrentamentos da educação inclusiva nunca serão encarados com a
responsabilidade que merecem enquanto ter-se políticas públicas voltadas a essa
modalidade de ensino tão limitada ao “fazer de conta”. Pensando nisso, Facion (2009, n.p)
nos traz uma reflexão: Incluir não é simplesmente levar uma criança com deficiência a
frequentar o ensino regular. A inclusão é uma conquista diária para a escola, para a criança
e para seus pais. Todo dia é um dia novo na inclusão.
3.3 A defensoria pública na atuação de custos vunerabilis para garantir o exercício
da educação inclusiva
O maior objetivo na educação inclusiva é remover barreiras criadas pelo próprio
ser humano, em defesa de si, contra o “diferente”. Mas será que uma deficiência torna
mesmo uma criança diferente? Ela, por a caso, não teria sonhos e sentimentos como as
demais? Não seria indefesa e vulnerável como as todas as crianças são? As principais e
mais prejudiciais dificuldades de adaptações vem da maneira de lidar com o novo, com o
diferente de si mesmo, o que acaba tomando uma proporção ainda maior quando se
exerce um poder que deveria defender, mas acaba atacando e tornando o processo uma
verdadeira tribulação.
A defensoria pública, desempenha seu papel como custos vunerabilis, guardiã dos
direitos dos vulneráveis, para que se faça cumpri o papel de cada um responsável por uma
educação de qualidade, seja os pais, a escola, o Estado.
Carvalho (2005, n.p) defende o que se pretende na educação inclusiva é remover
barreiras, sejam elas extrínsecas ou intrínsecas aos alunos, buscando-se todas as formas de
acessibilidade e de apoio de modo a assegurar (o que a lei faz) e, principalmente garantir
(o que deve constar dos projetos político pedagógicos dos sistemas de ensino e das
escolas e que deve ser executado), tomando-se as providências para efetivar ações para o
acesso, ingresso e permanência bem-sucedida na escola.
Portanto, para que haja o efetivo direito a educação inclusiva nas escolas públicas,
faz-se necessário, por vezes, a atuação da defensoria pública na proteção de direitos dos
mais vulneráveis.
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De acordo com Rippel & Silva (2003, n.p), neste sentido, a escola tem um
compromisso primordial e insubstituível: introduzir o aluno no mundo social, cultural e
científico; e isto é direito incondicional de todo o ser humano, independente de padrões
de normalidade estabelecidos pela sociedade ou pré-requisitos impostos pela escola.
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Constantemente a defensoria tem se inteirado na sua participação efetiva na
promoção da educação especial. Em pesquisa a campo, pode-se entender o
funcionamento da unidade especializada na proteção e Defesa dos Direitos Humanos,
responsável por, dentre outras demandas, atender uma parcela da sociedade.
A especializada atua em casos de lesão ou ameaça a lesão dos direitos dos PCD´s,
buscando o respeito ao direito de atendimento preferencial ao transporte público, ao
trabalho e a seguridade, tornando a promessa de acesso à justiça uma realidade na vida
dessas pessoas, como bem esclarece o Defensor Público Roger Moreira.
A Defensoria do Amazonas, por meio da sua unidade especializada, aderiu a
celebração do Dia Nacional da Luta da Pessoa com Deficiência, citado como “dia D”. Acerca
disso, o defensor Roger Moreira, em suas redes sociais, apaixonado pela arte de
“defensoriar”, refere-se ao Dia D da seguinte maneira “ já pensou? E se o foco no trato das
questões
referente
à
pessoa
com
deficiência
não
ficasse
limitado
à própria deficiência em si. E se pudéssemos olhar para essa questão sob outras
perspectivas mais inclusivas? Dignidade, determinação, desenvolvimento, disciplina,
diversidade... são tantos outros D. O ideal mesmo seria olharmos para as pessoas com
deficiência e vermos somente o que elas já são: pessoas. Essa, pra mim, é a luta”. À luz
disso, as atuais jurisprudências trazem que o paradigma da educação inclusiva é o
resultado de um processo de conquistas sociais que afastaram a ideia de vivência
segregada das pessoas com deficiência, in verbis:
EMENTA. Referendo de medida cautelar em ação direta de
inconstitucionalidade. Decreto nº 10.502, de 30 de setembro de 2020.
Política Nacional de Educação Especial: Equitativa, Inclusiva e com
Aprendizado ao Longo da Vida. Ato normativo que inova no
ordenamento jurídico. Densidade normativa a justificar o controle
abstrato de constitucionalidade. Cabimento. Artigo 208, inciso III, da
Constituição Federal e Convenção Internacional sobre os Direitos das
Pessoas com Deficiência. Educação inclusiva como paradigma
constitucional. Inobservância. Medida cautelar deferida referendada.
1. O Decreto nº 10.502/2020 inova no ordenamento jurídico. Seu
texto não se limita a pormenorizar os termos da lei regulamentada
(Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional), promovendo a
introdução de uma nova política educacional nacional, com o
estabelecimento de institutos, serviços e obrigações que, até então,
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não estavam inseridos na disciplina educacional do país, sendo
dotado de densidade normativa a justificar o cabimento da presente
ação direta de inconstitucionalidade. Precedentes: ADI nº 3.239/DF,
Rel. Min. Cezar Peluso, Rel. p/ o ac. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno,
DJe de 1º/2/2019; ADI nº 4.152/SP, Rel. Min. Cezar Peluzo, Tribunal
Pleno, DJe de 21/9/2011; ADI nº 2.155/PR-MC, Rel. Min. Sydney
Sanches, Tribunal Pleno, DJ de 1º/6/2001. 2. A Constituição
estabeleceu a garantia de atendimento especializado às pessoas com
deficiência preferencialmente na rede regular de ensino (art. 208,
inciso III). O Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas
com Deficiência - primeiro tratado internacional aprovado pelo rito
legislativo previsto no art. 5º, § 3º, da Constituição Federal e
internalizado por meio do Decreto Presidencial nº 6.949/2009 - veio
reforçar o direito das pessoas com deficiência à educação livre de
discriminação e com base na igualdade de oportunidades, pelo que
determina a obrigação dos estados partes de assegurar um sistema
educacional inclusivo em todos os níveis. Precedente: ADI nº
5.357/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe de 11/11/16. 3.
O paradigma da educação inclusiva é o resultado de um processo de
conquistas sociais que afastaram a ideia de vivência segregada das
pessoas com deficiência ou necessidades especiais para inseri-las no
contexto da comunidade. Subverter esse paradigma significa, além
de grave ofensa à Constituição de 1988, um retrocesso na proteção
de direitos desses indivíduos. 4. A Política Nacional de Educação
Especial questionada contraria o paradigma da educação inclusiva,
por claramente retirar a ênfase da matrícula no ensino regular,
passando a apresentar esse último como mera alternativa dentro do
sistema de educação especial. Desse modo, o Decreto nº
10.502/2020 pode vir a fundamentar políticas públicas que fragilizam
o imperativo da inclusão de alunos com deficiência, transtornos
globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação na
rede regular de ensino. 5. Medida cautelar referendada. (STF - ADI:
6590 DF 0106743-47.2020.1.00.0000, Relator: DIAS TOFFOLI, Data de
Julgamento: 21/12/2020, Tribunal Pleno, Data de Publicação:
12/02/2021).
Por fim, cabe citar que se encontra na Suprema Corte Federal a ADPF 751/DF,
proposta por defensorias públicas de estados brasileiros, inclusive com participação de
dois Defensores da Defensoria Pública do Estado do Amazonas, a qual questiona as
políticas públicas contidas no Decreto 10.502/2020, com o embasamento de que elas
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permitem o retrocesso da educação inclusiva, haja vista fazer menção a tratamento
diferenciado das escolas regulares para pessoas com deficiência.
4. CONCLUSÃO
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Em virtude da pesquisa bibliográfica desenvolvida, é fundamental enaltecer o
papel da defensoria pública na vida dos vulneráveis, pois essa instituição é a principal
facilitadora do acesso à justiça por todos, sem distinção de cor, gênero raça, ou qualquer
tipo de descriminação.
Cabe citar que o acesso à justiça é extremamente relevante ao ordenamento
jurídico e serve como garantia para que o direito da pessoa humana não seja violado.
Cappelletti e Garth (1998, n.p) falam em “aptidão para reconhecer um direito e
propor uma ação ou sua defesa”, e que: na medida em que o conhecimento daquilo que
está disponível constitui pré-requisito da solução do problema da necessidade jurídica não
atendida, é preciso fazer muito mais para aumentar o grau de conhecimento do público a
respeito dos meios disponíveis e de como utilizá-los.
Dessa forma, a defensoria cumpre seu papel e atua como custos vulnerabilis, que
significa guardiã dos vulneráveis, o atuar na defesa de pessoas ou grupos vulneráveis.
Se faz necessário, também, entender que a educação inclusiva tem respaldo na
Constituição Federal, bem como em normas que possibilitam o entendimento e garantia
de uma educação digna e de qualidade. Logo, a educação inclusiva é um direito e não um
favor.
Pode-se dizer então que a pesquisa realidade teve por finalidade demonstrar a
necessidade da atuação da defensoria pública na garantia dos direitos fundamentais
estabelecido na constituição, bem como o objeto da pesquisa, a educação inclusiva. Sem
a defensoria pública intermediando o acesso à justiça, o grupo vulnerável torna-se cada
vez mais exposto e desprotegido dos descasos do poder público.
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RESUMO: A sociedade já construiu diversas configurações que podem ser consideradas
como união conjugal e que por vezes foram ignoradas pelo judiciário. Desse modo, as
uniões que são mantidas fora do casamento não podem ser consideradas como estranhas,
entretanto, mesmo com avanços e intervenções do Estado, a presença do concubinato
sempre existiu. Isso porque existem inúmeras pessoas no país, e também no mundo, que
participam de relações assim, deixando totalmente fora de foco o aspecto moral que rodeia
esse tema. Este artigo busca analisar a jurisprudência do concubinato e seu desfecho nas
partilhas de bens. Como objetivos específicos, busca-se explicar os termos que definem e
configuram o concubinato e seus direitos; verificar no âmbito jurídico quais são os direitos
e deveres de cada parte na dissolução da união do concubinato e seus reflexos jurídicos
na partilha de bens. Trata-se, portanto, de uma pesquisa bibliográfica realizada em livros,
ordenamento jurídico, doutrinas e em sites de artigos publicados, tais como Scielo, Lilacs,
JusBrasil e Google Acadêmico, e que estejam de acordo com os objetivos dessa pesquisa,
pertencentes ao idioma português. Sendo, portanto, uma análise qualitativa, de natureza
descritiva voltada para o ordenamento jurídico.
PALAVRAS-CHAVE: Concubinato. Direitos. Código. Civil.
ABSTRACT: Society has already built several configurations that can be considered as
marital unions and that have sometimes been ignored by the judiciary. In this way, unions
that are maintained outside of marriage cannot be considered strange, however, even with
advances and interventions by the State, the presence of concubinage has always existed.
This is because there are countless people in the country, and also in the world, who
participate in such relationships, leaving totally out of focus the moral aspect that
surrounds this issue. Thus, this article seeks to analyze the jurisprudence of concubinage
and its outcome in the division of property. Its specific objectives are to explain the terms
that define and configure concubinage and its rights; to verify in the legal sphere what the
rights and duties of each party are in the dissolution of the union of concubinage and its
legal consequences in the sharing of assets. It is, therefore, a bibliographic research carried
out in books, legal system, doctrines and on websites of published articles, such as Scielo,
Lilacs, JusBrasil and Google Academic platforms, which are in accordance with the
objectives of this research, in Portuguese. Therefore, it is a qualitative analysis, descriptive
in nature, focused on the legal system.
KEYWORDS: Concubinage. Rights. Code. Civil.
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1 INTRODUÇÃO
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O concubinato não garante seguridade ao casal para estabelecer vínculos e
constituir bens dentro da relação. Considera-se que em alguns tribunais ainda há o
reconhecimento da figura da concubina ou do amante. No entanto a maioria ainda
manifesta um certo preconceito relacionado com o pensamento em comum de
considerável parte da sociedade brasileira, fazendo com que não haja um amparo legal
relacionada a falta de uma norma regulamentadora. Essa problemática direciona-se ao
seguinte questionamento: de que forma o concubinato é estabelecido no ordenamento
jurídico? Existem direitos à concubina em caso de divisão de bens?
Nesse campo, pode-se observar que a sociedade já construiu diversas configurações
que podem ser consideradas como união conjugal e que por vezes foram ignoradas pelo
judiciário. Desse modo, as uniões que são mantidas fora do casamento não podem ser
consideradas como estranhas, entretanto mesmo com avanços e intervenções do Estado,
a presença do concubinato sempre existiu. Isso porque existem inúmeras pessoas no país,
e também no mundo, que participam de relações assim, deixando totalmente fora de foco
o aspecto moral que rodeia esse tema, por isso cabe ressaltar que a infidelidade e amores
paralelos e simultâneos sempre fez parte da construção da humanidade e está presente
em diversas histórias de casamentos, sejam eles tradicionais ou contemporâneos.
De acordo com os primórdios do que é caracterizado uma configuração de união
conjugal, manter um relacionamento extraconjugal é algo que faz parte das uniões desde
o início das histórias sobre a sociedade, principalmente voltado para as culturas que o
concubinato fazia parte, dos grandes reinados e que auxiliava na construção de
comunidades ou povoados, como trazido a baila pelas escrituras sagradas do cristianismo,
onde a concubina tinha a função de procriar.
Justifica-se a pesquisa voltada para o interesse do Estado em proteger e garantir os
direitos de todos os cidadãos brasileiros que mantem um relacionamento pautados
somente pelo vínculo afetivo sem a devida formalização, pelo fato de um dos parceiros já
ser casado(a), sendo de extrema relevância para o campo social voltado para as formas de
relacionamento ou até mesmo para as novas configurações de família. Contudo, busca-se
levar ao conhecimento de todos, quais os direitos (se há) dentro de um relacionamento
construído no concubinato caso aconteça a eventual separação.
Com isso, este artigo busca analisar a jurisprudência do concubinato e seu desfecho
nas partilhas de bens. Como objetivos específicos, busca-se explicar os termos que definem
e configuram o concubinato e seus direitos; verificar no âmbito jurídico quais são os
direitos e deveres de cada parte na dissolução da união do concubinato e seus reflexos
jurídicos na partilha de bens; mostrar as principais reflexões que apresentam indícios de
mudanças no Código Civil referente ao concubinato.
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Trata-se, portanto, de uma pesquisa bibliográfica realizada em livros, ordenamento
jurídico, doutrinas e em sites de artigos publicados, tais como Scielo, Lilacs, JusBrasil e
Google Acadêmico, e que estejam de acordo com os objetivos dessa pesquisa,
pertencentes ao idioma português. Sendo, portanto, uma análise qualitativa, de natureza
descritiva voltada para o ordenamento jurídico.
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2 CONFIGURAÇÕES CONJUGAIS
Pode-se compreender que em meados do século XX, passou a existir a busca pelo
casamento, que por sua vez está relacionada à busca do prazer e da sexualidade que
envolve as relações matrimoniais. Contudo, houve uma nova percepção sobre o grau de
insatisfação que a união, exclusivamente por esses motivos foram ocasionando, resultando
em separações e divórcios. E com o passar do tempo as religiões foram perdendo suas
forças em influenciar os indivíduos a selarem suas uniões e não conseguindo fazer com
que pessoas se casassem ou permanecessem em seus casamentos mesmo insatisfeitas,
passando com isso a ter mudanças nas formas de se unir, gerando dessa maneira novas
configurações conjugais (HOGEMANN, 2015, p. 45).
As configurações conjugais podem ser consideradas como um conjunto de
modalidades que são voltadas para a organização da vida conjugal, que envolve também
os modelos normativos e as representações que envolvem os seus atores em seus
propósitos. Dentro desse campo, pode-se dizer que existem três tipos de configurações:
institucional, fusional e associativa. Assim, a institucional está pautada na instituição do
casamento, sendo que através desse tipo de união os indivíduos alcançam o estatuto de
adulto. Para o fusional, existe a união pautada na partilha de afetos, sendo este o maior
sentido da vida dos indivíduos que fazem parte desse tipo de união, que por sua vez
apresentam diferenças nos papéis internos, contudo a mulher ainda é responsável pelas
tarefas domésticas e com os cuidados com a família. Por outro lado, na associativa, está
pautada a união no bem estar individual, que por sua vez garante o bem estar do casal,
sendo, portanto, uma forma de conjugalidade mais simétrica, isto é, a relação conjugal
existe enquanto ambos conseguem proporcionar o bem estar afetivo e emocional ao casal,
sendo que o homem e a mulher assumem todas as responsabilidades domésticas,
familiares e profissionais (SANTOS et al.,2019, p. 56).
Essas configurações de união direciona o relacionamento para a construção de uma
família posteriormente, sendo assim, impossível afirmar que as configurações conjugais
evoluíram e as formas de construir família não. Por isso, ressalta-se que antigamente a
única forma de obter uma família através de uma união conjugal era através do sacramento
matrimonial. Nesse tempo também algumas figuras, como a do homem, tinham mais
privilégios do que a outra, a da esposa, como por exemplo, repudiar a mulher caso esta
fosse estéril ou cometesse adultério (BARRETO, 2012, p. 34).
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Quanto ao selamento da união, a Lei n. 11.441/07 fez com que as uniões passassem
a ser realizadas dentro do próprio cartório diretamente, fazendo uso de um procedimento
administrativo, com a manifestação do acordo de ambas as partes, evidenciando que a
união é um acordo, como muitos doutrinadores civilistas afirmam que o casamento é um
ato negocial especial, um contrato em que ambas as partes se comprometem com a união
em prol da família que irão constituir (PEREIRA, 2018, p. 25).
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2.1 Modelos conjugais tradicionais
No Brasil, as configurações conjugais tiveram como ponto de início o modelo
patriarcal, que é justamente um modelo que foi importado e adaptado para as condições
relacionadas ao Brasil, que na época estavam diretamente relacionadas com a economia
latifundiária e escravagista. Por sua vez essa configuração estava relacionada na
dependência da mulher às decisões da figura masculina na relação, seja para início do
matrimônio (pendente da aceitação o pai da noiva), seja depois de casada (dependendo
das decisões do marido). No Brasil, esse patriarcado estava relacionado ao campo rural,
que por sua vez ocorreram de maneiras diferenciadas de diversas partes do país. Assim, a
posição da mulher, dentro dessa configuração matrimonial demonstra que esse modelo
conjugal foi a matriz das uniões brasileiras e de todas as organizações sociais por muito
tempo (BARROS et al., 2020, p. 21).
Nesse contexto, a união conjugal nesse período era voltada para a prerrogativa da
matrimonialização, e não era permitindo outro tipo de constituição familiar, senão pelo
casamento. Sendo que este seguia todos os moldes voltados para o patriarcado, que por
sua vez tinha uma característica hierarquizada, sendo o homem o que corresponde a
liderança da família (GOMES, 2015, p. 67).
Dessa maneira, no cotidiano, as uniões tradicionais, de onde originam as famílias, se
apresentavam de diversas formas e faces, contudo todas constituídas através do
matrimônio, advindo pela união de um homem e uma mulher. Durante bastante tempo, as
visões da união tradicional também passaram a ser a visão das famílias, considerando o
matrimônio como uma instituição social que compartilham o plano de desenvolver, entre
si, a solidariedade voltada para a assistência e convivência (NADDER, 2016, p. 88).
Por isso Dias (2015, p.71) afirma que nessa época dos matrimônios tradicionais, a
sociedade era extremamente conservadora e os relacionamentos para que fossem aceitos,
tanto pelas pessoas quanto pelo campo jurídico, precisavam ser selados pelo convencional
matrimônio, que tinha exclusivas características hierarquizada e patriarcal. Assim, no
período de revolução industrial, a família era constituída como uma comunidade rural, que
integrava todos os parentes nas unidades de produção, com o único incentivo de procriar.
Considerada por muitos como uma entidade patrimonializada, os membros apesar de
serem compostos da família e advindos da união conjugal de um par, cada um tinha sua
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função na produção e sua respectiva força de trabalho. O crescimento da família estava
voltado para melhores condições que envolvia a todos.
Assim, no modelo conjugal tradicional pode-se perceber o quanto a união
matrimonial iniciava uma instituição social primária, podendo ser vista como a união entre
um regime de relações sociais e interpessoais, com ou sem a presença da sexualidade,
havendo contribuições de todas as pessoas para realizar os interesses das pessoas que
fazem parte do núcleo, por isso passou a ter uma atenção especial do Estado (CHAVES;
ROSENVALD, 2015, p. 42).
Essa visão sobre família iniciou-se sobre a mesma forma de ver o casamento, que
não era composto somente pelo interesse de estar unido a outra pessoa, mas existia a
influência religiosa do catolicismo, que dava maior prioridade para as uniões matrimoniais
e somente era considerado casamento se passasse pelo ritual de matrimônio católico. O
casamento civil, sem a necessidade do ritual matrimonial somente passou a existir em 1891.
Por isso, o casamento, passou a ter seu lado sagrado e religioso e depois absorvido pelo
direito, de maneira que o conceito que o casamento era considerado indissolúvel veio em
partes da interpretação das visões religiosas advindas da Igreja Católica, que estabelece
casamento como eterno. Diante disso, o casamento passou a ter suas particularidades
tradicionais amparadas pela Constituição Federal do Brasil antes de 1988. Por isso, antes
de existir o Código Civil de 1916, o único modo de constituir família considerado tanto pela
sociedade quanto pelo arcabouço jurídico era através do casamento de configuração
patriarcal, as leis que amparavam essa união estavam adaptadas para esse modelo de
união (DIAS, 2015, p. 90).
No entanto, no ano de 1916, através do Código Civil, apareceu a possibilidade do
“desquite”, que trazia consigo a possibilidade da separação de corpos entre os cônjuges,
bem como a possibilidade de cessar os bens entre ambas as partes, podendo inclusive
cada um ter um novo relacionamento com outra pessoa, mesmo que ainda estivessem
casados com seus cônjuges, essa modalidade não representava o adultério, mas os
cônjuges não poderiam se casar novamente porque já eram casados, uma vez que o
vínculo do casamento que ambos tiveram anteriormente somente poderia ser desfeito com
a morte (SILVA, 2019, p. 37).
Anos depois, no ano de 1977 surgiu então a Lei n. 6.515 que regulamentou a
separação judicial, após a emenda constitucional, nesse contexto essa separação trazia
consigo o mesmo contexto que tinha sido abordado anteriormente através do desquite.
Fazendo com que a família ou a união tradicional tivesse outros rumos, fazendo com que
o casamento perdesse sua total exclusividade, contudo a sua proteção ainda se manteve,
continuando sendo protegida pelo Estado pela Constituição Federal art. 226, sendo
considerada como uma das formas possíveis e reconhecidas de se instituir uma família.
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Assim, a sociedade passou a conviver com outros tipos de união como a união estável,
família monoparental, família homoafetiva (FARIAS; ROSENVALD, 2015, p. 45).
2.2 Modelos conjugais contemporâneos
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Após contar com a Constituição Federal de 1988 e com o Código Civil de 2002, que
mesmo com algumas mudanças na configuração matrimonial continuou preocupada com
a configuração tradicional matrimonializada, dedicando para isso cerca de 110 artigos para
esse tipo de casamento, ainda sim passou a existir novos ares voltados para as novas
configurações de relacionamento e união conjugal. No entanto as novas configurações
estão dentro do novo ordenamento, voltando-se para a essência das pessoas no âmbito
do casamento e dando atenção aos valores, tais como: dignidade, solidariedade social,
igualdade substancial e liberdade. Com isso, as normas de casamento precisam ser
compreendidas dentro da experiência constitucional da qual fazem parte, para que possa
garantir o humanitário e o social, mantendo toda as normas infraconstitucionais
casamentarias (FARIAS; ROSENVALD, 2015, p. 78).
Na modernidade, a união contemporânea reflete mudanças também nas
configurações de família, essas mudanças, por sua vez, vieram da revolução francesa e
industrial, como um retrato onde o mundo estava vivendo em pleno processo de crise e
também de renovação. Nessa mesma ideologia, nas novas configurações de união conjugal
passou-se a valorizar mais a convivência entre os membros e os sentimentos passaram a
ser mais valorizados, bem como a esperanças e outros valores, com o intuito de cada um
trilhar seu caminho junto, mas em busca de seus projetos pessoais e de suas felicidades
juntos (BARRETOS, 2012, p. 34).
Outra mudança significativa nesse arcabouço é a presença ativa e atuante da
mulher, que antes era esquecida ou ofuscada pelo modelo patriarcal, com a criação da Lei
n.4.121 no ano de 1962, denominada de Estatuto da Mulher Casada, representando uma
grande conquista da mulher em poder também ter opinião e ter direitos a interferir na
administração do seu lar, mesmo em alguns momentos dando prioridade para o pai na
decisão em caso de atritos (BARRETOS, 2012, p. 35).
3 O CONCUBINATO
O mundo não possui característica estáticas, dessa menos maneira as pessoas que
dele fazem parte. Por isso, os relacionamentos tendem a estar em mudanças, junto deles a
forma de constituir família, surgindo com isso até novas configurações como as do
poliamor. No entanto, com essas mudanças e novas adaptações de uniões também surgiu
outras novas problemáticas. Dentro dessa vertente, uma união entre homem e uma mulher
sem o contrato de casamento ou sem o ritual de matrimônio, passou a ser denominada
por concubinato (GONÇALVES, 2015, p. 22).
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Como as uniões tradicionais eram movidas por negócios, em uma configuração
patriarcal onde a família fazia parte também do processo produtivo da família e a mulher
era considerada como um bem do marido. Nas novas configurações, o relacionamento é
voltado para exclusivamente os sentimentos. No entanto, o concubinato, devido a sua
origem, traz consigo uma carga alta de preconceito e descaso pela sociedade, descrito
como uma relação ilegal ou ilegítima. Observa-se com isso, a tentativa de comparar união
instável com concubinato, podendo inclusive ser tratada como companheira a pessoa que
é considerada como amante (TARTUCE, 2020, p. 47).
Há um histórico que traz à luz uma relação como características que podem ser
parecidas com a da união estável, através das mudanças sociais que os tipos de união
conjugal foram passando. Entretanto, desde os primórdios do artigo 1.727 do Código Civil,
pode ser identificada como uma relação advinda do adultério, mas possui da união estável
(MADALENO, 2018, p. 55).
Assim, o concubinato é a manifestação de que o ordenamento jurídico brasileiro
reprova a bigamia, isto é, a possibilidade de uma pessoa ser casada com mais de duas
pessoas ao mesmo tempo, levando como princípio a monogamia, sendo vista esta como
a forma moral para a caracterização de uma união. Logo, se uma pessoa que já é casada,
goza de uma relação duradoura com outra pessoa, simultaneamente, esta não poderá
gozar dos mesmos direitos que a esposa ou o marido (DIAS, 2015, p. 19).
De acordo com Silva et al., (2021, p. 101) esse tipo de união acontecia desde os
tempos mais remotos no Brasil, os homens mais ricos, por exemplo, tinham sempre o
costume de ter sua própria concubina, muitas vezes as tinha de forma pública e por
conhecimento de toda a sociedade, comportamento este que era condenado pela igreja e
sociedade, pelo fato de um dos parceiros ser rico e ter posses, mesmo assim esse tipo de
relação continuou existindo por muito tempo.
3.1 As Bases Jurídicas do Concubinato
De acordo com Pinheiro (2014, p. 38), por mais discriminada que possa se considerar
uma relação advinda de um adultério, de forma que a concubina esteve unida com o
parceiro durante anos e com ele construiu um lar por anos, convivendo como se fossem
casados, não se pode desconsiderar que esta pessoa não possa ter direitos nessa relação.
Dessa maneira, mesmo esse tipo de relação não tendo qualquer apoio do Estado, ainda
sim o judiciário reconhece os direitos econômicos que essa pessoa pode ter, pelo dever de
solidariedade entre os parceiros.
Uma das bases jurídicas do concubinato está dentro do Código Civil que traz no
artigo 1.727 a configuração das uniões dessa característica, descrevendo como “relações
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eventuais entre homem e a mulher, impedidos de casar-se, constituem concubinato”
(SILVA et al., 2021, p. 156).
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Dessa maneira, dentro do ordenamento jurídico brasileiro não há garantias e
direitos quando o marido ou a esposa possui amante, visto que dentro do próprio Código
Civil, mais precisamente no art. 550, consta a proibição do adultero em realizar doações
para o seu amante, com o intuito de evitar que haja a redução do patrimônio da família
original, não permitindo com que o adultero retire do que é de direito do cônjuge e dos
filhos (PINHEIRO, 2014, p. 112).
3.2 Concubinato no Código Civil
No Brasil, a jurisprudência possui um entendimento sobre o direito dos amantes,
quando se trata de concubinato adulterino. No entanto, fica evidente que o concubinato
foi excluído da legislação brasileira, contudo por ter essa exclusão, a compreensão do
direito do concubinato fica de livre entendimento do judiciário. Com isso, há uma certa
insegurança jurídica em torno das compreensões poderem ser confundidas com a união
estável (DIAS, 2015, p. 49).
Desse modo, se um dos cônjuges decide ter uma relação extraconjugal duradoura,
e não há interesse de constituir família com esta pessoa, de fato o Código Civil de 2002
compreende que esta relação se enquadra como concubinato adulterino e que, no entanto,
há impedimentos de ser compreendido como uma relação matrimonial. Contudo, mesmo
havendo particularidades dentro da legislação sobre o concubinato adulterino, ainda sim
existem situações que podem ser analisados dentro das brechas e circunstâncias adversas
(DINIZ, 2012, p. 56).
Contudo, se há uma compreensão de que existe uma família simultânea, que vai
além da compreensão voltada para o concubinato adulterino, que o interesse entre um
dos cônjuges foi de criar família, a compreensão voltada para o direito do amante passa a
sofrer alterações. Mesmo sendo famílias ou relações advindas de adultérios, ainda sim
podem gerar efeitos jurídicos (DIAS, 2015, p. 77).
No entanto, mesmo que o Código Civil de 2002 traga consigo a exclusão de direito
dos concubinatos em relação a união extraconjugal, alguns outros doutrinadores
compreendem de outras maneira, gerando inclusive uma dúbia compreensão sobre os
direitos dos amantes, causando insegurança jurídica sobre concubinato, pois
compreendem que se um dos cônjuges conhece a relação extraconjugal e que esta por
sua vez, o cônjuge construiu família, dessa forma a outra relação pode ser considerada
como uma união estável, passando nesses caso o concubinato adulterino a obter os
direitos de união estável pela legislação (CHAVES, 2013, p. 134).
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Com base nisso, os doutrinadores ao analisarem o art.1.727 do Código Civil/2002,
que traz em seus textos o impedimento dos cônjuges em se casar com outras pessoas em
uma relação eventual, passa-se também a fazer uma certa diferenciação entre o
concubinato puro e o impuro. Sendo aquele relacionado a união estável, onde um dos
parceiros por algum motivo se separou de fato, mas não de direito e iniciou um
relacionamento com outras pessoa, por isso considerado como um concubinato de boafé. Por outro lado, este está relacionado ao concubinato de má-fé ou impuro, mesmo tendo
uma união afetiva um dos cônjuges vive com outra pessoa em união estável ou em
casamento, sendo como o concubinato adulterino. Contudo, no caso de ambas as
mulheres não terem conhecimento de que o outro tem uma família e que é casado, de fato
faz com que essa relação possa ser de boa-fé, pois a mulher desconhece a união do outro
relacionamento, podendo ser considerado como uma união estável putativa (DIAS, 2015,
p. 177).
3.3 Concubinato: Direitos e Deveres
Os direitos que envolvem o concubinato adulterino passam por alguns princípios
que são contraditórios. As intepretações dos juristas ficam divididas entre valorizar o
princípio da monogamia e da fidelidade para ser considerado como uma relação de união
estável e com isso adquirir direitos e deveres. Como por exemplo, se reconhecida uma
entidade familiar no concubinato adulterino e que possa evidenciar requisitos de
afetividade, estabilidade e ostensibilidade, como as consideradas famílias simultâneas ou
paralelas, a estas uniões pode se atribuir direito. Desse modo, pode-se compreender que
não se pode negar efeitos jurídicos a uma realidade constante e que faz parte da evolução
do direito das famílias, marcada pela comprovação da convivência que é desenvolvida na
prática social cotidiana (SCHREIBER, 2009, p. 109).
3.4 Concubinato: Partilha de Bens
Compreende-se que bens podem ser considerados como todos os objetos que
possuem alguma utilidade para os seus proprietários e que possuem em sua característica
suprir as necessidades humanas de seus donos. Dentro do Código Civil de 2002, os bens
são definidos como “valores materiais ou imateriais que podem ser objeto de uma relação
de direito” (BRASIL, 2002, s.p.).
Para Gonçalves (2011, p. 90), os bens são coisas que podem ser materiais ou
imateriais, que são extremamente úteis para o ser humano, que trazem em suas
características expressões econômicas, suscetíveis de apropriação. Dentro desse quesito,
os bens que podem ser de direito são denominados como bens corpóreos, que existem
fisicamente e que por isso podem ser passíveis de alienação. Existem também os
incorpóreos, que podem somente ser alvo de cessão, pois são de existência abstrata,
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advindo de prestações, como usufruto de créditos, bem como atributos relacionados à
imagem, como o direito a imagem.
Dentro dessa vertente, o Código Civil de 2002, dentro dos artigos 647 e 658, trata
sobre a partilha de bens como a “divisão oficial do monte líquido, apurado durante o
inventário, entre sucessores de cujus, para lhes adjudicar os respectivos quinhões
hereditários, podendo esta divisão ser amigável ou judicial” (DINIZ, 2012, p. 01).
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Assim, no concubinato, os companheiros que conseguem comprovar uma
sociedade de fato, embasados pelo direito societário que vem translúcido no art. 981 do
Código Civil de 2002, que traz em suas linhas o texto de que “celebram contrato de
sociedade as pessoas que reciprocamente se obrigam a contribuir, com bens ou serviços,
para o exercício da atividade econômica e a partilha, entre si, dos resultados”, podem
realizar a partilha de bens quando há dissolução do concubinato, pela morte ou separação
do casal, no qual pode ser providenciada a partilha de todos os bens que foram auferidos
da união e do fruto do esforço de ambas as partes, desde que comprovada a participação
de cada um dos parceiros(PEREIRA, 2017, p. 92).
Nesse quesito, a jurisprudência chegou a uma evolução sobre esse tema nos
tribunais, pois passou a reconhecer a existência de uma sociedade de fato entre os
concubinatos, sendo a companheira vista como uma sócia, com direito a proporção do que
contribuiu dentro da relação. Por isso, dentro da Súmula n. 380 de abril de 1964 do STF,
trouxe a baila que “comprovada à existência da sociedade de fato entre os concubinos, é
cabível a sua dissolução judicial, com a partilha do patrimônio adquirido pelo esforço
comum (BRASIL, 1964, s.p.).
Dentro dessa mesma vertente, o Código Civil de 2002, dentro do concubinato
adulterino, a justiça aprova a anulação qualquer doação realizada do cônjuge adultero para
o outro parceiro, passível de anulação pelo cônjuge ou por seus herdeiros, em um prazo
de dois anos depois de ter a separação da sociedade conjugal. No art. 1642, o CC/2002
descreve que, independente do regime de bens, qualquer dos dois cônjuges podem
reivindicar bens que foram passados de um dos cônjuges ao concubino, desde que possa
comprovar que estes bens foram fruto do esforço da união conjugal entre os dois cônjuges,
se o casal tiver separado de fato por mais de 5 anos (BRASIL, 2002, s.p.).
Com isso, quantos bens existirem o julgador mandará aliená-los para poder realizar
a expropriação. Posteriormente, o juiz facultará as partes para que possam entrar com o
pedido em um período comum de 15 dias para que possam realizar a deliberação do
pedido de partilha, para que ambos consigam reunir seus pedidos do que cada qual irá
receber (GAGLIANO; PAMPLONA FILHO, 2017, p. 144).
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Nesse mesmo contexto, pode-se citar a surgimento da súmula 380 do STF, que
trazia essa mesma discriminação, onde comprovada a existência de sociedade de fato entre
os concubinos, é cabível a sua dissolução judicial, com a partilha do patrimônio adquirido
pelo esforço comum. Com isso, a sociedade de fato era considerada quando existia a
coabitação de 5 (cinco) anos sob o mesmo teto. \
Entretanto, há casos que não pode ser reconhecida a união estável entre concubinos
quando não tiver como comprovar que a pessoa casada está separada de fato e de direito
de outra pessoa, diante a isto também pode-se negar o direito à pensão alimentícia, como
pode-se observar abaixo:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. FAMÍLIA. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. UNIÃO ESTÁBEL NÃO RECONHECIDA.
HOMEM CASADO. SEPARAÇÃO DE FATO NÃO COMPROVADA.
REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS.
INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.7/STJ. DECISÃO
MANTIDA. 1. A Jurisprudência do STJ e do STF é sólida em não
reconhecer como união estável a relação concubinária não eventual,
simultânea ao casamento, quando não estiver provada a separação
de fato ou de direito do parceiro casado. 2. O recurso especial não
comporta o exame de questões que impliquem revolvimento do
contexto fático-probatório dos autos. 3. No caso concreto, o Tribunal
de origem concluiu pela ausência de comprovação de separação de
fato. Alterar esse entendimento demandaria reexame das provas
produzidas nos autos, o que é vedado em recurso especial. 4.
Agravado interno a que se nega provimento (Desembargador
Antonio Carlos Ferreira) (FERREIRA, 2021).
Nesse mesmo contexto, somente com a comprovação da sociedade de fato, isto é,
de que ambos se ajudaram para construir, precisando existir a comprovação de que
também contribuiu na construção dos bens durante o período que durou o concubinato.
Contudo existem tribunais que entendem a existência de uniões paralelas e que, portanto,
podem decidir sobre a partilha de bens ou pela meação, como o caso que aconteceu em
Minas Gerais:
EMENTA: APELAÇÃO CÍVIL. DECLARAÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL “POST
MORTEM”. PROCESSOS CONEXOS. JULGAMENTO SUMULTÂNEO.
DUPLICIDADE DE UNIÕES. DIVISÃO COM AMBAS AS
COMPANHEIRAS. A prova dos autos é robusta e firme a demonstrar
a existência de união entre a autora e o “de cujus”, bem como a dele
com outra companheira. Os bens adquiridos na constância da união
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dúplice devem ser partilhados entre a esposa, a companheira e o de
cujus (FERREIRA, 2021).
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Assim, pode-se observar que a interpretação do juiz é de extrema relevância para o
deferimento e reconhecimento das uniões estáveis perante a partilha de bens, podendo
ser reconhecida ou ainda indeferida conforme o julgamento do doutrinador em evidência.

4 CONCLUSÃO
Conforme todo o exposto, pode-se concluir que por ser um tema ainda atual e
inédito existe uma insegurança jurídica por parte dos julgadores dos casos apresentados
em alguns estudos. Evidenciando-se que há doutrinas que compreendem que o
concubinato adulterino, para surtir direitos como se fosse união estável, para os
concubinatos, precisa que exista um certo desconhecimento de que o parceiro é casado(a),
pois a jurisprudência compreende que este parceiro foi enganado ou precisa ser amparado
por não ter culpa de ter se envolvido com uma pessoa que já está em união conjugal com
outrem.
Contudo, quando o concubinato possui conhecimento de que seu atual parceiro é
casado(a), a jurisprudência compreende que possui configuração do concubinato impuro
ou de má-fé, podendo com isso o concubino não ter direitos de partilha de bens ou obter
outros direitos quando acontecer a separação ou morte do parceiro(a). Com isso,
compreende-se que o termo concubinato está relacionado à parceiros que se unem de
fato com pessoas que já são casadas. Dentro do concubinato existe o concubinato
adulterino que é justamente quando um dos cônjuges passa a ter outra relação ao mesmo
tempo que mantém o seu casamento. Neste caso tanto o cônjuge quanto o concubino
desconhecem da existência um do outro, sendo este fato objeto de estudo para decisões
posteriores nos tribunais, para decisão de partilha de bens ou para validar a união como
união estável.
Compreende-se que hoje existem diversas configurações de união conjugal
diferente de outros tempos que as uniões eram consideradas como acordos de negócio e
que as mulheres não tinham espaço para contribuir com as decisões do casamento nem
do lar. As mudanças foram ocorrendo conforme vão surgindo novas formas de constituir
família e união afetiva.
Tal narrativa abre espaço para a interpretação do julgador mediante esses casos,
precisando ser analisado a relação do cônjuge com o outro cônjuge, se existe separação
de fato, se o outro cônjuge tem conhecimento do outro relacionamento, para que assim o
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concubinato possa ter seu direito garantido de partilha de bens, levando em consideração
que se os bens a serem partilhados advém ou não do outro relacionamento.
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Assim, sugere-se para estudos futuros dentro dessa temática a separação de bens
que envolve casos em que existam duas famílias, para que se faça compreender até que
ponto o concubino pode ter direitos de forma isonômica com o cônjuge perante as famílias
envolvidas.
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RESUMO: A seguinte reflexão seguirá as linhas mestras acerca da responsabilidade jurídica
penal do indivíduo psicopata. É a partir desse pressuposto, ponto central da pesquisa, que
buscar-se-á entender a compreensão jurídica do psicopata no ordenamento penal
brasileiro. O ordenamento jurídico-penal brasileiro é totalmente silente quanto à
responsabilidade penal do criminoso que é diagnosticado como psicopata. E esse silêncio
do legislador tem levado os juízes a enquadrarem os psicopatas, ora como imputáveis, ora
como semi-imputáveis, alegando que o portador possui uma perturbação mental ou
desenvolvimento mental incompleto ou retardado que torna o indivíduo parcialmente
incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com tal
entendimento, como dispõe o parágrafo único do artigo 26 do Código Penal.
PALAVRAS-CHAVE: psicopata, semi-imputável, incapaz, ilícito, penal.
ABSTRACT: The following reflection will follow the main lines about the criminal legal
responsibility of the psychopath individual. It is from this assumption, the central point of
the research, that we will seek to understand the legal understanding of the psychopath in
the Brazilian penal system. The Brazilian criminal legal system is totally silent regarding the
criminal responsibility of the criminal who is diagnosed as a psychopath. And this silence
by the legislator has led judges to classify psychopaths, sometimes as imputable,
sometimes as semi-imputable, claiming that the carrier has a mental disorder or incomplete
or delayed mental development that makes the individual partially incapable of
understanding the illicit nature of the fact or to be determined in accordance with such
understanding, as provided for in the sole paragraph of article 26 of the Penal Code.
KEYWORDS: psychopath, semi-imputable, incapable, illicit, criminal
SUMÁRIO: 1. Introdução; 2. A psicopatia; 3. A culpabilidade; 4. A aplicação da pena ao
agente psicopata; 5. Considerações finais; 6. Referências bibliográficas.
INTRODUÇÃO
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O problema da psicopatia é uma questão que nos remete a tempos remotos, que
ganhou força de reflexão na modernidade e preocupação na contemporaneidade com o
aumento dos casos e brutalidades. São problemas que ultrapassam barreiras da psicologia,
tonando-se assuntos de cunho penal e de interdisciplinaridade.
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O presente trabalho é um estudo reflexível acerca da psicopatia e suas
consequências penais. O objetivo central é analisar os argumentos legais, jurisprudenciais
e doutrinários acerca das circunstâncias que envolve o tema em estudo.
Os métodos propostos para desencadearem a pesquisa, têm como princípio de
respeito o próprio tema que se pretende refletir. Levando em consideração a perspectiva
do entendimento dos especialista na definição do psicopata, sensibilizamo-nos de que o
melhor caminho que possibilita a fidelidade a decisão e a proposta a ser investigada é
justamente a partir da análise procedimental dos métodos Hermenêutico e Bibliográfico,
que se apresentam como instrumentos privilegiados para concernir os fundamentos dos
doutrinadores e outros teóricos que embasaram este trabalho. Nessa perspectiva
percebemos que tais métodos foram fulcrais para alcançar o nosso objetivo
Para seguir uma sequência cronológica, a nossa análise parte do ponto originário,
o responsável por desenrolar o teor do problema a ser estudado, sem a qual, não seria
possível ir adiante com a pesquisa. Para isso, iremos apresentar de forma breve o
mecanismo imposto como culpabilidade ao indivíduo psicopata. Além desse horizonte
metodológico o qual se faz presente na lógica do trabalho, também, trouxemos apostes
teóricos a respeito do- ordenamento penal brasileiro e a responsabilidade penal do
criminoso diagnosticado como psicopata.
Ainda, buscaremos definir a forma de responsabilização penal do psicopata é de
suma importância. Caso se entenda que o mesmo é imputável, responderá ele pelo crime
da forma como praticado, em estrita observância ao preceito secundário previsto para a
norma infringida.
Por outro lado, a se entender que o psicopata é semi-imputável, haverá redução
da pena, de um a dois terços, na forma determinada pelo artigo 26, parágrafo único, do
Código Penal.
Dessa forma, o presente artigo propõe a análise, ainda que em breves linhas do
tratamento dispensado pelo ordenamento jurídico-penal brasileiro ao psicopata que
pratica crime, assim como, se há compatibilidade entre o ordenamento vigente e a
aplicação a casos concretos, pelo Poder Judiciário, mediante a apresentação de casos
específicos julgados e o seu acerto frente às técnicas de interpretação jurídica
aplicada.
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1 A PSICOPATIA
A psicopatia está relacionada com crimes de grande relevância social. É um título
dado àquele que comete crimes monstruosos e cruéis, o qual gera insegurança e medo a
sociedade. Quem pratica esses tipos de crimes são muitas das vezes classificado como
portador de alguma doença mental, tendo a predisposição à cometer crimes semelhantes
e em sequência. Ademais, pessoas que agem dessa forma a sociedade tende a julgar como
psicopata, muito das vezes sem entender o que de fato é a psicopatia. Para tanto, iremos
fazer uma breve abordagem para entender melhor a natureza da psicopatia.
Para entendermos melhor a natureza da psicopatia, temos que voltarmos nossos
estudos as ciências ligadas à área da saúde mental, assim tendo a consciência da
classificação dos imputáveis, semi-imputáveis ou inimputáveis, entendido pelo Direito
Penal brasileiro, é necessário compreender ainda a partir de outras ciências, principalmente
a psicologia forense, a completude e as correntes que melhor traduza o entendimento
acerca do psicopata.
A definição e entendimento do psicopata é encontrado a partir de três vertentes.
A primeira compreende a psicopatia como uma doença mental; a segunda como uma
doença moral; e a terceira apresenta a psicopatia como um transtorno de personalidade.
Segundo Ana Beatriz B. Silva (2008), discorre que, o entendimento mais tradicional
acredita ser a psicopatia uma doença mental, sendo que, o significado correto da
psicopatia se traduz como doença da mente. Vejamos:
A corrente considerada mais conservadora entende a psicopatia
como uma doença mental, sendo que, etimologicamente, psicopatia
significa doença da mente. Entretanto, parte expressiva dos
profissionais da área da psiquiatria forense critica esse 15
entendimento, pois consideram que a parte cognitiva dos indivíduos
psicopatas se encontra preservada, íntegra, tendo plena consciência
dos atos que praticam (possuem, inclusive, inteligência acima da
média da população), sendo que seu principal problema reside nos
sentimentos (afetos) deficitários (B. SILVA, 2008, p. 18).
Todavia, há críticas fortes a respeito da definição acima. Pois acredita-se, que os
psicopatas têm consciência dos atos que praticam e principalmente inteligência
diferenciada, sendo estes capazes de criar circunstâncias para atrair suas vítimas.
A respeito da segunda corrente, aquela que entende a psicopatia como doença
moral, acredita que o psicopata age em virtude da incapacidade de observar os valores
jurídicos e morais. De acordo com Hales (2006), defensor dessa corrente, acredita que o
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psicopata se mostra incapaz de exercer as regras estabelecidas pela lei e a moral social
para a boa convivência. Na incapacidade da percepção da ordem social e jurídica, o sujeito
tende a despertar a psicopatia.
Outros que defendem a ideia da psicopatia como doença moral, os mais liberais,
estes acreditam que o termo “doença moral” é uma expressão incorreta, o certo seria
“loucura” moral.
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A terceira corrente, trazendo presente a medicina, ambas conceituam a psicopatia
como um transtorno de personalidade, a qual encontra um terreno fértil na cultura
marcada pelo consumismo exacerbado e o individualismo. Segundo Galvão (2013), é nesse
novo estilo de vida da sociedade que a psicopatia tende a se manifestar.
Conforme o CID-10 (Classificação Internacional de Doenças) diz que o termo oficial
para designar um psicopata ou sociopata é Personalidade Dissocial ou Antissocial, sendo
um dos distúrbios mentais mais difíceis de serem identificados. Entende-se que o
transtorno de personalidade está associado a anomia social, seria um desprezo pela as
normas e regras sociais. O CID-10 entende ainda que o transtorno afeta o indivíduo de
maneira que é quase impossível perceber a sua manifestação no psicopata (GALVÃO,
2013).
De acordo com a teorias apresentadas, quando voltamos ao tema psicopatia,
algumas concepções geram uma certa dúvida. Sendo que o sentido literal do termo
psicopatia é “doença mental”, de origem grega pisque=mente e pathos=doença. Na
definição psiquiátrica, a psicopatia não entra na visão tradicional das doenças mentais
(SILVA, 2008).
Quando olhamos para um psicopata, esse não vai deixar transparecer qualquer
anomalia, como por exemplo, alucinações e ilusões, características da maioria dos
transtornos mentais. O psicopata é racional e tem claro o seu ato executório e age a partir
da sua liberdade de escolha, diferente dos psicóticos.
Estar consciente é fazer o uso da razão ou da capacidade de
raciocinar e de processar os fatos vivenciados. Estar consciente é ser
capaz de pensar e ter ciência das nossas ações físicas e mentais. [...]
Ser consciente não é um estado momentâneo em nossa existência
[...]. Ser consciente refere - se à nossa maneira de existir no mundo.
Está relacionado à forma como conduzimos nossas vidas e,
especialmente, às ligações emocionais que estabelecemos com as
pessoas e as coisas no nosso dia - a - dia. Ser dotado de consciência
é ser capaz de amar! (BARBOSA, 2008, p. 25).
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Os estudos que envolve a psicopatia a classifica em dois níveis: o transtorno parcial
(TP) e o transtorno global (TG) da personalidade. O primeiro é compreendido como uma
linha incomum de caráter e mais perceptível à psicoterapia, no sentido de controle
comportamental. Por sua vez, os pacientes com TG não apresentam sensibilidade afetiva
propensa à assocializarão (MORANA, 2003).
Conforme o consenso doutrinário sobre as principais características da psicopatia,
Jorge Trindade expõe as dominantes:
No eixo do relacionamento interpessoal, costumam ser arrogantes,
presunçosos, egoístas, dominantes, insensíveis, superficiais e
manipuladores; No âmbito da efetividade, são incapazes de
estabelecer vínculos afetivos profundos e duradouros com os outros.
Não possuem empatia, remorso ou sentimento de culpa; Na parte
relacionada com o comportamento, são agressivos, impulsivos,
irresponsáveis e violadores das convenções e das leis, agindo com
desrespeito pelos direitos dos outros. (2010, p.167)
De acordo com Shine (2000) o psicopata não se ver encaixado de forma constante
nas relações sociais e indiferente as punições. É alguém que consegue se expressar de
forma coerente, porém, apenas demonstra a falta de consideração em relação aos outros.
2 A CULPABILIDADE
Estudaremos neste ponto o conceito analítico de crime e de seu elemento, a
culpabilidade. Sendo que o norte central é a questão sobre a imputabilidade, como
objetivo à saber se a psicopatia entra no rol da imputabilidade plena, reduzida ou nula.
Para tanto, como o Código Penal Brasileiro não apresenta o conceito de crime, buscaremos
suprir tal lacuna reflexível com o entendimento doutrinário, a qual é considerada fonte
mediata do Direito Penal.
DECRETO-LEI Nº 3.914, DE 9 DE DEZEMBRO DE 1941: Art 1º
Considera- se crime a infração penal que a lei comina pena de
reclusão ou de detenção, quer isoladamente, quer alternativa ou
cumulativamente com a pena de multa; contravenção, a infração
penal a que a lei comina, isoladamente, pena de prisão simples ou de
multa, ou ambas alternativas ou cumulativamente. (BRASIL, 2017).
Conforme Grego (2011), o crime é entendido a partir de três abordagens: material,
formal ou analítico. O primeiro estabelece ser determinado crime ou não, sendo crime todo
fato humano, intencional ou não, mas que lesa algum bem jurídico protegido pelo Estado.
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Segundo Grego (2011), crime no sentido formal são os fatos humanos que
contrariam a lei penal editada pelo Estado.
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O sentido analítico do crime é aquele que analisadas todas as características que
integram a infração penal. A grande preocupação desse aspecto é a correspondência entre
o autor do crime e a infração penal por quem tem a competência de julgar o caso. Assim,
cabe analisar se o fato é típico e ilícito, por terceiro, se o autor tem culpa ou não sobre o
ato praticado. Contudo, Capez (2012), para que exista a infração penal, é preciso que o fato
seja típico e ilícito.
A partir da reflexão analítica do crime encontramos três correntes: a Bipartida,
defende que a culpabilidade não integra o conceito de crime, como por exemplo, não
existe crime culpado, mas autor do crime culpado, isto é, a culpabilidade é um valor que
está dentro de quem comete o crime. Conclui-se então, que para essa corrente, crime é
todo fato típico e ilícito, sendo a culpabilidade apenas um pressuposto para a aplicação da
pena.
A concepção tripartida, aparentemente sendo a mais correta e a adotada pelo
Código Penal brasileiro, aponta como pressupostos da pena a tipicidade, a ilicitude e
também a culpabilidade, como elementos essenciais para responsabilizar o agente.
Substancialmente, o crime é um fato humano que lesa ou expõe a
perigo bem jurídico (jurídico-penal) protegido. Essa definição é,
porém, insuficiente para a dogmática penal, que necessita de outra
mais analítica, apta a pôr à mostra os aspectos essenciais ou os
elementos estruturais do conceito de crime. E dentre as várias
definições analíticas que têm sido propostas por importantes
penalistas, perece-nos mais aceitável a que considera as três notas
fundamentais do fato-crime, a saber: ação típica (tipicidade), ilícita ou
antijurídica (ilicitude) e culpável (culpabilidade) (TOLEDO, 1999, p.80).
A terceira corrente por sua vez, denominada de tetrapartida, defende que o crime
é todo fato “típico, ilícito, culpável e punível”. Essa corrente é a minoritária, e não é adotada
pelo direito penal do Brasil.
Conforme Capez (2012), fato típico é o fato material que se encaixa perfeitamente
aos elementos previstos na lei.
Nucci (2011), no mesmo sentido que Capez, ressalta a importância do fato típico
relacionado ao tipo penal, isto é, é necessário voltar os olhos a tipicidade, conduta,
resultado e nexo causal, moldando-se ao modelo incriminador.
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São quatro os elementos do fato típico: conduta dolosa ou culposa;
resultado (somente nos crimes materiais); nexo causal (só nos crimes materiais) e
tipicidade. O fato material é aquele que existe independentemente de se encaixar ou não
ao modelo descrito legal. Já a tipicidade é irrelevante para a existência do fato material.
(CAPEZ, 2012).
Todavia, o que nos interessa nesse momento para análise é a conduta culposa, ou
seja, a culpabilidade. De acordo com Bustos Ramíres (2005, p. 1100) “A culpabilidade é
um juízo de valoração concreto, razão pelo qual surge a importância de se ter o fato típico
e antijurídico, indicando qual é o foco de realidade a ser objeto desse juízo de reprovação
social”.
É possível encontrar duas teorias que bordam sobre a reprovabilidade daquele que
praticou a infração penal. A primeira é fruto da escola clássica, tem como base o livre
arbítrio, ou seja, o homem é livre para suas escolhas, estando a responsabilidade penal
ligado a liberdade moral do indivíduo.
Este livre arbítrio é que serve, portanto de justificação às penas que
se impõem os delinquentes como um castigo merecido, pela ação
criminosa e livremente voluntária. Só é punível quem é moralmente
livre e, por conseguinte moralmente responsável, porque só estes
podem ser autores de delitos. Se o homem cometeu um crime deve
ser punido porque estava em suas mãos abster-se ou se quisesse,
praticar ao invés dele um ato meritório (ARAGÃO, 1955, p. 72).
A segunda teoria vem da Escola Positiva e tem como base o determinismo.
Segundo esta, o homem não é livre, suas ações são influenciadas por fatores internos e
externos as quais influenciam sua prática infracional. Dessa forma, Rogério Greco salienta
(199, p. 362):
Toda conduta humana possui dois aspectos simultâneos e
indissolúveis. Um externo, que expressa um atuar apto a modificar o
mundo naturalístico, e outro interno, traduzido pelo movimento
psíquico necessário à elaboração da vontade. O direito tem como
objeto de valoração a conduta humana e, como não se pode
conceber esta desvinculada de seu elemento psíquico, é necessário
reconhecer o interesse do Direito pela liberdade do querer. Dessa
forma, a concepção do livre-arbítrio ressalta o poder do indivíduo
para agir de outro modo, ou seja, como deveria.
Assim, Greco (2011) afirma que a culpabilidade que recai sobre a conduta típica e
ilícita é individual. Tal circunstância está relacionada com a identidade do homem. Assim,
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todos os fatos internos e externos devem ser considerados a saber se haveria outra
possibilidade de agir de outro modo.
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Ao longo da história, o conceito de culpabilidade demonstrou uma evolução
significativa, como por exemplo, a teoria psicológica (causalista), tornando a culpa um elo
psicológico que se estabelece entre a conduta e o resultado, seja de forma dolosa ou
culposa. Assim, essa teoria considera a infração penal mediante o fato típico e ilícito se
tiver a presença do dolo ou da culpa, vinculando subjetivamente o agente ao fato. Assim,
a culpabilidade é do dolo e culpa. A imputabilidade penal é pressuposto de culpabilidade,
de forma que, só se analisa o dolo e a culpa se a pessoa for imputável.
A teoria normativa da culpabilidade vai além da primeira. Para esta, não basta o
dolo ou culpa e a culpabilidade, mas também a abordagem sobre a exigibilidade da
conduta diversa. Por mais que a teoria tenha apresentado aspectos diferentes da primeira,
mesmo assim, seu alcance é minoritário.
A teoria adotada pelo Código Penal Brasileiro é a teoria estrita da culpabilidade, a
qual o erro recai sobre uma situação de fato e o erro de tipo, isto é, seja pela presença ou
limite de uma justificação de erro de proibição. Assim, para uma pessoa seja responsável
por um fato típico e ilícito ela deve ser imputável. Para todos os efeitos, para esta teoria, a
imputabilidade é a regra e a inimputabilidade é a exceção.
Imputabilidade penal é o conjunto das condições pessoais,
envolvendo inteligência e vontade, que permite ao agente ter
entendimento do caráter ilícito do fato, comportando-se de acordo
com esse conhecimento. O binômio necessário para a formação das
condições pessoais do imputável consiste em sanidade mental e
maturidade (NUCCI, 2012, p. 306).
De acordo com Nucci (2012), se o agente não souber diferenciar o certo do errado,
poderá este não sofrer juízo de culpabilidade.
De acordo com Capez (2012), são excludentes de imputabilidade a doença mental,
o desenvolvimento mental incompleto, o desenvolvimento mental retardado, e a
embriaguez completa proveniente de caso fortuito ou força maior.
É considerado doença mental a perturbação mental ou psíquica de qualquer
natureza, capaz de afetar a serenidade e capacidade do agente entender o caráter
criminoso do fato ou controlar a vontade de praticar. O doutrinador Capez (2012)
apresenta algumas moléstias penais, tais como epilepsia, condutopática, psicose, neurose,
psicopatia, epilepsias em geral, entre outras.
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O artigo 26 do código penal assim determina: é isento de pena o
agente que, por doença mental ou desenvolvimento mental
incompleto ou retardado, era, ao tempo da ação ou omissão,
inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de
determinar-se de acordo com esse entendimento (BRASIL, 2017).
Assim, não podemos dizer que o inimputável comete crime, o que ocorre na
prática é que, o inimputável será penalmente sancionado, todavia, avaliado o caso
específico onde pode ser estabelecido determinada medida de segurança fundamentada
no juízo de periculosidade.
São três os critérios que devem ser observados sobre a inimputabilidade: o sistema
biológico, o sistema psicológico e o sistema biopsicológico. No que se refere ao biológico,
é necessário apenas saber se o agente é portador de alguma doença mental; o caráter
psicológico somente se preocupa com a capacidade que o agente possui para apreciar o
caráter ilícito do fato.
E o sistema biopsicológico, que combina os dois sistemas anteriores e foi adotado
como regra, exigindo que a causa geradora esteja prevista em lei, e que atue ativamente
no momento da ação delituosa, retirando do agente a capacidade de entendimento e
vontade. Assim, será inimputável aquele que, em razão de uma causa prevista em lei, atue
no momento da prática da infração penal sem capacidade de entender o caráter criminoso
do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento (CAPEZ, 2012).
De acordo com Nucci (2012), são considerados semi-imputáveis toda ou qualquer
perda de parte de compreensão e autodeterminação, em razão de doença mental ou de
desenvolvimento incompleto ou retardado. Atinge àqueles em que as confusões psíquicas
diminuem o comando de autodeterminação e enfraquece a resistência interior a prática do
crime. O agente é imputável e responsável por ter noção do que está fazendo, mas sua
responsabilidade é menor decorrente sua culpabilidade reduzida em consequência a suas
condições pessoais.
3 A APLICAÇÃO DA PENA AO AGENTE PSICOPATA
O fato social é o fundamento para a noção de Direito. Por isso que sem sociedade
não há Direito e sem Direito a sociedade seria um caos, sem harmonia e ordem de
convivência. De acordo com Teles (2006, p. 1) “o homem não é absolutamente livre para
fazer o que bem quiser”, por isso que num dado momento histórico, o homem buscou
medidas que fossem capazes de policiar certas ações contrárias as crenças religiosas, as
ideologias políticas e os costumes tradicionais.
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Desse modo, percebe-se que o Direito é uma extensão do poder do Estado, que
ao longo do tempo sofre influência e evolui conforme a necessidade de cada realidade.
Tanto quanto o Direito, a pena punitiva também sofre fortes mudanças, sendo essa o
instrumento corretivo do Direito antes mesmo da sua institucionalização.

Boletim Conteúdo Jurídico n. 1052 de 25/11/2021 (ano XIII) ISSN - 1984-0454

O Direito tem como fim a tutela dos bens de cunho mais relevantes para a
sociedade, sendo, a vida, a integridade física, a liberdade e outros, quando estes são
efetivamente atingidos ou mesmo ameaçados em qualquer natureza, o Estado oferece
resposta cuja intensidade é diretamente proporcional à relevância dos valores lesionados,
para tanto, utiliza-se de normas de natureza penal, que pode implicar com a sanção
privativa de liberdade.
Contra a prática desses fatos o Estado estabelece sanções,
procurando tornar inviolável os bens que protege. Ao lado dessas
sanções o Estado fixa outras medidas com o objetivo de prevenir ou
reprimir a ocorrência de fatos lesivos dos bens jurídicos dos cidadãos.
A mais severa das sanções é a pena, estabelecida para a
inobservância de um imperativo. Dentre as medidas de repressão ou
prevenção encontramos as medidas de segurança (JESUS, 2012, p.
45).
Assim, vemos que o Estado estabelece normas jurídicas em virtude do combate ao
crime. A esse catatau de normas dá-se o nome de Direito Penal, parte do ordenamento
jurídico plural. Pois o Estado que buscou estabelecer e monopolizar a distribuição da
justiça, foi o mesmo Estado tirano, com pena cruéis e desumanas, excluindo toda a
dignidade do condenado. René Ariel Dotti ressalta:
A história do Direito penal é uma história de crimes morais, de
tiranias, de horrores, de tormentos, e de sangue, que fazem
estremecer a humanidade, que hoje contempla os factos, e que não
pôde, na presença deles, deixar de recuar tremendo. Parece
impossível, que houvessem legisladores, juízes, executores da alta
justiça, a representar ativamente nas repetidas cenas de suplícios os
mais variados, todos corporais, todos aflitivos, a respeito dos quais a
imaginação do homem procurasse com esmero a preferência e a
invenção de martírios os mais dolorosos contra seres da mesma
espécie, contra irmãos, contra filhos. Os homens, piores que as feras,
a pretexto de punir os malefícios, cometeram crimes mais
repreensíveis, que os que pretenderam reprimir. Deram o exemplo
de crueldade, da violação dos direitos individuais, e dos da
propriedade (DOTTI. 2004, p. 124).
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O Direito penal foi se constituindo de forma plural, isto é, variando em cada
contexto e povo. Conforme a evolução cultural de cada região e tribo, o Direito se
estruturava para corresponder as demandas locais.
Desse modo, o Direito Penal pode ser analisado a partir da evolução histórica, em
períodos distintos, onde cada momento são absolutamente independente entre si, com
traços e características próprias, denominadas de fases, as quais são: vingança privada,
vingança divina, vingança pública, período humanitário e período científico, este último,
também denominado período criminológico.
De acordo com Greco (2010) e demonstramos quando abordamos a culpabilidade,
o Direito Penal foi criado com a finalidade de proteger os bens mais importantes e
necessários para a própria sobrevivência da sociedade, essenciais ao indivíduo e à
comunidade.
Dissocial ou Antissocial, sendo um dos distúrbios mentais mais difíceis de serem
identificados. Tal situação é preocupante, uma vez que, além desse número cometido por
tais pessoas crescerem, uma das características de um indivíduo psicopata é a ausência de
sentimentos, resultando assim em crimes demasiadamente violentos. Outro ponto que
causa preocupação é quanto a aplicação da Lei Penal Brasileira, no que diz respeito ao
cumprimento de sua execução, já que para todo crime há uma sanção.
A Associação Americana de Psicopatia lançou, em 2013, a quinta edição do Manual
Diagnóstico e Estatística de Distúrbios Mentais, também conhecido como DSM-5; listando,
tanto a sociopatia quanto a psicopatia, como doenças que são enquadradas como
Transtorno de Personalidade Antissocial.
Esses dois distúrbios citados acima são muito semelhantes, levando a confusão
entre ambos. Características que apresentam em comum são: desrespeito pelas leis;
indiferença pelos direitos dos outros seres humanos; ausência de remorso ou sentimento
de culpa e, em alguns casos, ambos podem agir de maneira violento.
No Brasil, os psicopatas mais famosos são Suzane von Richthofen, Francisco de
Assis Pereira (Maníaco do Parque), Tiago Henrique Gomes da Rocha (serial killer de
Goiânia), Marcelo Costa de Andrade (Vampiro de Niterói), Fortunato Botton Neto (o
maníaco do Trianon), Francisco das Chagas Rodrigues de Brito (o emasculador do
Maranhão), João Acácio Pereira (o bandido da luz vermelha); Leandro Basílio
Rodrigues (maníaco de Guarulhos), Pedro Rodrigues Filho (Pedrinho matador); dentre
outros.
Dentro do ramo do Direito Penal, o entendimento quanto a culpabilidade dessas
pessoas portadoras deste transtorno ainda não é pacífica. O Código Penal Brasileiro não
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aborda de maneira clara e específica quanto a sanção para essas pessoas, mas o artigo 26
do referido Código dispõe, de maneira limitada, sobre o tema:
Artigo 26. É isento de pena o agente que, por doença mental ou
desenvolvimento mental incompleto ou retardado, era, ao tempo da
ação ou da omissão, inteiramente incapaz de entender o caráter
ilícito do fato ou de determinar se de acordo com esse entendimento.
Boletim Conteúdo Jurídico n. 1052 de 25/11/2021 (ano XIII) ISSN - 1984-0454

Parágrafo Único – A pena pode ser reduzida de um a dois terços, se
o agente, em virtude de perturbação de saúde mental ou por
desenvolvimento mental incompleto ou retardado não era
inteiramente capaz de entender o caráter ilícito do fato ou de
determinar-se de acordo com esse entendimento.
Já o artigo 27 do Código Penal dispõe:
Artigo 27. Os menores de 18 (dezoito) anos são penalmente
inimputáveis, ficando sujeitos às normas estabelecidas na legislação
especial.
Logo, de acordo com o artigo citado acima, entende-se que é considerado
inimputável o indivíduo que, por doença mental ou desenvolvimento mental incompleto
ou retardado, era, no tempo do fato, inteiramente incapaz de entender o caráter do ato
ilícito outrora praticado.
A imputabilidade apresenta, assim, um aspecto intelectivo,
consistente na capacidade de entendimento, e outro volitivo, que é
a faculdade de controlar e comandar a própria vontade. Faltando um
desses elementos, o agente não será considerado pelos seus atos”
(CAPEZ, 2008, p. 308).
Como visto, o Código Penal Brasileiro não trata com clareza e não há uma
uniformização na doutrina quanto a culpabilidade de um agente portador deste transtorno
em epígrafe (psicopatia).
Assim, uma vez reconhecida a semi-imputabilidade do agente, cabe ao juiz decidir
pela aplicação de pena privativa de liberdade ou de medida de segurança de internação,
nos termos do art. 98 do Código Penal, que assim dispõe:
Substituição da pena por medida de segurança para o semiimputável. Art. 98. Na hipótese do parágrafo único do art. 26 deste
Código e necessitando o condenado de especial tratamento curativo,
a pena privativa de liberdade pode ser substituída pela internação,
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ou tratamento ambulatorial, pelo prazo mínimo d e 1(um) a 3 (três)
anos, nos termos do artigo anterior e respectivos §§ 1º a 4º.
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No caso do indivíduo semi-imputável diagnosticado como portador de psicopatia,
é evidente o risco decorrente da mera diminuição de pena, de modo que, para tais
situações, o recomendável, no âmbito penal, é a aplicação concomitante de medida de
segurança.
Contudo, ao término da medida de segurança aplicada, e visando evitar que o
psicopata seja novamente colocado nas ruas, os Tribunais adotaram uma “solução jurídica
legítima” para tal problemática, qual seja, a decretação da interdição civil do psicopata,
com a consequente internação compulsória em hospital psiquiátrico adequado.
Acerca da psicopatia continua sendo um dos maiores questionamentos por
profissionais da área da psiquiatria, bem como por juristas e doutrinadores, e isso se deve
às várias consequências decorrentes de sua adoção. Parece mais fácil e concreto, indicar o
passado do transgressor como responsável do seu futuro tortuoso, do que adentrar em
um campo obscuro e realizar infindáveis, e muitas vezes, inconclusivas teorias.
Deste modo a psicopatia vem sendo descrita como transtorno de personalidade
antissocial, encontrando-se no rol Internacional das Doenças, na parte destinada à
disposição das doenças mentais. Por esta razão, alguns doutrinadores e juristas vêm
defendendo a psicopatia como doença mental, bem como ao fato de que no decorrer do
tempo a citada expressão “psicopatia” venha a ser sinônimo de doença mental.
Porém, grande parte dos pesquisadores (Jorge Trindade, Andréa Baheregaray,
Mônica Rodrigues, Robert Hare, etc.) não consideram a psicopatia como uma doença
mental, por não provocar qualquer sintoma em seu portador, como ocorre com as demais
doenças como a esquizofrenia, psicose e etc.
Os adeptos desse entendimento ainda justificam seu posicionamento
sustentando que: “os psicopatas têm plena consciência dos seus atos
e dos instrumentos necessários para alcançar seus mais sórdidos
crimes. São conhecedores das normas legais e sociais e as
desconsideram na prática de seus atos” (ABREU, 2015, p.57-58).
Neste contexto consideramos que este transtorno não pode tornar o agente
inimputável, visto que ele o psicopata sabe perfeitamente das normas e leis que imperam
a sociedade, bem como suas consequências. Se por acaso, o psicopata sofrer de algum
tipo de doença mental em caráter permanente, (dependência química ou alcoolismo) e
esta doença for suficiente para que no momento dos fatos delituosos afastar a capacidade
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de compreender o querer, teremos aí caracterizada a inimputabilidade, nessa situação a
inimputabilidade declarada não pela psicopatia, mas em decorrência da doença mental.
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No sentido da semi-imputabilidade, o psicopata não pode ser considerado
portador de uma perturbação de saúde mental. A psicopatia não vem a provocar qualquer
tipo de alteração na saúde mental de seu portador, o fato do agente externar
comportamento antissocial não quer dizer necessariamente comprometimento desta.
Mesmo que fosse considerada perturbação da saúde mental, tal circunstância não teria o
caráter de diminuir a capacidade de discernir.
Assim, esses indivíduos não são loucos, mormente no que se refere à visão ou
conceito de louco que medianamente se tem, nem apresentam qualquer tipo de
desorientação, bem como sofrem de delírios ou alucinações (como a esquizofrenia) e
tampouco apresentam intenso sofrimento mental (como a depressão ou o pânico). Tratamse de pessoas que sem levantar qualquer suspeita, utilizam-se da facilidade que detém de
controlar seus sentimentos e/ou simular a existências destes para aproximarem-se de
pessoas, e transformam a vida destas num estado lamentável, muitas vezes até as
destruindo, e fazendo com que a vítima tenha sérios problemas emocionais, físicos, sócias
e psicológicos.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Conforme os pontos fortes do trabalho, verificou-se que a justiça brasileira ainda
não consegue lidar com os sujeitos diagnosticados com psicopatia. É óbvia as teorias que
definem e determinam o sujeito psicopata, sendo que, este tem o desenvolvimento
cognitivo e volitivo em perfeito funcionamento, como é o caso do psicopata, o qual não
deveria ser qualificado como inimputável. Diante desse entendimento, é necessário buscar
superar os indetermináveis debates acerca da inimputabilidade e semi-imputabilidade
aplicadas aos psicopatas. Sendo que não basta apenas buscar compreender o grau de
culpabilidade, mas crias políticas criminais para aprofundar nas questões de sanção
aplicadas a eles. Todavia, neste artigo prevaleceu a ideia da comunidade psiquiatra e o
entendimento jurídico a aplicabilidade da imputabilidade do psicopata.
Há juízes que classificam o portador deste transtorno como imputáveis e outros
como semi-imputáveis, aplicando a pena privativa de liberdade, com ou sem a redução de
pena estabelecida no artigo 26 do Código Penal e outros ainda, que preferem adotar a
aplicação da medida de segurança, o que é um erro, pois acaba trazendo uma imensa
insegurança jurídica.
As sanções que o Judiciário brasileiro aplica a estes indivíduos e a sua eficácia,
constatando-se que nem a pena privativa de liberdade, tampouco a medida de segurança
cumpre com seu fim, que é ressocializar o indivíduo. Isto ocorre na maneira em que se
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considerado imputável e aplicado a pena privativa de liberdade, estes indivíduos não
gozarão de nenhum acompanhamento específico, vindo a cometer novos crimes no
estabelecimento prisional e influenciando outros presos com sua sagacidade.
Também há o que se falar que a possibilidade de ressocialização destes indivíduos
é remota, na mesma medida em que o índice de reincidência criminal é deveras elevado.
A aplicação da medida de segurança também encontra problemáticas que fazem com que
ela não seja eficaz, posto que seu objetivo é tratar e curar o sujeito, não obstante, a
psicopatia não possui cura, na maneira que não se trata de uma doença mental e
sim de um transtorno antissocial.
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Psicopatia e o código penal: uma análise acerca da responsabilidade penal do
psicopata no âmbito da legislação brasileira
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NATALIA AGUIAR DE SOUZA
RESUMO: A psicopatia é como um transtorno de personalidade, são pessoas capazes de
analisar situações, perceberem a sua realidade e utilizar-se destas para praticar atos que
são ilegais e contra a lei. O maior problema relacionado a isto é que, a psicopatia pode ser
considerada como uma doença mental por intérpretes da lei e doutrinadores, bem como
juízes e magistrados, permitindo com que, esses indivíduos, possam continuar livres na
sociedade escolhendo outras vítimas. A pesquisa possui relevância perante a importância
de discriminar que psicopatia não é doença mental e logo o indivíduo pode ser julgado
pelos seus atos. Evidencia-se que a psicopatia não há cura e nem tratamento eficiente, por
isso indivíduos criminosos psicopatas apresentam perigo para a sociedade. Esse artigo tem
como principal objetivo analisar dentro da legislação brasileira as responsabilidades penais
de um indivíduo psicopata. Trata-se de uma revisão de literatura onde serão realizadas
pesquisas dentro das bases de dados Scielo e Google Acadêmico, sendo consultadas teses,
dissertações, livros e periódicos relacionados com a atuação da lei em relação à psicopatia.
Palavra-Chave: Psicopata. Código Penal. Inimputabilidade.
Abstract: Psychopathy is like a personality disorder, people who are able to analyze
situations, perceive their reality and use this to practice acts that are illegal and against the
law. The biggest problem related to this is that psychopathy can be considered as a mental
illness by interpreters of the law and legal scholars, as well as judges and magistrates,
allowing these individuals to continue free in society by choosing other victims. The
research is relevant because of the importance of discriminating that psychopathy is not a
mental illness and therefore the individual can be judged for his actions. It is evident that
psychopathy has no cure and no efficient treatment, therefore psychopathic criminal
individuals are a danger to society. The main objective of this article is to analyze within
the Brazilian legislation the penal responsibilities of a psychopathic individual. This is a
literature review where researches will be made in the Scielo and Google Academic
databases, consulting theses, dissertations, books and periodicals related to the role of the
law in relation to psychopathy.
Key-words: Psychopath. Penal Code. Inimputability.
SUMÁRIO: 1. Introdução; 2. Teoria do Crime; 2.1 Culpabilidade; 2.2 Imputabilidade e
inimputabilidade; 3. Psicopatia; 3.1 Características Principais; 3.2 Psicopatia e o livre516
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arbítrio; 4. Responsabilidade Penal do Psicopata; 4.1 Psicopatia na Legislação Penal
Brasileira; 4.2 Entendimento doutrinário a respeito da psicopatia; 4.3 Punições ao psicopata
perante o ordenamento jurídico brasileiro; 5. Conclusão; 6. Referências.
1 INTRODUÇÃO
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O estudo voltado para a mente humana, principalmente se esta é uma mente
criminosa, se torna importante para levar ao conhecimento da Sociedade os riscos que
envolvem o bem estar e a segurança de diversas pessoas. As percepções voltadas para o
comportamento desses indivíduos levam a estudos a serem feitos com o intuito de analisar
a personalidade de cada um e suas reais motivações para praticar tais atos criminosos.
Com base da visão acerca da legislação que envolve pessoas com transtorno
mentais, muitas vezes os indivíduos psicopatas são beneficiados pela inimputabilidade
penal, sendo interpretados como pessoas incapazes de compreender o que é real do que
é imaginário ou que podem ter fugas de suas realidades que os fazem cometer tais crimes.
Contudo, a psicopatia não é uma doença mental. Considera-se psicopatia, através
de estudos aprofundados da psicologia e psiquiatria, como um transtorno de
personalidade, são pessoas capazes de analisar situações, perceberem a sua realidade e
utilizarem-se destas para praticar atos que são ilegais e contra a lei. O maior problema
relacionado a isto é que, a psicopatia pode ser considerada como uma doença mental por
intérpretes da lei e doutrinadores, bem como juízes e magistrados, permitindo com que,
esses indivíduos, possam continuar livres na sociedade escolhendo outras vítimas ou
cometendo mais atos criminosos, por considerar que a psicopatia não há cura ou
transformação terapêutica ou clínica que possa reverter a forma como o psicopata vê a
sociedade, mesmo este sendo punido por seus atos ou passando por acompanhamentos
(que são eficientes em caso de transtornos mentais). Com base ao exposto, indaga-se:
como o psicopata é visto sob a ótica do artigo 26 do Código Penal?
Por isso, para que crimes não possam passar por impunidade perante a legislação
brasileira, exames comprobatórios precisam ser realizados nesse indivíduo para que possa
obter-se de conhecimento de seu estado mental, como traz à luz o artigo 149 do Código
Processo Penal. Assim, a pesquisa para a compreensão voltada entre a diferença entre um
psicopata e uma pessoa com doença mental é essencial para que ocorra uma compreensão
sobre imputabilidade, inimputabilidade e semi-imputabilidade relacionado aos crimes que
são cometidos por psicopatas.
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Esse artigo tem como principal objetivo analisar dentro da legislação brasileira as
responsabilidades penais de um indivíduo psicopata. Verificar dentro do Código Penal as
possibilidades de um psicopata homicida retornar ao convívio com a sociedade mesmo
tendo cometido crimes advindos da sua fuga da realidade; Pontuar as brechas encontradas
no Código Penal para excluir a culpabilidade do psicopata homicida de seus crimes em
série ou homicídios cometidos; Descrever sob a ótica das leis que protegem o portador de
transtornos psicológicos o quanto não há diferença entre um sujeito psicopata e um não
psicopata nas leis brasileiras, permitindo e a necessidade de uma política pública voltada
para tratar desse assunto com atenção especial, uma vez que esse tipo de indivíduo não
percebe o mal que faz para suas vítimas.
Trata-se de uma revisão de literatura onde serão realizadas pesquisas dentro das
bases de dados Scielo e Google Acadêmico, sendo consultadas teses, dissertações, livros e
periódicos relacionados com a atuação da lei em relação à psicopatia. Assim, foram
selecionados todos os estudos relacionados que possam contribuir com o esclarecimento
sobre a temática e com os objetivos dessa pesquisa.
2 TEORIA DO CRIME
Primeiramente, cabe conceituar o que é crime. Pode-se afirmar que crime é um fato
típico, ilícito e culpável, segundo a Teoria Tripartite. Por isso precisa ser levado em
consideração se for típico, precisa ter uma conduta, um resultado, uma tipicidade formal e
um material, bem como um nexo de causalidade. Além disso, todo crime é algo ilícito, ou
seja, um fato antijurídico. Contudo, há casos em que um indivíduo comete um fato
criminoso, mas não é considerado crime porque não é ilícito, como no caso de legítima
defesa, que por sua vez comete um fato típico, mas que não é ilícito (SILVA, 2021, p.03).
A teoria do crime é parte do direito penal que tem como finalidade analisar um
determinado crime para definir o que é delito e suas principais características, podendo
também ser conhecida como teoria do delito. Dessa forma, passa-se a conhecer como é
tipificado como crime dentro de suas específicas práticas ou ações (ZAFFARONI, 2016,
p.384).
Dessa forma, o delito passou a ser interpretado como injusto penal ou injusto
punível. Considera-se como injusto penal como um fato típico e antijurídico. Com relação
ao injusto punível, no caso seria os dois termos citados, incluindo um terceiro que é a
punibilidade abstrata. Assim, ao cometer um fato contrário à lei, esse indivíduo deveria ser
punido (GOMES, 2014, p. 88).
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De acordo com Greco (2011, p. 102), no Brasil delitos e crimes passaram a ser
sinônimos, diferente de outros países como a Espanha, que existem diferenças inclusive na
pena entre ambos. Por outro lado, no Brasil além de existir esse sinônimo, ainda existe a
contravenção penal, que está relacionada às penas, dividindo entre prisão simples,
cominada ou não com multa. Enquanto que aquela é punível com reclusão, conforme
estabelece o decreto-lei no 3.914, sendo citado no seu artigo primeiro, utilizando-se da
terminologia de infração penal, onde está inserida essas duas ramificações.
Esse mesmo autor ainda afirma que, um crime pode ser analisado dentro de três
aspectos, sendo eles: formal, material ou analítico. Contudo, antes os crimes eram
analisados como material ou formal, sendo então insuficiente para caracterizar um crime
somente esses dois aspectos, por isso foi necessário a criação de um outro conceito, mais
analítico, que estuda o crime na sua profundidade, verificando cada um dos seus
elementos, sem modificá-lo (GRECO, 2011, p. 108).
Contudo, outros doutrinadores entendem que o delito não deve ser dividido em
elementos. Como o doutrinador Jesus (2015, p. 196) que afirma que o delito é um todo,
não é para ser dividido como uma fruta em pedaços. Pelo contrário, o crime é um fato que
são agregadas diversas características, podendo então apenas mencionar as características
desse lito e não dividi-lo em diversos elementos.
Desse modo, pode-se considerar como crime toda e qualquer conduta que vá
contra a norma penal, levando-se em consideração ao sub especie iuris, que analisa o ato
humano que pode ser proibido, conforme as leis penais. Entretanto, todas essas análises
ficam sob o ponto de vista do legislador, que verifica na sua visão profissional o que é
crime em relação à infração penal que foi cometida, podendo resultar em reclusão ou
detenção (MASSON, 2015, p. 77).
2.1 Culpabilidade
Durante a vigência do Código Penal de 1940, uma boa parte da doutrina brasileira
utilizava-se da teoria causalista para conceituar um determinado crime, em que a culpa se
encontrava na culpabilidade. A partir de um certo momento, passou-se a estabelecer um
novo critério para conceituar o delito, embasando-se na teoria finalista, sendo este um
método mais considerado assertivo (ZAFFARONI, 2016, p.172).
Assim, a culpabilidade pode ser considerada como um princípio presente no
ordenamento jurídico, atua como um mecanismo que protege o cidadão, conhecido
também como "nullumcrimensine culpa", isto é, a pena somente pode ser contabilizada,
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ou seja, fundamentada, quando comprovado que a pessoa de fato cometeu aquele crime.
A função desse princípio está voltada para impedir a responsabilidade penal objetiva,
sendo assim, um indivíduo somente pode ser punido se for evidente e claro que foi
infringida alguma lei, comprovando que agiu com dolo ou culpa (LIMA, 2017, p. 3).
Dessa forma, a culpabilidade é prevista na Constituição Federal de 1988, em dois
momentos. Sendo citada no art.5o no inciso I, que cita o princípio da dignidade humana.
No segundo momento, é prevista no inciso LVII do mesmo artigo, referindo-se ao princípio
da presunção da inocência. Essas previsões possuem a finalidade de evitar com que
qualquer pessoa seja acusada por algo que não cometeu, sendo tratada pelo ordenamento
jurídico como um objeto. Com a criação do Estado de Direito, qualquer indivíduo passou
a ser considerado como um sujeito de direitos, e um deles é a individualização da pena,
protegendo o indivíduo de que a responsabilidade penal não irá ultrapassar a medida de
culpabilidade (BITTENCOURT, 2012, p. 51).
Dentro desse campo, pode-se citar ainda a culpabilidade de fato e a culpabilidade
do autor. Aquele está relacionado à capacidade de um indivíduo ser acusado por algo que
cometeu, seus atos que geram um fato. Este, por sua vez, não interessa saber se o indivíduo
agiu com dolo ou culpa, mas o que ocorreu antes do momento. A análise nesse caso cai
sobre os elementos subjetivos, apresentando um risco permitido, mas se evidenciar que
foi passado do limite, será configurado como crime (TOLEDO, 2014, p. 235).
Para Zaffaroni( 2016, p.80), quando há uma reprovação dos atos de um determinado
indivíduo, pode-se também analisar a possibilidade de reprovação de sua personalidade,
uma vez que seus atos fazem parte de sua subjetividade. Esta muitas vezes desenvolvida
através da vivência ou de condutas anteriores, mas também pode estar relacionado com
caracteres herdados, recebido de uma carga genética do indivíduo. Reprovar a sua
personalidade implica em reprovar a sua carga genética, sendo considerado como algo
totalmente estranho para qualquer conduta do sujeito.
Outra teoria que precisa ser levada em consideração por utilizar-se do princípio da
culpabilidade é a co-culpabilidade, que por sua vez, traz a premissa de que nem todos
indivíduos possuem a mesma oportunidade, por isso a culpabilidade não se limita apenas
aos elementos da imputabilidade. Por isso, nessa teoria o juízo se faz perante a
possibilidade de exigir desse indivíduo um comportamento que condiz com as
oportunidades que teve na sua vida, bem como conforme as expectativas sociais, sendo a
reprovação proporcional à intensidade da exigibilidade social (GALVÃO, 2017, p.491).
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Por isso, ao analisar a vida do indivíduo e ver a possibilidade de reprovabilidade do
sujeito, considerando-o como hipossuficiente, pois o Estado não garantiu para esse
indivíduo condições mínimas possíveis para que este pudesse ter oportunidades enquanto
cidadão. Assim, não se pode exigir de um indivíduo que ele tenha uma determinada
conduta se o Estado não colaborar para que aquele de fato obtivesse sua dignidade
humana mínima (BITTENCOURT, 2012, p. 243)
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2.2 Imputabilidade e inimputabilidade
De acordo com Almeida (2018, p.22), imputar significa direcionar a alguém a
responsabilidade de ter feito algo. Dentro do Direito Penal, a imputabilidade está voltada
para o conjunto de condições que precisam ser analisadas para que seja atribuída a
responsabilidade àquele indivíduo por algo que este tenha cometido. Com relação à
imputabilidade, este conceito está inserido no art. 26 do Código Penal, onde discrimina
como inimputabilidade todos os atos cometidos advindos de doença mental ou por
retardo mental, bem como relacionado ao desenvolvimento mental incompleto, sendo
portanto retirado da pena um indivíduo, que no tempo que a ação foi cometida era incapaz
de entender o que de fato estava fazendo, não compreendendo que de fato o que estava
fazendo era ilícito do fato, não podendo obter-se desse entendimento.
Pode-se considerar que a imputabilidade é uma união de condições pessoais
pertencentes ao indivíduo, relacionado ao seu conhecimento sobre o que é lícito ou ilícito
a um ato praticado. A um determinado indivíduo pode ser atribuída culpa sobre uma
conduta realizada, caso seja evidente que não há relação com doença mental ou
maturidade. Essas atribuições serão dadas como imputáveis à prática do ato ilícito penal.
Sendo assim, considerar-se-á que o autor do ato criminoso estava em condições mentais
adequadas para ter conhecimento do que estava fazendo e com consciência sobre a prática
do ato, no momento da ação (NUCCI, 2016, p. 99).
Desse modo, quando se afirma que há imputabilidade, afirma-se que o sujeito dos
atos estava consciente de suas ações e tinha conhecimento do que estava sendo realizado,
obtendo-se discernimento se o que estava fazendo era probo ou lícito perante as leis
brasileiras. Por isso, no ordenamento jurídico do Direito Penal brasileiro, toda vez que um
certo indivíduo possuir condições de normalidade e maturidade psíquica mínimas, será
atribuído ao mesmo a imputabilidade, uma vez que cometeu o crime totalmente
consciente do que estava praticando e consciente da ilicitude por detrás do ato (MORAES,
2020, p. 14).
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Por outro lado, a inimputabilidade está relacionada a falta de capacidade do
indivíduo em entender a diferença entre o bem o e mal que fez, compreendendo-se que
no momento da ação não tinha consciência ou que não tinha conhecimento da ilicitude
do seu ato ou de sua conduta, sendo, portanto, um ato antijurídico e típico. Perante a
interpretação do que foi praticado, esse sujeito não pode ser considerado como criminoso,
visto que este termo é destinado somente às pessoas que fazem os crimes tendo
consciência e entendimento de todo o mal que estava fazendo para uma determinada
pessoa ou para a sociedade (NUCCI, 2016, p. 102).
Com isso, o próprio Código Penal, mais precisamente no seu art.26, discrimina a
isenção relacionada ao agente, que por motivo de doença mental ou falta de
desenvolvimento cerebral suficiente para desempenhar atividades consideradas normais,
não consegue discernir sobre seus atos, se tornando incapaz de entender que o que
praticou foi um ato ilícito de fato (MORAES, 2020, p. 15).
Todavia, se faz necessário analisar as atitudes do indivíduo por completo, não
apenas relacionado ao seu comportamento hipotético, mas levando-se em consideração
toda a individualidade relacionada com as ações do sujeito, para que possa ser realizado
um juízo de valor sobre o fato de sua capacidade de entender o ato praticado como ilícito
ou lícito (ALMEIDA, 2018, p.67).
3 PSICOPATA
O termo psicopatia é pesquisado por diversos profissionais, sendo eles médicos,
escritores, psicólogos e doutrinadores. Muitos inclusive utilizam o termo psicopatia e
sociopatia. Contudo, a sociopatia é a que menos tem risco de ser confundida com psicose
ou insanidade. Muitas vezes o termo sociopatia é mais utilizado por aqueles que analisam
os fatores determinantes da síndrome ou do transtorno clínico (HARE, 2013, p. 55).
Contudo, a psicopatia é considerada uma patologia estudada inicialmente por
Phillipe Pinel, um psiquiatra francês pertencente ao começo do século XIX. Assim, a
psicopatia é considerada como um conjunto de traços de personalidades e de
comportamentos de um indivíduo, considerados como sociais desviantes. Diferentemente
do transtorno de personalidade antissocial, que é discriminado na DSM-5, no qual este se
refere a comportamentos antissociais e que podem ser criminosos. Contudo, os psicopatas
possuem comportamentos contundentes relacionados às outras pessoas, como
manipulação, sedução, desonestidade, extremo egoísmo, grandiosidade, insensibilidade
emocional, controle e domínio, promiscuidade sexual, incapacidade de planejar o futuro,
falta de empatia e remorsos (GOMIDE; JUNIOR, 2016, p.22).
522

www.conteudojuridico.com.br

Alguns sinais de que o indivíduo é um psicopata podem ser expressos durante a
infância, podendo inclusive serem sinais antissociais, sem a devida preocupação com o
outro, bem como os animais, sem a manifestação de culpa ou arrependimento por algum
determinado acontecimento, obtendo dentro de si uma dificuldade de amar e se relacionar
com outras pessoas. Torna-se praticamente impossível um psicopata desenvolver um laço
afetivo com alguém (SILVA, 2018, p. 26).
Boletim Conteúdo Jurídico n. 1052 de 25/11/2021 (ano XIII) ISSN - 1984-0454

Desse modo, considera-se como um traço patológico de personalidade, quando
este traço desse indivíduo pode causar mal, tanto para ele mesmo quanto para os demais
que estão ao seu redor. Sendo, portanto, um traço inflexível, mal ajustado e prejudicando
assim o discernimento das situações que o sujeito enfrenta (MECLER, 2015, p. 16).
Dessa maneira, pode-se considerar que a psicopatia não é uma doença mental, pois
não há uma descrição das características da psicopatia como distúrbios descritos na DSM5. Contudo, essas particularidades trazem em si comportamentos peculiares como a falta
de remorso, empatia por alguém ou por algo e a falta de compreensão de como as pessoas
dão valor a um determinado comportamento ou se deixam levar por um valor, sendo para
o psicopata como meras bobagens (GOMIDE; JUNIOR, 2016, p. 222-223).
Assim, para Hare (2013, p. 78), os psicopatas não se sentem familiarizados com fatos
ou valores pessoais e se apresentam como incapazes de compreender essas questões
emotivas. Para eles (os psicopatas), beleza, feiura, bondade, maldade, amor, horror e humor
não possuem nenhuma representação real de um significado. Além disso, não há um
entendimento de como as pessoas são tocadas por essas coisas. Observa-se que o
psicopata se apresenta como se fosse cego a essas coisas, como se não enxergassem as
cores da vida e ao aspecto da existência humana, mesmo sendo possuidores de uma
inteligência totalmente aguçada. Contudo, eles não entendem por que não há esse ponto
dentro de sua consciência que possa trazer para dentro do seu cérebro esses sentimentos,
logo há uma lacuna a ser preenchida. Eles podem em determinado momento repetir
palavras, mas não compreender o que de fato elas representam (HARE, 2013, p. 43).
De acordo com Dutton (2018, p.155), outro aspecto interessante nos psicopatas é a
capacidade de se sobressair em alguns campos, como no mercado de trabalho e no campo
financeiro. Os psicólogos evolucionistas como Peter Jonason analisaram dentro da teoria
dos jogos e evidenciaram que o campo do empreendimento é um lugar que vale a pena
ser psicopata, porque as estratégias psicopáticas podem ser bastante úteis dentro de uma
sala de reuniões, visto que o psicopata não é movido por emoção, somente razão.
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No entanto, como afirma Pereira (2021,p.5) a psicopatia retrata um lado totalmente
obscuro e mesmo que possa ser uma vantagem para o lado laboral, por causa do excesso
de razão na tomada de decisão, fora do ambiente de trabalho, a psicopatia traz consigo
dores e sofrimentos para assuntos sociais, uma vez que todo ser humano é um ser social.
Por sua vez, traz consigo uma obscuridade da mente inconsciente e, geralmente vem
acompanhada de violência com sofrimento, pois o psicopata desenvolve prazer na
destruição da pessoa que não consegue amar ou possuir. Uma característica marcante é
que a psicopatia aparece em pessoas revoltadas, agressivas, abusadas, fazendo com que a
projeção dessas pessoas se torne mortes e atrocidades. Essas projeções geram a formação
reativa ao prazer, que vem acompanhado na elaboração dos abusos emocionais ou físicos
que desenvolvem com terceiros.
3.1 Características principais
De acordo com Silveira e Kern (2017, p. 79), nem todos os indivíduos que possuem
características antissociais são psicopatas, porém todos os psicopatas possuem o
transtorno de personalidade antissocial (TPA). Em um estudo realizado com uma
determinada população forense com transtorno de personalidade antissocial, indicou que
esse transtorno é dividido em dois subtipos, sendo eles: transtorno global de
personalidade (TG) e transtorno parcial de personalidade (TP). O primeiro está bem
próximo do conceito desenvolvido por Hare, do conceito de personalidade psicopática,
enquanto o segundo tipo corresponde a uma forma mais fraca do transtorno apresentando
mais eficiência em reabilitação.
Por outro lado, Hare (2013, p. 49) afirma que as principais características da
psicopatia foram representadas em uma escala estudadas na década de 80 e revisadas na
década de 90, evidenciam que o indivíduo psicopata possui superficialidade e eloquência,
egocentrismo e grandiosidade, ausência de remorso ou culpa por algo ruim que fez ou faz,
falta de empatia, enganador e manipulador, emoções rasas. Seus principais desvios sociais
são: impulsividade, fraqueza no controle comportamental, necessidade de excitação, falta
de responsabilidade, problemas de comportamento ou comportamentos antissociais.
Conforme ainda o mesmo autor, alguns outros escritores consideram a psicopatia
como uma doença mental e que possui uma base psicológica, entretanto profissionais do
ramo da psicologia e psiquiatria ressaltam que a psicopatia não se trata de uma doença
mental, mas de um conjunto de traços de personalidade comportamentais desviantes
(HARE, 2013, p. 66).
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Entretanto, alguns comportamentos podem confundir estudiosos, uma vez que na
infância o indivíduo apresenta traços que possui dificuldade em compreender limites
sociais, facilmente pode ser compreendida pela sociedade como algo voltado para a idade
ou imaturidade de crianças, em obter essa dificuldade de conhecer os limites e que por
isso precisa aprender. No entanto, as demais crianças com o passar do tempo vão
compreendendo como conviver em sociedade e entendendo as circunstâncias que fazem
parte do mundo que as rodeiam. Por outro lado, as crianças com traços de psicopatia ficam
relutando sobre os limites que são impostos, demonstrando-se indiferente às demais
crianças, tornando o convívio com as demais difícil pois passam a se apresentarem
enganadoras, geniosas, estão sempre testando o limite de terceiros ou das demais crianças
que estão a sua volta, apresentando dificuldade de aproximação (MORAES, 2020, p. 56).
Por outro lado, quando essas crianças crescem, principalmente na fase da
adolescência, começam a apresentar características semelhantes ao transtorno de conduta
previsto na DSM-5 (2014), este por sua vez se aproxima dos traços da psicopatia, mas ainda
há um diferença, que é no egocentrismo, na ausência de empatia ou de culpa, bem como
de remorso, características essas que são extremamente importantes para o diagnóstico
de psicopatia (HARE, 2013, p. 167).
Sabendo-se que essas características acompanham o indivíduo desde a sua infância,
fica notório que estas perpetuarão na fase adulta do psicopata e ficarão bem mais
aflorados e, mesmo sabendo que alguns comportamentos são considerados como ilícitos
pela legislação, não conseguirá se contar e fará com que seu desejo seja realizado, mesmo
que para isso atue contra o bem estar da sociedade ou infrinja as normas jurídicas
(MORAES, 2020, p. 20).
De acordo com Mira y Lopez (2015, p. 90), a psicopatia, por ser um transtorno que
traz entre suas principais características a falta de arrependimento, se torna quase que
impossível um real tratamento e uma eficiente recuperação ou habilitação. Devido a falta
de empatia com as outras pessoas, o psicopata não consegue enxergar ou perceber que
ele possui um transtorno de personalidade, logo qualquer tratamento seria totalmente
ineficiente.
3.2 Psicopatia e o livre-arbítrio
Quando se fala de livre-arbítrio, aborda-se a questão que o sujeito é livre para não
cometer delitos, sendo o sujeito livre para não perpetuar qualquer ato ilícito. Então, podese considerar que o livre-arbítrio existe para que o indivíduo possa escolher entre fazer o
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bem ou o mal, sendo uma alternativa para este oferecida para que não cometa crimes ou
delitos contra algo ou qualquer pessoa (HAMMERSCHIMIDT, 2017, p. 149).
Contudo, essa mesma autora discrimina que, o indivíduo não pode ser punido se
não for culpado. Por sua vez, não pode ser considerado culpado se não é moralmente
responsável. Não tem como ser responsável por algo se não é livre. Se não é livre, poderá
até cometer um ato que seja considerado prejudicial, mas não será uma falta. O que não
ocorre com o caso do psicopata. Este indivíduo é livre para agir dentro das normas e para
escolher entre fazer o bem e o mal. Seu transtorno não o aprisiona à uma condição.
Por isso, considera-se que o psicopata é um indivíduo livre, não portador de doenças
mentais e que possui consciência para realizar as ações de sua vontade, e mesmo assim
escolhe realizar atos em desconformidade com a lei, de maneira totalmente consciente,
obtendo sua responsabilidade perante a sociedade e o Estado, podendo ser imputada a
pena sobre a sua conduta, uma vez que fere o ordenamento jurídico e toda a sociedade
de forma indireta (MORAES, 2020, p. 25).
4 RESPONSABILIDADE PENAL DO PSICOPATA
Responsabilidade é a capacidade que um indivíduo possui sobre as consequências
de seus atos. No tocante da responsabilidade penal, a mesma pode ser separada em dois
fundamentos, que são: culpabilidade e ilicitude. Como já visto anteriormente, a
culpabilidade é a ideia de atribuir a uma pessoa a responsabilidade sobre a prática de um
ato ilícito. Com relação à ilicitude do fato, diz respeito à contradição entre conduta e o
ordenamento jurídico, de maneira que a ação ou a omissão típica se torna ilícita (CAPEZ,
2011).
Esses requisitos são incorporados ao fato se no tempo da ação o sujeito poder
responder se entende que o que fez possui caráter ilícito do fato. Contudo, esse fator não
corresponde às características da psicopatia, pois esse indivíduo não possui uma doença
mental, sendo capaz de responder por seus atos, logo sendo imputável. Além disso, essa
conduta pode trazer graves danos e esse fator é compreendido pelo indivíduo
principalmente no momento que está cometendo crimes (MORAES, 2020, p. 28).
4.1 Psicopatia na Legislação Penal Brasileira
Observa-se que durante toda a pesquisa levantada, existem opiniões divergentes
por parte de diversos autores e doutrinadores sobre a psicopatia ou relativo às penas aos
psicopatas. Contudo, o Direito Penal para realizar uma assertividade relacionada ao juízo
526

www.conteudojuridico.com.br

dos crimes praticados por psicopatas tiverem que se embasar em inúmeras doutrinas
mundiais que se assemelham com as doutrinas brasileiras em que recorre como pena à
psicopatia o tratamento ambulatorial ou a internação em hospital de custódia (DUARTE,
2018, p. 19).
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Assim, apesar de todos os estudos voltados para a psicopatia evidenciarem que não
há doença mental no indivíduo que pratica um crime tendo conhecimento do quão ilícito
é o ato, mesmo assim, a interpretação legal sobre os psicopatas no Brasil estão
equivalentes a uma pessoa que não é capaz de compreender o que fez ou faz. Desse modo,
o desenvolvimento do Direito atingiu princípios voltados para o Brasil como Estado
Democrático de Direito, onde passa a se limitar aos princípios punitivos estatais. Com isso,
aos psicopatas foi atribuída a culpabilidade diminuída que está prevista no Código Penal
Brasileiro, art. 25, que discrimina que a pena pode ser reduzida em dois terços, se o sujeito
cometer um crime advindo de perturbação de saúde mental ou se possuir um
desenvolvimento mental incompleto (imaturo) ou ainda ter o desenvolvimento mental
retardado, sendo considerado como incapaz de entender o caráter ilícito do fato (SATRIUC,
2016, p. 122).
4.2 Entendimento doutrinário a respeito da psicopatia
Ocorre que para a maioria dos doutrinadores, o psicopata pertence à categoria da
culpabilidade diminuída ou no máximo como semi-imputável, que quer dizer que o
psicopata, no Brasil, poderá ter a sua pena reduzida em até dois terços, em conformidade
com o art. 26, parágrafo único do Código Penal. De outra forma, a pena também pode ser
substituída por medida de segurança (SILVA, 2012, p. 47).
Essa percepção parte de visões divergentes como a de Delmato (2017, p. 30), que
defende a tese de que os psicopatas cometem atos reprováveis porque não entendem
bem o que estão fazendo ou, por dificuldades subjetivas de conseguir conter seus
impulsos. Logo, afirma que há ausência de pena por causa da inimputabilidade sobre o
fato, contudo ressalta que não há ausência de um crime, mas sim ausência de uma pena,
porque mesmo o crime tendo acontecido, ocorreu pela falta de conhecimento e
discernimento de que aquilo de fato era algo ilícito ou mesmo conhecendo não conseguiu
dominar seus impulsos e retirou uma vida de uma pessoa.
4.3 Punições ao psicopata perante o ordenamento jurídico brasileiro
O sistema brasileiro de punição contra psicopatas que cometem crimes oferece a
medida de segurança. Esta por sua vez, trata-se de uma medida de punição contra pessoas
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consideradas como inimputáveis ou semi-imputáveis, por outro lado a sua natureza é
totalmente preventiva. Mesmo sendo uma sanção penal, diminuindo um bem jurídico,
ainda sim possui caráter preventivo, isto é, existe com o intuito de preservar a sociedade
de ações de pessoas delinquentes e temíveis por causa da falta de consciência,
submetendo-as a tratamento curativo (MIRABETE, 2015, p. 59).
Ainda segundo o mesmo autor, a periculosidade é vista por toda a sociedade e afeta
o equilíbrio e a tranquilidade social. Esse entendimento de que o psicopata precisa de uma
medida de segurança para realizar tratamento ocorre a partir do entendimento de que, ao
pertencer à uma penitenciária entre outros presos, independente do tempo que este
indivíduo passar recluso, o contato com outros presos poderá não ser um bom resultado,
visto que, o psicopata possui uma característica muito importante, a de não aprender com
punição. O contato com outros presos poderia fazer com que este psicopata obtenha mais
desejos de voltar à sociedade para cometer novamente os mesmos crimes.
Entretanto, a psicopatia é um transtorno de personalidade que não há cura. Pois
trata-se de um transtorno que pode ter fatores biológicos, sociais. Assim, a psicopatia é
um quadro clínico que possui todas essas variantes juntas. Quando um indivíduo, na sua
infância manifestar os comportamentos psicopatológicos e não houver tratamento, todos
os sintomas vão se agravando. Desse modo, para os cientistas e para diversos psiquiatras
e psicólogos, o tratamento não se apresenta como satisfatório, pois não há resultados
eficientes de casos que houve a mudança desses indivíduos verem o mundo e suas
percepções sobre a humanidade. Diversos estudos clínicos apresentam fracassos nos
tratamentos biológicos (medicamentos), bem como nas psicoterapias, pois os sujeitos são
totalmente satisfeitos com suas condições e não veem problemas nos seus
comportamentos mas sim nos outros, logo de forma empírica, não acreditam que precisam
de tratamento pois não são doentes, visto que a contribuição do paciente é o que define
o sucesso do tratamento (HARE, 2013, p. 67).
Contudo, esse mesmo autor afirma que, mesmo não obtendo-se eficiência em
tratamentos e não tendo o sentimento de arrependimento ou empatia, o psicopata ao
completar 40 anos de idade, suas práticas criminosas tendem a cair. Essa diminuição possui
dados e justificativa, sendo elas: amadurecimento, ódio por prisões, constantes brigas
judiciais ou novas formas de praticar seus crimes. Entretanto, isso não muda a sua
personalidade, apenas passam a se contar com outras formas de cometer crimes.
De acordo com Duarte (2018, p.25), o Código Penal Brasileiro aderiu medidas que
permitem com que seja provada a enfermidade mental ou o crescimento mental
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incompleto ou retardado, através de laudo médico e não apuração direto dos magistrados.
Esse laudo é inserido no processo e passa a ter a análise do juiz através da instrução
processual, pelas provas. Contudo, o art. 182 do CP prevê que o juiz não se prenda somente
ao laudo, precisando sempre solicitar novos laudos, devido o juiz não ser especializado
para analisar laudos.
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Para Silva (2018, p. 35) seria extremamente eficiente o avanço de políticas criminais
para tratar exclusivamente desses casos de homicidas psicopatas, de maneira que fosse
capaz de punir e ao mesmo tempo controlar todas as ações desprendidas por esses
sujeitos. A realidade é que o sistema judiciário despreza esse tema e os debates voltados
para mudanças nessa conjuntura são nulos. Dessa mesma forma, além do judiciário, a
legislação penal brasileira também não disponibiliza qualquer esperança de que esses
psicopatas possam ser punidos conforme suas características e paralisados perante os
desejos de cometer mais crimes. Percebe-se um país que falta a urgência em distinguir as
leis para esses assuntos, em dividir os psicopatas dos não-psicopatas, como acontece nos
outros países.
5 CONCLUSÃO
De acordo com toda a pesquisa levantada, pode-se observar que o Código Penal
Brasileiro, mais precisamente dentro do artigo 26, trata o psicopata como um indivíduo
com patologias mentais, que doravante características voltadas a essas limitações podem
ser visto por muitos doutrinadores como um indivíduo incapaz de discernir o mal que
comente com seus atos. Sob a ótica do Código Penal não possui consciência quando
comete os atos criminosos.
Destarte, pode-se observar que as responsabilidades penais direcionadas ao
indivíduo psicopata pode ser reduzida ou tratada como inimputável, visto que o Código
Penal compreende que o psicopata não conhece a ilicitude de seus atos e logo não pode
ser responsabilizado pelos mesmos como qualquer outro indivíduo que possui consciência
do que está fazendo.
Dessa forma, o ordenamento jurídico advindo do Código Penal enxerga uma
possibilidade que não condiz com o estudo clínico de diversos profissionais da mente
humana, tais como psicólogos e psiquiatras. Estes, possuidores de estudos aprofundados
e de pesquisas científicas afirmam que não há sucesso em tratamentos para psicopatas.
Por outro lado, de forma equivocada e desatualizada, sem levar em consideração os
estudos atuais sobre a ineficiência da reabilitação dos psicopatas, o Estado, por não possuir
uma atualização no seu Código Penal, aplica tratamentos em psicopatas homicidas que
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não possuem empatia e nem atributos biológicos cerebrais que possa favorecer ao
surgimento desta empatia com relação ao mundo que o cerca. Ocorre que esse psicopata,
ao sair da medida de segurança ou do hospital de custódia tende a cometer os mesmos
atos pois dentro do seu cérebro não há o campo do aprendizado sob uma pena ou muito
menos empatia para reter os seus pensamentos e atos criminosos.
Conclui-se que o Brasil é um país que necessita de uma política penal voltada para
uma atualização do Código Penal para que de fato esses indivíduos possam ter uma
punição especial e que possam ser mantidos presos como uma forma de intervenção e
prevenção de riscos para a sociedade, visto que, não há tratamento e cura para uma mente
perversa como a do psicopata, diferentemente de um doente mental que, apresenta
resultados positivos em uma clínica ou através de tratamento biológicos (medicamentos).
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RESUMO: No segundo semestre do ano de 2020, foi apresentado pelo Governo Federal a
proposta de emenda à constituição número 32, com o objetivo de promover uma reforma
no serviço público brasileiro, sob o fundamento de que este tem se tornado caro,
ineficiente e obsoleto. Apesar de existirem muitas alterações no bojo da reforma, algumas
delas ganharam destaque, quais sejam restrições à estabilidade dos servidores, inovações
no modelo de terceirização e possibilidade de contratação irrestrita de servidores
temporários. O destaque a essas mudanças se deve aos riscos que elas podem representar
para a garantia de princípios consagrados no ordenamento jurídico, que visam a proteção
à imparcialidade, impessoalidade, e eficiência da prestação do serviço público, facilitando
a criação de brechas e uma consequente usurpação da coisa pública. Ademais, o projeto
não inclui em seu público alvo os membros de poder do serviço público, como magistrados
e parlamentares que possuem salários e garantias proporcionalmente maiores aos demais,
tornando seu objetivo questionável. O presente artigo pretende avaliar através da revisão
bibliográfica de doutrinas, artigos científicos, e entendimentos jurisprudenciais, possíveis
consequências da instituição dessas alterações para a dinâmica do serviço público
brasileiro, bem como implicações jurídicas da restrição de garantias constitucionais.
Palavras-chave: Projeto de emenda constitucional. Direito Administrativo. Serviço Público.
ABSTRACT: In the second half of 2020, the Federal Government presented a proposal to
amend constitution number 32, with the aim of promoting a reform in the Brazilian public
service, on the grounds that it has become expensive, inefficient and obsolete. Although
there are many changes within the scope of the reform, some of them have gained
prominence, such as any restrictions to the stability of servers, innovations in the
outsourcing model and the possibility of unrestricted hiring of specific servers. The
emphasis on these changes is due to the risks that they can represent in guaranteeing
principles enshrined in the legal system, which aim to protect impartiality, impersonality,
and efficiency in the provision of public service, facilitating the creation of loopholes and a
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consequent usurpation of the thing public. Furthermore, the bill does not include in its
target audience members of power in the public service, such as magistrates and
parliamentarians who have remuneration and guarantees proportionally higher than the
others, making its objective questionable. This article intends to evaluate, through a
bibliographic review of doctrines, scientific articles and jurisprudential understandings, the
possible consequences of the institution of these changes for the dynamics of the Brazilian
public service, as well as a specific legal restriction on constitutional guarantees.
Keywords: Constitutional amendment project. Administrative law. Public service.
SUMÁRIO: 1. INTRODUÇÃO; 2. MODELOS ADMINISTRATIVOS DO SERVIÇO PÚBLICO NO
BRASIL; 3. PRINCIPAIS ALTERAÇÕES TRAZIDAS PELA PEC N. 32/2020; 3.1 Relativização da
garantia à estabilidade dos servidores; 3.2 Possibilidade de contratação ilimitada de
temporários; 3.3 Instrumentos de Cooperação (terceirização do Serviço Público); 4. A
REFORMA COMO POSSÍVEL RETROCESSO PARA O SERVIÇO PÚBLICO; CONSIDERAÇÕES
FINAIS; REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS.
1.

Introdução

A proposta de Emenda à Constituição n. 32, enviada ao Congresso Nacional no
segundo semestre de 2020, pelo Ministro da Economia, altera disposições constitucionais
sobre servidores, empregados públicos e organização administrativa, e propõe atribuir
maior eficiência, eficácia e efetividade à atuação Estatal, tornando o cidadão um “cliente”
e adotando medidas comuns a modelos de gestão do setor privado.
Para atingir tais objetivos são realizadas propostas de alterações que podem
representar reflexos significativos para a dinâmica do modelo de gestão administrativa,
seja em torno da finalidade de proposição, como também em riscos para a proteção de
princípios constitucionais basilares.
Apesar de ainda pendente de aprovação pelo Congresso Nacional, as alterações
propostas, já foram suficientes para incutir em parte dos cidadãos brasileiros, dúvidas
acerca da eficácia da reforma, tendo em vista que ao considerar a redução de gastos, e e
busca de maior efetividade atendo-se à aspectos econômicos, deixou de ponderar nas
implicações institucionais, bem como de apresentar dados efetivos justificadores do seu
liâme de alterações, ou mesmo projeções futuras de sua vigência.
Uma das importantes alterações propostas é a extinção da estabilidade para uma
classe de servidores, no entanto essa garantia foi instituída como mecanismo de proteção
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aos servidores públicos, evitando práticas patrimonialistas que se baseiam na usurpação
da coisa pública para atender a interesses privados, além disso, tendo como objetivo
supremo que o serviço público atinja suas finalidades através da continuidade da prestação
de serviço, que não deve ser prejudicada pela alteração de seus gestores.
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Há ainda muitas outras propostas de alterações que podem trazer significativas
consequências para o serviço público, como por exemplo, a possibilidade de realização de
processo seletivo para contratação de servidores temporários de modo irrestrito, bem
como a terceirização do serviço público através de instrumentos de cooperação.
Por conseguinte, vislumbra-se que apesar da referida reforma ter como objetivo
principal a redução e otimização de gastos, deixou de incluir em seu público-alvo parte
dos servidores públicos efetivos, quais sejam àqueles intitulados membros do poder, como
por exemplo, magistrados, parlamentares, e promotores de justiça, tornando controversos
seus propósitos, visto que proporcionalmente, são estes os detentores dos maiores
proventos, auxílios e garantias.
No entanto, importante frisar que todo esse texto ainda será submetido à votação
pelo Congresso Nacional, podendo sofrer diversas alterações tendo em vista estar em
análise mudanças de grande importância para o Estado Democrático de Direito. Portanto
é imperioso avaliar consequências para o modelo estrutural brasileiro, bem como para a
garantia de princípios fundamentais da República, e por tratar-se de legislação que ainda
está em discussão tem-se o momento ideal para debates e ponderações, sendo este o
objetivo do presente trabalho.
Neste contexto o presente estudo se propõe a avaliar possíveis consequências da
instituição dessas alterações para a dinâmica do serviço público brasileiro, bem como
implicações jurídicas da restrição de garantias constitucionais. Para tanto, será
desenvolvida uma pesquisa bibliográfica através da revisão de doutrinas, artigos científicos,
e entendimentos jurisprudenciais.
2.

Modelos administrativos DO SERVIÇO PÚBLICO NO BRASIL

O debate constante acerca do serviço público brasileiro, tem imputado a ele uma
presteza de má qualidade, bem como ineficiência aos seus servidores. A reforma, apesar
de não apresentar justificativas que elucidem essa pouca eficiência, apresenta algumas
alterações que parecem representar a quais causas se atribui esse desempenho obsoleto
da administração.
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Conforme a Constituição Federal constitui-se objetivo fundamental da República
Federativa do Brasil, a garantia do desenvolvimento nacional (art. 3, III, CF/88), faz-se
necessário portanto, avaliar com cautela reformas que alterem a ordem políticoeconômica, ponderando em suas origens e consequências, pois se tornam capazes de
prejudicar a evolução do sistema de administração e de importantes conquistas obtidas ao
longo dos anos.
Para melhor análise da dinâmica administrativa do Estado brasileiro é necessário
contextualizar as diversas transformações ocorridas, em termos de conceituação dos
modelos administrativos. Ainda que seja clarividente tratar-se de discussão que ultrapassa
fronteiras nacionais, limitar-se-á de forma sucinta, e tão somente ao ordenamento pátrio.
Em acordo com a preleção de Souza e Mello (2013), considerando o aspecto histórico
tem-se na república brasileira a adoção de três modelos administrativos, o patrimonialista,
o burocrático, e o gerencial.
O sistema patrimonialista é mais frequentemente reconhecido em Estados
absolutistas, onde não há uma clara separação entre o monarca e o próprio Estado,
tornando-se aquele detentor de uma vontade soberana, e até mesmo “divina”, sendo
associado por diversos autores a República velha brasileira, e ao Brasil arcaico.
No entanto, há dentro desse modelo diversos outros aspectos, conforme
mencionado por Selma Chorro e Mônica Seixas:

A administração patrimonialista é típica dos Estados que antecedem
o avanço do capitalismo industrial, em suas diferentes variantes e
fenômenos complementares, entre os quais o clientelismo político
tem sido objeto de análise também de outros autores com o intuito
de explicar o insucesso nas reformas administrativas no Brasil, pois o
Estado patrimonialista é a cultura de apropriação daquilo que é
público pelo privado. (SOUZA; MELLO; 2013; p.5)
Taís Ferreira da Silva explana de forma concisa sobre como se dá a atividade pública
neste modelo, nas seguintes linhas:

A Administração Patrimonialista propiciava uma confusão entre os
cargos públicos e o próprio grau de parentesco e afinidades entre os
nobres e outros participantes do governo, toda a disputa política
girava em torno da possibilidade de posse de uma grande riqueza,
essa que era representada pelo Estado patrimonial, uma
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continuidade do modelo de administração utilizado pela ditadura ate
o surgimento da burocracia. (SILVA, 2015, p. 10)
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Em termos históricos as práticas patrimonialistas acontecem no Brasil desde sua
transformação em colônia e com a instituição da figura do imperador, sendo observado
em configurações diferentes como o coronelismo, e o clientelismo. Mesmo com múltiplas
transformações decorrentes das evoluções da República, e até mesmo a promulgação da
Constituição democrática de 1988 tais práticas permanecem nos dias de hoje e se adequam
aos interesses daqueles que estão no poder.
É portanto, em suma, um modelo em que a administração da coisa pública atua em
prol de interesses privados, sujeitando-se ao mando e desmando de seus gestores,
possuindo desdobramentos ao longo da história, como por exemplo sua forma
institucionalizada mencionada por Graham S. B. Campelo:

Outra espécie que também se identifica e, dessa forma, mais
cristalinamente, o que chamaremos de patrimonialismo institucional,
ou institucionalizado, ou seja, as práticas patrimonialistas saem do
campo do imaginário, ou de uma subcultura, para integrar as
instituições, existente de forma pública, nas normas vigentes no País,
misturando-se nas instituições, que no modelo constitucional atual,
dizem-se democráticas, sendo, portanto, possível ver, de forma
explícita e pública, resquícios de patrimonialismo nas instituições
estatais atuais. (CAMPELO, 2010, p.4.)
Ao citar diversos exemplos do patrimonialismo institucional, Campelo (2010, p.9)
aponta o procedimento do chamado “quinto constitucional”, presente na Constituição
democrática de 1988, em que os órgãos de representação do Ministério Público e da OAB
podem indicar nomes para comporem um quinto dos Tribunais federais e estaduais. Essa
é a redação do art. 94, da Constituição Federal:

Art. 94. Um quinto dos lugares dos Tribunais Regionais Federais, dos
Tribunais dos Estados, e do Distrito Federal e Territórios será
composto de membros, do Ministério Público, com mais de dez anos
de carreira, e de advogados de notório saber jurídico e de reputação
ilibada, com mais de dez anos de efetiva atividade profissional,
indicados em lista sêxtupla pelos órgãos de representação das
respectivas classes.
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Parágrafo único. Recebidas as indicações, o tribunal formará lista
tríplice, enviando-a ao Poder Executivo, que, nos vinte dias
subsequentes, escolherá um de seus integrantes para nomeação.
(BRASIL,1988)
Neste caso temos a presença do acima referido patrimonialismo institucionalizado
que não foi extirpado da república, mas se encontra presente de forma sutil, possibilitando
que hajam indicações que embora exijam critérios objetivos como a necessidade de
desenvolvimento da profissão há pelo menos dez anos, são sumariamente dominados por
critérios demasiadamente subjetivos.
Em resposta à corrupção e ao nepotismo característicos do sistema patrimonialista
nasce o modelo burocrático no contexto de acontecimentos históricos como a Revolução
Francesa e a Revolução Industrial (CAMPELO, 2010, p. 10). Neste modelo buscava-se a
superação dos problemas encontrados no anterior, tendo como fundamento a
impessoalidade e a formalidade.
Para um melhor entendimento dessa dinâmica na história, colacionamos o
pensamento de BRESSER-PEREIRA (2009):

O que se pregava, a partir da Revolução de 1930 e com a implantação
do modelo burocrático weberiano, era a racionalização
da
administração pública, em busca da eficiência. Na época, a reforma
do serviço público e o processo de burocratização ou racionalização,
como fenômeno histórico derivado da natureza superior da
administração pública burocrática em relação à administração
patrimonial, eram a melhor maneira de aumentar a eficiência,
eliminar o nepotismo e reduzir a corrupção (apud Campobiango,
2012, p.6)
De acordo com Graham Campelo, o início do gerencialismo no Brasil pode ser
considerado desde o Dec. Lei n. 200/67, com a descentralização da Administração Pública,
através da criação de entes estatais, como as autarquias, fundações e empresas estatais,
com a preconização da Administração indireta. (CAMPELO, 2010, p. 121)
Para Leonardo Secchi (2009, p.8) “a administração pública gerencial ou nova gestão
pública (new public management) é um modelo normativo pós-burocrático para a
estruturação e a gestão da administração pública baseado em valores de eficiência, eficácia
e competitividade.”
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Tal modelo responde à morosidade do anterior burocrático, buscando privilegiar a
eficácia através da autonomia funcional, reduzindo níveis hierárquicos e prezando por uma
administração descentralizada.

3.
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A conceituação desses modelos é importante para que seja perceptível os ideários
reais que guiam a proposta de emenda à Constituição n. 32, que embora se intitule como
gerencial, carrega também traços claros da herança patrimonialista, como por exemplo a
redução da autonomia funcional de servidores públicos, seja pela mitigação da garantia de
estabilidade, seja pela utilização de contratos temporários de forma irrestrita.
Principais alterações

A reforma é firmada na premissa básica de redução de gastos estatais e aumento
da efetividade do serviço público, conforme se lê na exposição de motivos que “apesar de
contar com uma força de trabalho profissional e altamente qualificada, a percepção do
cidadão, corroborada por indicadores diversos, é a de que o Estado custa muito, mas
entrega pouco.” (BRASIL, 2020)
O fundamento estabelecido na exposição de motivos, de acordo com Bortolini
(2020, p.3), gravita em torno do ideário neoliberal de que os servidores públicos seriam os
responsáveis pela maior parte dos gastos, não entregando o suficiente como
contraprestação, além de serem titulares de garantias que limitariam o Estado e
dificultariam a gestão.
3.1 Relativização da garantia da estabilidade
Uma das principais alterações, que tem causado muitos questionamentos, é a
proposta de nova redação do art. 41, da Constituição Federal, restringindo a garantia de
estabilidade apenas para os servidores que ocupem cargos típicos de estado, conforme se
lê do texto da emenda:

Adquire a estabilidade o servidor que, após o término do vínculo de
experiência, permanecer por um ano em efetivo exercício em cargo
típico de Estado, com desempenho satisfatório, na forma da lei.
§1º O servidor público estável ocupante de cargo típico de Estado só
perderá o cargo: em razão de decisão transitada em julgado ou
proferida por órgão judicial colegiado; III - mediante avaliação
periódica de desempenho, na forma da lei, assegurada a ampla
defesa.
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§ 2º Na hipótese de invalidação por sentença judicial da demissão do
servidor estável, ele será reintegrado, independentemente da
existência de vaga. (BRASIL,1988, Art.41)
Historicamente, de acordo com Cynara Monteiro Mariano e Francisco Arlem Queiroz
(2020, p.7) embora houvesse vestígios de garantia semelhante a estabilidade já na primeira
constituição brasileira, o instituto só teria sido citado na Constituição de 1934, em seu art.
169, que asseverava condições para que o funcionário público fosse destituído do cargo, e
somente através de sentença judiciária, ou processo administrativo, assegurado a plena
defesa.
A nova redação instituiria classes diferentes de servidores, ao todo seriam possíveis
cinco novos vínculos, dentre estes haveria as carreiras típicas de estado, e as que não
seriam típicas, estas últimas não estão elencadas no art. 41, e, portanto não usufruiriam da
garantia da estabilidade.
Essa nova possibilidade causa estranheza, pois para servidores de carreiras não
típicas não haveria proteção tal como atualmente, tendo em vista que a estabilidade,
conforme Mariano e Queiroz (2020, p.25) “é a garantia de que o servidor protegerá a res
publica e velará pelo Estado de Direito, não direcionando sua atuação para atender a
interesses dos dirigentes de plantão”.
Importante entender o conceito de estabilidade no direito brasileiro, para a doutrina
nacional, conforme magistério de Maria Sylvia Zanella Di Pietro (2018, p.813):

Tradicionalmente, a estabilidade, no direito brasileiro, tem sido
entendida como a garantia de permanência no serviço público
assegurada, após dois anos de exercício, ao servidor nomeado por
concurso, que somente pode perder o cargo em virtude de sentença
judicial transitada em julgado ou mediante processo administrativo
em que lhe seja assegurada ampla defesa. (PIETRO, 2018, p. 813)
E ainda conforme os ensinamentos de Meirelles (2000, p. 447) a estabilidade é
garantia constitucional de permanecer no serviço público, quando este após nomeado para
cargo de provimento efetivo, em razão de concurso público, cumpra o estágio probatório
de três anos, depois de ser avaliado conforme seu desempenho, por comissão constituída
com tal finalidade.
Por fim, segundo lições de Celso Antônio Bandeira de Mello (2010, p.302),
estabilidade:
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É o direito de não ser demitido do serviço público, salvo se incidir em
falta funcional grave, apurada em processo judicial ou processo
administrativo em que lhe seja assegurada ampla defesa ou em
consequência de avaliação periódica de desempenho, igualmente

assegurada ampla defesa. (MELLO, 2010, p. 302)
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Conforme Peci (2020, p. 2), essa hipótese engloba o prazo e o modo de aquisição
da garantia, além de instituir a ideia de que os cargos públicos não precisam possuir o
mesmo vínculo, ou mesmo níveis de estabilidade, abrindo possibilidade de retrocessos
históricos.
No entanto, em 23 de setembro de 2021, a reforma chega a Comissão Especial do
Congresso sofrendo algumas alterações, e dando lugar a um texto substitutivo elaborado
pelo relator, que retira as alterações propostas ao art. 41, e mantém a redação do caput do
modo como está na Constituição Federal, aniquilando assim a possibilidade de
relativização de estabilidade por classe de servidores.
Tal alteração embora otimista para a proteção da estabilidade funcional, além de
pendente de aprovação pelo crivo do colegiado do Congresso Nacional, bem como sanção
e veto da presidência da República, ainda não é suficiente para impedir a precarização do
serviço público, que tende a acontecer em razão das outras duas alterações explanadas a
seguir.
3.2 Possibilidade de contratação ilimitada de temporários
Inicialmente cumpre esclarecer a conceituação relativa ao contrato temporário,
conforme a melhor doutrina são aqueles contratos por tempo determinado e para atender
necessidade excepcional de interesse público, sendo que estes exercem função, mas não
possuem vínculos a cargo ou emprego público. (DI PIETRO, 2017,p. 734)
Essa conceituação provém do texto expresso da Constituição Federal, disposto no
art. 37, inciso IX, segundo o qual “ a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo
determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público”.
(BRASIL, 1988)
Tal redação seria alterada pela Pec n. 32/2020, inclusive tal modificação foi mantida
pelo relatório, aprovado pela comissão especial do Congresso dando uma nova redação
ao artigo 37, inciso IX, que disporia:
IX - a lei disciplinará a contratação por tempo determinado em
regime de direito administrativo para atender necessidades
temporárias, as quais, se relacionadas a atividades permanentes,
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deverão revestir-se de natureza estritamente transitória, observadas
as normas gerais de que trata o inciso XXXI do art. 22.(BRASIL, 2021,
p.2)
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Portanto, a alteração proposta pela reforma aniquilaria a necessidade do requisito
de excepcionalidade da contratação temporária, criando a possibilidade de que mesmo
para atividades permanentes haja uma contratação provisória.
Atualmente os contratos temporários excepcionais são regidos pela Lei
8.745/1993, que dispõe em seu artigo 3° que “o recrutamento do pessoal a ser contratado,
nos termos desta Lei, será feito mediante processo seletivo simplificado sujeito a ampla
divulgação, inclusive através do Diário Oficial da União, prescindindo de concurso público.”
(BRASIL, 1993)
A contratação temporária nestes termos abre a possibilidade de contratação
massiva de servidores temporários, invertendo a dinâmica do serviço público atual, sendo
que a regra para o ingresso nos quadros públicos seria através de processo seletivo
simplificado. A bem da verdade tais contratações em alguns casos prescindem do próprio
processo seletivo.
Ainda levando em conta que tal lei destina-se a contratação para fins excepcionais
não se aplicaria às novas contratações temporárias, que conforme a redação do novo
artigo, acima mencionado, serão competência privativa da União. No entanto, frisa-se que
enquanto está quedar-se inerte, havendo lei complementar, os Estados poderão legislar.
A contratação temporária, no modo atual, deve atender a uma necessidade de fato
temporária e excepcional, de modo que quando a Administração Pública se utiliza desses
contratos para suprir necessidades por tempo indeterminado, e gerar contratos
permanentes incorre em ilícito.
A lógica da inserção dessa modificação é consequência de uma mesma tentativa:
reduzir a autonomia dos servidores, pois contratados temporários não possuem
estabilidade, muito pelo contrário, a regra é que os contratos acabem, prejudicando um
princípio basilar que é a prestação contínua do serviço público, gerando uma rotatividade
totalmente prejudicial para a essencialidade do serviço.
Além disso, abrem-se as portas para vínculos precários que concedem maior
autonomia a gestores públicos, criando a possibilidade de contratações escusas, baseadas
na subjetividade, que não possuem requisitos objetivos e análise impessoal de requisitos
de admissão, que embora possa existir, não será exigível.
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A consequência automática seria a redução da promoção de seleções admissionais
através de concurso público, e até mesmo a extinção dessa possibilidade para diversas
carreiras, principalmente às chamadas “carreiras de entrada”.
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No âmbito municipal tais contratações já acontecem e são exemplos claros do
patrimonialismo institucionalizado já mencionado, afetando em sua maior proporção as
áreas da saúde e educação, responsáveis por 70% dos desvios federais nas cidades
brasileiras, configura-se, portanto, uma verdadeira institucionalização da corrupção.
(AFONSO; BURGARELLI, 2016)
Os ideários da reforma ainda em trâmite já puderam ser vislumbrados no âmbito
do estado do Tocantins, em que o Tribunal de justiça abriu processo seletivo para o
provimento dos cargos de analista e técnicos judiciários. Mesmo mencionando que as
vagas são de caráter excepcional, o lapso decorrido desde o último certame (2008) é
suficiente para revelar seu real fundamento, qual seja, a precarização do serviço público.
De acordo com o site oficial o prazo de validade é de 24 meses prorrogável por igual
período. (LEÃO, 2021)
3.3 Instrumentos de Cooperação (terceirização do Serviço Público)
O texto da emenda traz um novo dispositivo, qual seja, o art. 37-A, que propõe
uma verdadeira terceirização irrestrita do serviço público, inclusive de servidores,
excetuando apenas aqueles de carreira típica de estado, conforme se lê:
Art. 37-A. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios
poderão, na forma da lei, firmar instrumentos de cooperação com
órgãos e entidades, públicos e privados, para a execução de serviços
públicos, inclusive com o compartilhamento de estrutura física e a
utilização de recursos humanos de particulares, com ou sem
contrapartida financeira. (BRASIL, 2021)
Tal dispositivo não existe no texto constitucional atual e permite a celebração de
instrumentos de cooperação entre a administração pública e órgãos ou entidades públicos
e privados, para que estes executem serviços públicos utilizando-se da estrutura física e
também humana, inclusive sem contrapartida financeira, ou seja, abre-se a possibilidade
de verdadeira privatização do serviço público, em que particulares podem prestar serviço
público.
A terceirização do serviço público, conforme Graça Druck et al:
É um fenômeno velho e novo ao mesmo tempo, e a novidade está
no lugar central que ocupa no capitalismo flexível e no seu
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crescimento e generalização, constituindo uma verdadeira epidemia
sem controle, mesmo que, no caso brasileiro, exista, no plano da
regulação, o Enunciado 331,6 que proíbe a terceirização na atividadefim das empresas ou instituições públicas. Entretanto, com a
aprovação da Lei no 13.429, em março de 2017, ficou estabelecida a
terceirização sem limites, isto é, a liberalização para todas as
atividades e segmentos, derrubando por terra o argumento do
empresariado e de defensores da terceirização de que ela é
necessária, por conta da imprescindível especialização ou da
focalização das atividades da empresa. (DRUCK, et al; 2018; p. 3)
Historicamente a terceirização do serviço público já foi alvo de diversos debates,
quanto a possibilidade de se dá em atividades meio ou atividades fins, sendo que o
problema maior apresentado pela proposta não é de uma terceirização comum, mas da
possibilidade de que serviços públicos de quaisquer áreas sejam prestados por particulares.
Conforme artigo 37- A § 1 do texto da aludida proposta “lei federal disporá sobre
as normas gerais para a regulamentação dos instrumentos de cooperação a que se refere
o caput”. O § 2 do mesmo dispositivo prevê que na ausência desta “os Estados, o Distrito
Federal e os Municípios exercerão a competência legislativa plena sobre a matéria”.
(BRASIL, 2021, p. 5)
Neste caso, se rememorarmos a contratação temporária, esta seria executada por
uma empresa privada que celebrou um instrumento de cooperação com a Administração
Pública, e a única exceção são as carreiras típicas de Estado, conforme o § 4º do aludido
dispositivo legal.
Tais carreiras são definidas pelo texto da proposta no artigo 247, como:
Art. 247. A lei prevista no § 7º do art. 169 tratará de forma
diferenciada servidores públicos investidos em cargo exclusivo de
Estado, assim compreendidos os que exerçam diretamente
atividades finalísticas afetas à segurança pública, à manutenção da
ordem tributária e financeira, à regulação, à fiscalização, à gestão
governamental, à elaboração orçamentária, ao controle, à
inteligência de Estado, ao serviço exterior brasileiro, à advocacia
pública, à defensoria pública e à atuação institucional do Poder
Legislativo, do Poder Judiciário, incluídas as exercidas pelos oficiais
de justiça, e do Ministério Público. (BRASIL, 2021, p. 10)
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A terceirização, como tem ocorrido no Estado brasileiro tem-se mostrado como um
instrumento utilizado entre governo e iniciativa privada para possibilitar de um lado a
redução brusca do funcionalismo, e de outro a venda de mão de obra de modo precário,
com sucessivos casos de inadimplência de direitos trabalhistas.
Conforme Druck et al,
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Trata-se da constituição e consolidação de um Estado neoliberal, que
se utiliza da terceirização em suas diversas modalidades, como
instrumento para pôr fim a um segmento dos trabalhadores – o
funcionalismo público – que tem papel crucial para garantir o direito
e o acesso aos serviços públicos necessários à sociedade, sobretudo
à classe trabalhadora, impossibilitada de recorrer a esses serviços no
mercado. (DRUCK, et al; 2018; p. 23)
As consequências da adoção de medidas como esta já tem sido reveladas, sendo
que ao invés de gerarem essa efetividade e eficiência prometidas, acarretam ao contrário,
ausência de eficiência, e ainda a criação de possibilidades para tratativas escusas e frágeis,
nas quais não há fiscalização, sendo alvos constantes de investigações de corrupção.
(DRUCK et al, 2018, p. 25)
4. A REFORMA COMO POSSÍVEL RETROCESSO PARA O
SERVIÇO PÚBLICO
O texto apresenta uma ideia de flexibilização da estabilidade como se esta fosse
garantia dispensável ao serviço público, até mesmo uma regalia, tendo em vista que alguns
servidores seriam titulares, e outros não. No entanto, essa hipótese precisa ser avaliada em
acordo com os processos históricos de instituição dessa garantia de forma a proteger a
ideia primaz do estado de Direito, qual seja, a supremacia do interesse público.
Para corroborar esse entendimento, Celso Antônio Bandeira de Mello (2010, p.262),
preceitua que:
A estabilidade para os concursados, após três anos de exercício, a
reintegração (quando a demissão haja sido ilegal), a disponibilidade
remunerada (no caso de extinção do cargo) e a peculiar
aposentadoria que se lhes defere consistem em benefícios
outorgados aos titulares de cargos, mas não para regalo destes e sim
para propiciar, em favor do interesse público e dos administrados,
uma atuação impessoal do Poder Público. (MELLO, 2010, p.262)
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É nesta esfera que se vislumbra a possibilidade de retrocessos históricos, tendo em
vista que ao conceder menor proteção ao servidor, abrem-se brechas para práticas do
passado, como o clientelismo, em que conforme aduz Campelo (2013, p. 103) há “a troca
de favores, o prevalecimento de interesses privados em detrimento do interesse público”,
práticas estas que desvinculam o interesse público como basilar da atuação estatal.
Além disso, o texto apresenta controvérsias que podem ser colocadas em evidência
até mesmo através de uma análise sistemática, concluindo tratar-se de uma reforma do
funcionalismo público, e não da Administração, tendo em vista que mais de 74% do
conteúdo dos dispositivos destina-se a regulamentação da relação de trabalho com o
servidor público, no entanto tal relação engloba apenas uma parcela limitada de uma
reforma administrativa. (SECCHI; FARRANHA; RODRIGUES; BERGUE; MEDEIROS, 2021, p.14)
Outra discussão que comporta análise é apontada por Judite Irineu (2020, p.12),
preceituando que a reforma não abrange os “membros de poder”, como magistrados,
parlamentares, promotores, tendo como justificativa apresentada pelo governo que as
mudanças não podem ser propostas para estes, pois configuraria vício de iniciativa, por
serem membros de outros poderes.
No entanto, há que se analisar uma desigualdade neste aspecto, tendo em vista que
o fundamento da reforma é a minimização de gastos, e grande parcela destes se destina
aos membros de poder. Além disso, quanto ao vício de iniciativa Fernando Álvares Correia
Dias (2013, p. 9), ao pontuar os limites institucionais com gastos de pessoal, preceitua que
a Constituição Federal:
Estabelece diversos dispositivos para limitar a criação ou aumento
das despesas com pessoal. O art. 61, II, a, prevê a iniciativa privativa
do Presidente da República para leis que disponham sobre criação
de cargos ou empregos públicos ou sobre aumento de sua
remuneração. Ao vedar aos parlamentares a iniciativa de leis relativas
a pessoal, evita-se que representantes de categorias ou corporações
atuem no sentido de atender interesses localizados. (DIAS, 2013, p.
9)
É importante ressaltar que tais alterações representam um texto provisório que
ainda está em trâmite de aprovação, tendo a admissibilidade aprovada em 25 de maio de
2021 pela Comissão de Constituição e Justiça, e sofrendo três supressões, que não
englobaram alteração do art. 41, concernente a flexibilização da estabilidade dos
servidores.
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Com seu trâmite regular esta passou pela comissão especial do Congresso Nacional
onde houve a elaboração de um relatório favorável a permanência da estabilidade para
todos os servidores, no entanto prejudicial à realização de concursos públicos, e ao
ingresso dos servidores por este meio, como regra.
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A estabilidade estaria protegida em termos de servidores públicos estatutários, mas
nem sequer existiria no âmbito de contratos temporários, e terceirizados, os quais
assumiriam a forma de ocorrência massiva trazendo à tona novamente a possibilidade de
retrocessos, com o vislumbre do famigerado clientelismo, como já dito institucionalização
da corrupção.
Para corroborar colaciona-se observações da obra de Zenildo Júnior, ao falar do
clientelismo político de forma empírica afirma:
(...)Era possível se notar que o que mais frequentemente se solicitava
de parte dos eleitores, nas campanhas, ou dos cidadãos nas
repartições seriam “favores” que, a rigor, constituiriam direitos que
lhes caberiam em razão da própria cidadania (...) representava
sempre algo que sabidamente violaria explicitamente normas e
regulamentos: nomeações de servidores sem concursos; cessão de
bens; contratos sem licitação;(...) Não obstante é de se notar que um
simples favor pleiteado e obtido, por exemplo, por um grande
empresário corresponde a centenas de pequenos obséquios
dirigidos aos mais pobres. Nem por isso a natureza da relação é
diferente.( JUNIOR, 2018, p.14)
Essa possibilidade de extinção do concurso público em diversas carreiras configura
verdadeiro retrocesso, consonante o ideário de Graça Druck:
Os concursos públicos e a estabilidade são conquistas da
Constituinte de 1988, que representam um avanço para a construção
de um Estado democrático e social. Os concursos são a forma mais
democrática (e moderna) de ingresso na carreira pública, pois
comprovam qualificação/conhecimento/capacidade de forma
impessoal para o cargo, rompendo com as práticas do “coronelismo”,
onde o quadro de pessoal era composto por indicação de políticos e
autoridades do poder público, apadrinhamento, nepotismo, favores
eleitorais, dentre outros, são valores que não respeitam as
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necessidades da população de contar com um profissional
competente para prestar os serviços públicos. (DRUCK, 2021,p.13)
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Por conseguinte, constata-se que tais propostas são resultados de um
intervencionismo neoliberal, que preconiza a substituição de uma administração de direito
público por uma subordinada ao direito de concorrência, alterando o modelo de gestão.
(DRUCK et al, 2018, p.24)
No entanto, importante rememorar que todas as alterações propostas e aqui
discutidas, para integrarem o texto constitucional, precisam de aprovação das casas do
Congresso Nacional, em dois turnos, além de ser necessário que obtenha em ambos, três
quintos dos votos dos respectivos membros. (BRASIL, 1988, art. 60 §2)
Considerações finais
As reformas estruturais fazem parte de uma configuração natural dos estados, e
acontecem em decorrência de uma consequente evolução intrínseca à quaisquer
formações humanas, e quanto a isso há abundantes estudos e conhecimento pacífico. A
ocorrência de reformas estruturais se deu desde sempre, e é sabido que assim continuará.
Este estudo propôs-se a discutir a reforma administrativa em razão,
essencialmente, do vislumbre de consequências por demais penosas para, não somente a
Administração pública, mas a todos os cidadãos brasileiros, pois o objeto analisado foi o
serviço público, do qual àquele é detentor, e usufrui diretamente.
A reforma foi proposta no ano de 2020, sendo que durante todo o trâmite legal,
devidamente instituído pelo texto constitucional, sofreu diversas alterações, que em suma,
configuraram vitórias e derrotas para o servidor público e a Administração em geral.
Todas essas modificações, como a não mitigação da estabilidade, e a extinção do
vínculo trainee são decorrentes da resposta inconformista da população, que nesse
momento precisa estar vigilante quanto aos direitos que possui, e a garantia da presteza
de um serviço público probo, honesto e que busca a consecução de seus fins de forma
contínua e impessoal.
Portanto, quanto as alterações aqui discutidas que ferem diametralmente a
autonomia funcional, a prestação continuada do serviço público, o caráter impessoal das
admissões, a busca por pessoal qualificado não podem prosperar, sob pena de que
vivamos no contexto nacional um retrocesso histórico, que fortalecerá mazelas da política
brasileira que há tantos anos lutamos contra.
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Além disso são insuficientes para garantir os benefícios propostos, pois uma
redução brusca de gastos funcionais só seria obtida, se realmente fosse almejada, com o
atingimento dos reais responsáveis, detentores de proventos e auxílios que não se
justificam, e que apesar de não fazerem parte da reforma, representam o maior percentual
com gastos no funcionalismo.

Boletim Conteúdo Jurídico n. 1052 de 25/11/2021 (ano XIII) ISSN - 1984-0454

É certo que o serviço público deve ser eficiente, e que seus servidores devem honrar
com uma prestação de qualidade, mas tal conquista definitivamente não pode ser
alcançada através desta reforma, e sim por meio de instrumentos de fato eficazes que
potencializem análises objetivas e impessoais, e que não transformem o estado brasileiro
em um fomentador de corrupção, do desmonte funcional, e da precarização do vínculo de
seus maiores e mais importantes colaboradores.
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RESUMO: O presente trabalho versa sobre a importância da análise psíquica das vítimas
de crimes contra a dignidade sexual, principalmente o estupro, definindo os crimes dessa
natureza segundo a legislação, seus meios de provas, entendimento dos Tribunais sobre
os meios de provas, demonstrando a importância dos estudos da vitimologia nesses casos.
Tem como objetivo também, demonstrar as dificuldades dos órgãos envolvidos no
processo, em especial polícias, na verificação da confiabilidade da palavra das vítimas, com
foco em crimes sexuais. Tendo também a finalidade de levantar técnicas ou ciências que
possam ser utilizadas por policiais para identificar falsas vítimas de crimes sexuais, e
apontar os benefícios da vitimologia, definindo e apresentando seus principais estudiosos
e teorias sobre o tema, e como as ciências que estudam vítimas, podem auxiliar na análise
das vítimas caluniosas pelos policiais. Na realização dessa pesquisa será feito um
levantamento bibliográfico, com um fichamento de dados coletados durante a realização
da pesquisa que terá como base obras de doutrinadores, legislação vigente e
jurisprudência dos Tribunais sobre o tema.
PALAVRAS-CHAVE: Dignidade sexual. Meios de prova. Crime de estupro. Análise psíquica.
Vítimas.
ABSTRACT: The present work deals with the importance of the psychic analysis of victims
of crimes against sexual dignity, especially rape, defining crimes of this nature according
to the legislation, its means of evidence, understanding of the Courts on the means of
evidence, demonstrating the importance of victimology studies in these cases. It also aims
to demonstrate the difficulties of the bodies involved in the process, especially the police,
in verifying the reliability of the victims' words, with a focus on sexual crimes. Also with the
purpose of raising techniques or sciences that can be used by police officers to identify
false victims of sexual crimes, and point out the benefits of victimology, defining and
presenting its main scholars and theories on the subject, and how the sciences that study
victims, they can help police officers analyze false victims. In carrying out this research, a
bibliographic survey will be carried out, with a record of data collected during the research,
which will be based on works by scholars, current legislation and jurisprudence of the
Courts on the subject.
KEYWORDS Crimes against sexual dignity. Means of evidence rape crime. Psychic Analysis
of Victims. Victimology.
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SUMÁRIO: 1. Introdução. 2. Crimes contra a dignidade sexual. 2.1 Estupro: definições
legislativas, meios de prova e entendimento dos tribunais sobre meios de prova. 2.2
Avaliação psíquica das vítimas de crimes sexuais, em particular, o estupro, e dificuldade
dos órgãos acusatórios em verificar a veracidade dos fatos. 2.3 Avaliação psíquica das
vítimas de crimes sexuais: técnicas e sua importância, especialmente nos casos de estupro.
2.4 Ciências utilizadas para identificar falsas vítimas. 3. Vitimologia. 3.1 O que é a
vitimologia. 3.2 principais teóricos da vitimologia e suas teorias. 3.3 Qual o papel da
vitimologia nos crimes e qual a importância de sua aplicação nos crimes contra a dignidade
sexual, principalmente em casos de estupro. 4. Conclusão. 5. Referências.
1. INTRODUÇÃO
Os crimes contra a dignidade sexual, como por exemplo, o estupro, estupro de
vulnerável e assédio sexual, vem sendo cada vez mais noticiados, com razão, existem
diversas campanhas que pregam pelo encorajamento das vítimas a buscarem denunciar
para que essas práticas criminosas sejam punidas. Em alguns casos, as vítimas não tem
provas para incriminar, mas a simples denuncia verbal por vezes já é suficiente para gerar
grandes polemicas, porém, tem sido cada vez mais frequentes casos de pessoas que fazem
denúncias caluniosas com o objetivo de prejudicar a pessoa denunciada.
No direito, a vítima pode ser definida como uma pessoa física ou jurídica que sofre
uma lesão ou ameaça de lesão ao seu bem jurídico. É comum observarmos que após início
da ação penal a vítima é deixada de lado, e o processo passa a ser voltado ao denunciado.
De forma paralela existe a vitimologia, ciência que tem como objetivo principal estudar a
conduta das vítimas e como seu comportamento possa ter gerado ou influenciado na
pratica delitiva.
Quando se prova que a vítima provocou o acusado de tal forma que não seria
correto exigir-se conduta diversa, ou até mesmo quando a vítima é a culpada pelo crime,
esses pequenos exemplos são situações muito mais comuns do que se imagina, e exigem
um estudo aprofundado da parte psicológica, social, cultural e econômica que possam ter
contribuído para que o indivíduo se colocasse em tal situação. Em alguns casos a análise
da vítima é de extrema importância já que poderá gerar consequências jurídicas capazes
até mesmo de excluir a culpabilidade do agente aplicando a inexibilidade de conduta
diversa, ou a exclusão do crime por ausência de tipicidade.
A polícia é o primeiro órgão que tem contato com as vítimas, já que se procura
primeiro a delegacia para realizar uma queixa, ocasionando grande demanda de crimes a
serem investigados, portanto, pessoas mal intencionadas que procuram a delegacia para
realizar queixas caluniosas estão sobrecarregando esse sistema, enquanto policiais estão
sendo requisitados para elucidar um crime que sequer ocorreu existem crimes que
realmente ocorreram e precisam de atenção. Portanto, uma avaliação psíquica das vítimas
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é fundamental para se verificar a veracidade da denúncia, sendo crucial o uso da
vitimologia quanto ciência que estuda o comportamento das vítimas, no caso,
abordaremos os crimes contra a Dignidade Sexual, principalmente o estupro.
2. CRIMES CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL
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Os crimes contra a dignidade sexual passaram a ser tratados no título de crimes
contra os costumes após a alteração trazida pela Lei 12.015 de 2009. A partir desse novo
diploma legal, foram unificados os crimes de estupro e atentado violento ao pudor,
atualmente tratado no artigo 213 do Código Penal como delito de Estupro. Importante
ressaltar também que o crime estupro está previsto na Lei 8.072 de 1990 que trata de
crimes hediondos, tanto em sua forma consumada como tentada.
Os crimes que fazem parte dos Crimes Contra a Dignidade Sexual e seus respectivos
artigos previstos no Código Penal são:
Capítulo I – Dos crimes contra a liberdade sexual - estupro (art. 213); violação
sexual mediante fraude (art. 215); assédio sexual (art. 216-A); Capítulo II – Dos crimes
sexuais contra vulnerável - estupro de vulnerável (art. 217-A); corrupção de menores (art.
218); satisfação de lascívia mediante a presença de criança ou adolescente (art. 218-A);
favorecimento da prostituição ou outra forma de exploração sexual de vulnerável (art.
218-B); Capítulo III – revogado integralmente pela Lei no 11.106, de 28 de março de 2005;
Capítulo IV – Disposições gerais - ação penal (art. 225); aumento de pena (art. 226);
Capítulo V – Do lenocínio e do tráfico de pessoa para fim de prostituição ou outra forma
de exploração sexual - mediação para servir a lascívia de outrem (art. 227); favorecimento
da prostituição ou outra forma de exploração sexual (art. 228); casa de prostituição (art.
229); rufianismo (art. 230); tráfico internacional de pessoa para fim de exploração sexual
(art. 231); tráfico interno de pessoa para fim de exploração sexual (art. 231-A); Capítulo
VI – Do ultraje ao pudor público - ato obsceno (art. 233); escrito ou objeto obsceno (art.
234); Capítulo VII – Disposições gerais - aumento de pena (art. 234-A); segredo de justiça
(art. 234-B).
2.1 Estupro: definições legislativas, meios de prova e entendimento dos Tribunais
sobre meios de prova
O delito de estupro encontra sua definição no Art. 213 do Código Penal que diz
(PLANALTO, 2009):
Art. 213. Constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça,
a ter conjunção carnal ou a praticar ou permitir que com ele se
pratique outro ato libidinoso: (Redação dada pela Lei nº 12.015, de
2009) Pena - reclusão, de 6 (seis) a 10 (dez) anos. (Redação dada pela
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Lei nº 12.015, de 2009) § 1 o Se da conduta resulta lesão corporal de
natureza grave ou se a vítima é menor de 18 (dezoito) ou maior de
14 (catorze) anos: (Incluído pela Lei nº 12.015, de 2009) Pena reclusão, de 8 (oito) a 12 (doze) anos. (Incluído pela Lei nº 12.015, de
2009) § 2 o Se da conduta resulta morte: (Incluído pela Lei nº 12.015,
de 2009) Pena - reclusão, de 12 (doze) a 30 (trinta) anos (Incluído pela
Lei nº 12.015, de 2009).
Além do referido crime ter seu tipo penal alterado pela Lei 12.015/2009, sendo que
sua presente redação resulta da junção dos antigos tipos penais do estupro e do atentado
violento ao pudor, outra mudança legislativa referente a esse delito é quanto ao sujeito
ativo, que atualmente pode ser homem ou mulher, ou seja, o crime pode ser cometido por
ambos os sexos. Com o tempo, o crime de estupro e todos contra a dignidade sexual
passaram por algumas alterações, atualmente, tratam-se de delitos de ação pública
incondicionada, e o estupro contem formas qualificadas e casos de aumento de pena. O
delito de estupro e demais crimes contra a dignidade sexual podem ser contextualizados
no Artigo 1˚, inciso III, da Constituição Federal que prevê como um fundamento da
República Federativa do Brasil a dignidade da pessoa humana.
Podemos afirmar que a apresentação das provas em um processo é de extrema
importância, entre os meios de prova mais utilizados e aceitos pelos Tribunais nos crimes
de estupro, podemos citar as provas testemunhais, perícias em geral, como o exame de
corpo de delito, já que este delito geralmente deixa vestígios, caso contrário, podem ser
utilizados depoimentos da vitima e de testemunhas para melhor esclarecimento dos fatos,
entre outros.
Segundo o Artigo 158 do Código de Processo Penal, “a infração que deixar vestígios,
será indispensável o exame de corpo de delito, direto ou indireto, não podendo supri-lo a
confissão do acusado” (art. 158, CPP), ou seja, quando a perícia, possibilitada, não ocorrer
por algum motivo em casos que tenham sido deixados vestígios, consequentemente
poderá acarretar a absolvição do acusado.
Por vezes, infelizmente, o crime de estupro pode ser difícil provar, restando apenas
o depoimento da vítima, podendo ocorrer em alguns casos denunciações caluniosas, crime
previsto no artigo 339 do Código Penal, que dispõe:
Dar causa à instauração de investigação policial, de processo judicial,
instauração de investigação administrativa, inquérito civil ou ação de
improbidade administrativa contra alguém, imputando-lhe crime de
que o sabe inocente: Pena - reclusão, de dois a oito anos, e multa.
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Atualmente existem algumas divergências doutrinárias em casos onde a única prova
é o depoimento da vítima, mas prevalece o entendimento que deve ser apresentadas
outras provas. Ensina Nucci (2019, p. 30, apud Rayssa, 2019, p.18) que:
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Existe a possibilidade de condenação, mas devem ser considerados
todos os aspectos que constituem a personalidade do ofendido, seus
hábitos, seu relacionamento anterior com o agente, entre outros
fatores. Cremos ser fundamental, ainda, confrontar as declarações
prestadas pela parte ofendida com as demais provas existentes nos
autos. A aceitação isolada da palavra da vítima pode ser tão perigosa,
em função da certeza exigida para a condenação, quanto uma
confissão do réu. Por isso, a cautela se impõe redobrada.
No que diz respeito ao entendimento dos Tribunais Superiores sobre o tema, vem
prevalecendo o entendimento nas jurisprudências, de condenações baseadas na palavra
das vítimas, quando consolidadas em depoimentos coerentes e na ausência de motivos
que poderiam demonstrar falsas imputações.
Podemos citar decisões importantes do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema
(JUSBRASIL,2017, 2018):
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. REEXAME DE
PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. 1.
Para a análise da tese recursal, de que o agravante não teria cometido
o delito de estupro de vulnerável, mostra-se, no caso, imprescindível
o reexame dos elementos fático-probatórios dos autos, o que é
defeso em âmbito de recurso especial, em virtude do disposto na
Súmula n. 7 desta Corte.Precedentes. 2. Outrossim, a jurisprudência
do Superior Tribunal de Justiça é a de que, nos crimes de natureza
sexual, os quais nem sempre deixam vestígios, a palavra da vítima
tem valor probante diferenciado. Precedentes. 3. Agravo regimental
desprovido. (AgRg no AREsp 1268926 - PR AGRAVO REGIMENTAL
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 2018/0068075-6, RELATOR:
MINISTRO: ANTÕNIO SALDANHA PALHEIRO).
AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO
DE VULNERÁVEL. PLEITO ABSOLUTÓRIO. REEXAME DE MATÉRIA
FÁTICO-PROBATÓRIA.IMPOSSIBILIDADE. 1. Concluindo o Tribunal de
origem, soberano na análise dos elementos fáticos e probatórios
carreados aos autos, acerca da suficiência de elementos capazes de
imputar a autoria delitiva ao ora agravante, não havendo meio de se
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desconstituir tal compreensão sem novo e aprofundado exame do
conjunto de evidências coletados ao longo da instrução criminal,
inviável a alteração do acórdão recorrido, ante o óbice contido no
enunciado n. 7 da Súmula desta Corte. 2. A fundamentação adotada
pela Corte Estadual acompanha o entendimento jurisprudencial
consagrado neste Sodalício no sentido de que, em razão das
dificuldades que envolvem a obtenção de provas de crimes que
atentam contra a liberdade sexual, praticados, no mais das vezes,
longe dos olhos de testemunhas e, normalmente, sem vestígios
físicos que permitam a comprovação dos eventos - a palavra da
vítima adquire relevo diferenciado, como no caso destes autos.( AgRg
no AREsp Nº 1.245.796 – SC, RELATOR: MINISTRO JORGE MUSSI
(2018/0030194-7).
Quanto a julgados do Supremo Tribunal Federal podemos citar a
seguinte decisão (JUSBRASIL, 2004):
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO E ATENTADO
VIOLENTO AO PUDOR. CONDENAÇÃO. DESCONSTITUIÇÃO. LAUDO
PERICIAL QUE NÃO ATESTA A OCORRÊNCIA DOS DELITOS.
IMPOSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO AMPARADA NA PALAVRA DA
VÍTIMA, CORROBORADA POR OUTRAS PROVAS TESTEMUNHAIS.
IDONEIDADE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA INVIÁVEL
NA VIA ELEITA. 1. Embora o laudo pericial não se afigure útil para a
comprovação da prática de crimes sexuais, a palavra da vítima (crucial
em crimes dessa natureza), corroborada por provas testemunhais
idôneas e harmônicas, autorizam a condenação, ainda mais porque
o Juiz não está adstrito ao laudo pericial, podendo se utilizar, para
formar a sua convicção, de outros elementos colhidos durante a
instrução criminal. Nesse contexto, por se tratar a espécie de matéria
de prova duvidosa e controvertida, é absolutamente inviável a sua
apreciação na via estreita do remédio heroico. 3. Ordem denegada
(STJ – HC:34903 RJ 2004/0053559-2, Relator: Ministra LAURITA VAZ,
Data de Julgamento: 23/06/2004, T5 – QUINTA TURMA, Data de
Publicação: DJ 23.08.2004 p.258).
Nesse diapasão podemos concluir que está consolidado na jurisprudência das
Cortes que será aceito o depoimento das vítimas quando corroborado com outros meios
de provas.
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2.2 Avaliação psíquica das vítimas de crimes sexuais, em particular, o estupro, e
dificuldade dos órgãos acusatórios em verificar a veracidade dos fatos
Em casos de estupro, por vezes, somente o depoimento verbal de conjunção carnal
não é meio probatório suficiente para incriminar e punir, como já mencionado, já que a
prática de falsas denúncias tem sido cada vez mais comuns, como em casos de vingança,
por exemplo.
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Portanto, é de extrema importância que a vítima tente provar de algum modo que
houve violência ou grave ameaça, o que as vezes pode ser difícil já que o delito geralmente
é cometido sem a presença de testemunhas.
De acordo com Arriélle Devoyno (2018, p. 45, apud Alequilia, 2020, p.15):
Os crimes sexuais não podem ser analisados como os outros crimes,
desde o tocante de discutir sobre o crime até a parte processual, por
meio da prova”. O exame de corpo de delito e outras perícias em
geral, realizadas por pessoas habilitadas que tenham conhecimentos
específicos, são muito uteis quando possível para comprovar que
realmente houve o delito, e podem ser realizadas de forma direta ou
indireta.
No caso do crime de estupro é imprescindível que a vítima procure os órgãos
competentes logo após a prática do crime para que as provas não se percam com o
decurso do tempo, visto que os vestígios desaparecem rapidamente, principalmente em
casos onde não se sofre agressões físicas.
Já decidiu o STF que: “O fato de os laudos de conjunção carnal e de espermatozoide
resultarem negativos não invalida a prova do estupro, dado que é irrelevante se a cópula
vagínica foi completa ou não, e se houve ejaculação. Existência de outras provas.
Precedentes do STF. (STF, HC 74.246-SP, 2ª Turma, Rel.Min. Carlos Velloso, DJU, 13-121996, p. 50165.) Caso não hajam provas materiais a prova testemunhal, que raramente é
obtida em casos de estupro, pode ser meio probatório importante, segundo menciona
Pacelli (2016, p. 414) “todo depoimento é uma manifestação de conhecimento, maior ou
menor, acerca de um determinado fato. No curso do processo penal, a reprodução desse
conhecimento irá confrontar-se com diversas situações da realidade que, consciente ou
inconscientemente, poderão afetar a sua fidelidade, isto é, a correspondência entre o que
se julga ter presenciado e o que se afirma ter presenciado.”
Quanto as decisões de Tribunais, o crime de estupro e seus meios de prova são
tratados de forma bem individual e mais imparcial possível, já que é vultoso que se evite
condenações ou absolvições injustas. Em alguns casos, Tribunais consideraram suficiente
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a palavra da vítima como meio de prova apto a gerar a condenação, já que por vezes não
há uma agressão física, mas uma coação moral irresistível, como no julgado a seguir
(JUSBRASIL, 1999):
Habeas corpus. Processual Penal. Estupro. Sentença condenatória:
alegação de insuficiência de provas para a condenação. Palavra da
vítima: valor probante. Conquanto tenha o laudo pericial registrado
apenas a ocorrência de conjunção carnal, não fazendo alusão à
ocorrência de violência, não está o juiz obrigado a acatá-lo e absolver
o réu, desde que outros elementos de convicção, especialmente a
palavra da vítima — de crucial importância nesse tipo de delito —
corroborada por harmônica prova testemunhal conduzem o
magistrado a um seguro juízo de condenação. Ademais, a via do h. c.
não se mostra idônea para se pretender a absolvição do réu por
insuficiência de provas. (STJ, HC 10.852-PR, Rel. Min. José Arnaldo da
Fonseca, j. 21-10-1999, DJ, 22-11-1999, p. 173).
Diferente caso notório que ocorreu em nosso país e chegou ao conhecimento da
população, fora na denúncia de estupro de Mariana Ferrer, onde a promotoria de justiça
da capital de Santa Catarina manifestou-se afirmando que mesmo após a produção de
inúmeras provas, não foi possível comprovar que houve a pratica do crime de estupro pelo
acusado.
Em casos onde a principal prova seria o depoimento da vítima é importante que
haja a avaliação psíquica da vítima durante o processo, o que poderia gerar a condenação
ou ate mesmo uma absolvição ao acusado.
2.3 Avaliação psíquica das vítimas de crimes sexuais: técnicas e sua importância,
especialmente nos casos de estupro
Nos casos em que a vítima não tem meios de apresentar provas materiais do crime,
principalmente em casos de estupro, durante a narrativa dos fatos atenta-se a fatores
essenciais que devem estar presentes para dar credibilidade a denúncia, esses fatores
podem ser fundamentais para os órgãos iniciais que tenham contato com as vítimas,
inclusive policiais, podendo utilizar de técnicas psicológicas.
A psicologia quando utilizada no interrogatório das vítimas pode verificar se o relato
preenche critérios de credibilidade; se a narrativa apresenta sinais de influência e/ou
indução; se existe nexo causal entre a versão da vítima e eventuais sintomas exibidos; e se
a pessoa periciada demonstra sofrimento psíquico em decorrência do suposto abuso.
2.4 Ciências utilizadas para identificar falsas vítimas
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No que diz respeito às falsas vítimas do crime de estupro, apesar de ocorrências de
denuncias caluniosas recentes, trata-se de um fato que já fora relatado diversas vezes em
épocas diversas, sendo elucidada pela Criminologia, ciência à qual a Vitimologia faz parte,
em diversos formatos.
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Podemos inicialmente citar a Síndrome da Mulher de Potifar, que surgiu após o
relato histórico Bíblico de uma mulher, citada no livro religioso como Mulher de Potifar,
que após uma rejeição denuncia caluniosamente aquele que a rejeitou com a intenção de
punir e se vingar.
Atualmente em nosso ordenamento jurídico o crime de calúnia esta previsto no
artigo 339 do Código Penal que o define como o fato de “Dar causa à instauração de
investigação policial, de processo judicial, instauração de investigação administrativa,
inquérito civil ou ação de improbidade administrativa contra alguém, imputando-lhe crime
de que o sabe inocente”.
3. VITIMOLOGIA
3.1 O que é a vitimologia
Uma ciência que pode encontrar papel de destaque no meio criminal é a vitimologia,
derivada da criminologia, que estuda o papel das vítimas nos crimes, tão somente em casos
onde a vítima tem papel central. Em alguns casos a análise da vítima é de extrema
importância já que poderá gerar consequências jurídicas capazes até mesmo de excluir a
culpabilidade do agente aplicando a inexibilidade de conduta diversa, ou a exclusão do
crime por ausência de tipicidade.
A vitimologia surgiu nas ciências criminais no século passado após a Segunda
Guerra Mundial. De acordo com Heitor Piedade Júnior (PIEDADE JÚNIOR, 1993, p. 72, apud
Ana Paula, 2012, p. 27):
Em passado bem recente, mesmo conhecida e estudada, não
ultrapassou os limites de “sujeito passivo” do crime. Era muito pouco.
Ela era, por isso mesmo, marginalizada. Seu interesse político e social
desaparecia logo após a realização do crime. O que continuava
interessando ao Direito ou à sociedade era o vitimário. A este,
somente, voltavam-se as preocupações do Estado – sociedade –
indivíduo. O fato criminoso e seu autor esgotavam o estudo do
problema criminológico. E foi dentro desse quadro cultural que, na
primeira metade deste século, mais precisamente com as
consequências desastrosas da Segunda Guerra Mundial (1939 a
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1945), surgiu uma nova visão na dinâmica do crime: a vítima
compondo a trilogia do delito.
No Brasil, acredita-se que o primeiro artigo que trata especificamente de vitimologia
traduzido para o português, publicado entre 1958 e 1959 pela Faculdade de Direito da
Universidade Estadual do Paraná, de Paul Cornil com o título “Contribution de la
Victimologia aux Sciences Criminologiques”, desencadeando o desenvolvimento e
aprofundamento da matéria no país.
Atualmente, o professor Márcio Rodrigo Delfim, ensina que a Vitimologia nos
tempos modernos procura estudar a complexa órbita da manifestação do comportamento
da vítima face ao crime, numa visão interdisciplinar em seu universo biopsicossocial,
procurando encontrar alternativas de proteção, material ou psicológica, às vítimas.
3.2 Principais teóricos da vitimologia e suas teorias
Como um dos principais autores da Vitimologia podemos citar Benjamin
Mendelsohn, que inclusive fora seu fundador, quando em 1947, enquanto professor de
Criminologia da Universidade Hebraica de Jerusalém, apresentou a conferência “Um novo
Horizonte na ciência biopsicossocial – a Vitimologia”, propondo que a vítima não deve ser
considerada uma simples coadjuvante do ilícito penal.
Mendelsohn (2012, n.p.) destaca três grupos principais de vítimas, que são as vítimas
Inocentes, vítimas Provocadoras e as Agressoras, subdivido-as da seguinte forma:
(a) vítima completamente inocente; (b) vítima menos culpada que o
delinquente; (c) vítima tão culpada quanto o delinquente; (d) vítima
mais culpada que o delinquente e (e) vítima como única culpada.
b) Vítima completamente inocente: Também chamada de vítima
ideal. É aquela que não tem nenhuma participação no evento
criminoso, o delinquente é o único culpado. Ex: sequestro, roubo
qualificado, terrorismo, vítima de bala perdida, infanticídio, etc.
c) Vítima menos culpada que o delinquente: Também conhecida
como vítima por ignorância. Trata-se daquela que contribui de
alguma forma para o resultado danoso do evento. Ex: Pessoa que
frequenta locais perigosos expondo seus objetos de valor.
d) Vítima tão culpada quanto o delinquente: Vítima chamada de
provocadora, pois sem a participação ativa da vítima, o crime não
teria ocorrido. Ex: corrupção, sedução, rixa, etc.
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e) Vítima mais culpada que o delinquente: Nesse caso, a participação
da vítima foi maior ou mais intensa do que a do próprio autor. Ex:
lesões corporais e homicídios privilegiados cometidos após injusta
provocação da vítima.
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f) Vítima como única culpada: Nestes casos a vítima constitui-se a
única pessoa culpada do evento criminoso. Comum nos crimes
culposos. Ex: Indivíduo embriagado que atravessa avenida
movimentada, ou também no caso da legítima defesa.
Outro importante autor da vitimologia que também pode ser considerado um dos
pioneiros da matéria foi Hans Von Henting, professor alemão exilado nos Estados Unidos
que em 1948, após longos estudos sobre o tema publicou um trabalho com o titulo “The
Criminal and his victim”, que tratava da vitima como parte do sujeito ativo do delito,
inovando ao utilizar o termo Vitimogênese ao se referir a Vitimologia.
Henting (2012, n.p) descreveu a classificação das vítimas como:
1. Vítima isolada: A vítima neste caso vive na solidão, não se
relacionando com outras pessoas. Em decorrência desse meio de vida
ela se coloca em situações de risco.
2. Vítima por proximidade: Este grupo de vítimas subdivide-se em:
a) Vítima por proximidade espacial, que se torna vítima pelo fato de
estar em proximidade excessiva do autor do delito em um
determinado local, como ocorre nos casos de furto no interior de um
ônibus; b) Vítima por proximidade familiar, a qual ocorre no núcleo
familiar, como pode ser visto no caso do parricídio, em que o filho
mata seu próprio genitor; c) Vítima por proximidade profissional, que
geralmente ocorre no caso de atividades profissionais que requerem
um estreitamento maior no relacionamento profissional, como no
caso do Médico.
3. Vítima com ânimo de lucro: São taxadas dessa forma as vítimas
que pela cobiça, pelo anseio de se enriquecer de maneira rápida ou
fácil, acabam sendo ludibriadas por estelionatários ou vigaristas.
4. Vítima com ânsia de viver: Ocorre com o indivíduo que, com o
fundamento de não ter aproveitado sua vida até o presente
momento de uma forma mais eficaz, passa a experimentar situações
de aventura até então não vividas, que o colocam em situações de
risco ou perigo.
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5. Vítima agressiva: Neste caso a vítima se torna agressiva em
decorrência da agressão que sofre do autor da violência, chegando a
um nível de não suportar mais a agressão sofrida, ela irá rebater tal
ato de modo hostil.
6. Vítima sem valor: Trata-se da vítima que em decorrência de seus
atos, não recomendáveis praticados perante a sociedade, acaba
sendo indesejada ou repudiada no meio em que vive. Por praticar
certos atos, este indivíduo vem a sofrer agressões físicas, verbais, ou
até mesmo podendo ser morto. Um exemplo clássico desse tipo de
vítima é o caso do estuprador ou assassino que é morto pela
comunidade, pela polícia, ou por sua própria vítima.
7. Vítima pelo estado emocional: Essas vítimas são qualificadas desta
forma em decorrência de seus sentimentos de obsessão, medo, ódio
ou vingança que vem a sentir por outras pessoas.
8. Vítima por mudança da fase de existência: O indivíduo passa por
várias fases em sua vida, sendo que ao mudar para certa fase de sua
existência, poderá se tornar vítima em consequência de alguma
mudança comportamental relacionada com alguma das fases.
9. Vítima perversa: Enquadram-se nesta modalidade de vítimas os
psicopatas, pessoas que não possuem limite algum de respeito em
relação às outras, tratando-as como se fossem objetos que podem
ser manipulados.
10. Vítima alcoólatra: O uso de bebidas alcoólicas é um dos fatores
que mais leva pessoas a se tornar vítimas, sendo que na maioria dos
casos acabam resultando em homicídios.
11. Vítima depressiva: Ao atingir um determinado nível, a depressão
poderá ocasionar a vitimização do indivíduo, pois poderá levar a
pessoa à autodestruição.
12. Vítima voluntária: São as pessoas que, por não oporem resistência
à violência sofrida, acabam permitindo que o autor do delito o realize
sem qualquer tipo de obstáculo. Casos que exemplificam esse tipo
de vítima são os crimes sexuais ocorridos sem a utilização de
violência.
13. Vítima indefesa: Denominam-se vítimas indefesas as que, sob o
pretexto de que a persecução judicial lhes causaria maiores danos do
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crimes sexuais e nas chantagens.
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14. Vítima falsa: São taxadas de falsas vítimas as pessoas que, por sua
livre e espontânea vontade, se auto vitimam para que possam se valer
de benefícios.
15. Vítima imune: São consideradas dessa forma as pessoas que, em
decorrência de seu cargo, função, ou algum tipo de prestígio na
sociedade em que vive acham que não estão sujeitas a qualquer tipo
de ação delituosa que possa transformá-las em vítimas. Um exemplo
é o padre.
16. Vítima reincidente: Neste caso a pessoa já foi vítima de um
determinado delito, mas mesmo após ter passado por tal episódio,
não toma qualquer tipo de precaução para não voltar a ser
vitimizada.
17. Vítima que se converte em autor: Nesta hipótese ocorre a
mudança de polo da violência. A vítima que era atacada pelo autor
da agressão se prepara para o contra-ataque. Um exemplo clássico é
o crime de guerra.
18. Vítima propensa: Ocorre com as pessoas que possuem uma
tendência natural de se tornarem vítimas. Isso pode decorrer da
personalidade deprimida, desenfreada, libertina ou aflita da pessoa,
sendo que esses tipos de personalidade podem de algum modo
contribuir com o criminoso.
19. Vítima resistente: Por não aceitar ser agredida pelo autor, a vítima
reage e passa a agredi-lo da mesma forma, sempre em sua defesa ou
em defesa de outrem, ou também no caso de cumprimento do dever.
Neste caso há sempre a disposição da vítima em lutar com o autor.
20. Vítima da natureza: São pessoas que se tornam vítimas em
decorrência de fenômenos da natureza, como no caso de uma
enchente, um terremoto etc.
No Brasil, podemos citar como um importante autor que trata do tema vitimologia,
o professor e delegado de polícia brasileira Guaracy Moreira Filho, que utiliza como base
de estudo o mesmo raciocínio apresentado por Mendelsohn. Guaracy utiliza exemplos
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Para Guaracy a vitimologia (2006, p.77 apud Antonio, 2012, p. 10) trata-se de:
[...] uma disciplina independente, autônoma, não mais um ramo da
Criminologia, pois suas, vitórias e conquistas sociais, conforme se vê
nesse estudo, são marcantes e sólidas [...] uma entidade múltipla que
estuda cientificamente as vítimas visando adverti-las, orientá-las,
protegê-las e repará-las contra o crime.
O autor brasileiro defende que as vítimas devem ser classificadas como (PORTAL
EDUCAÇÃO, 2020):
Vítimas inocentes: São àquelas que não contribuem de nenhuma
forma para a ocorrência do delito, ou seja, não há nenhuma
participação da vítima na consumação da ação criminosa. Vítimas
natas: Tratam-se das vítimas que contribuem de alguma forma para
a eclosão de um crime, seja por seu comportamento agressivo ou por
sua personalidade insuportável. Vítimas omissas: Nesse grupo
encontram-se as pessoas que não vivem em integração com o meio
social, pois não participam da sociedade, nem sequer para reclamar
de uma violência ou arbitrariedade sofrida. Vítimas inconformadas
ou atuantes: Ao contrário do que ocorrem com as vítimas omissas,
que não buscam relatar às autoridades competentes seus direitos
violados, essas cumprem de forma ativa seus papéis de cidadãos,
pois sempre que são violadas em seus direitos, buscam a efetiva
reparação judicial.
3.3 Qual o papel da vitimologia nos crimes e qual a importância de sua aplicação nos
crimes contra a dignidade sexual, principalmente em casos de estupro
A ciência da vitimologia atualmente pode abranger áreas como a psicologia,
psiquiatria, direito, sociologia, entre outras. Além do que podemos observar no que diz
respeito aos estudos das vítimas, há uma preocupação de tempos remotos como podemos
observar em estudos da Escola Clássica, a qual fazia parte juristas de notório saber, como
Beccaria, autor da obra “Dos Delitos e das Penas”, e Francesco Carrara.
O autor Heitor Piedade Júnior relaciona a Escola Clássica com a Vitimologia do
seguinte modo (1993, p. 57/58 apud Victor, 2015): “A Escola Clássica cumpriu seu ciclo
histórico, lutando pelo empenho da liberdade, através do exercício da justiça. E a plenitude
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da liberdade afasta qualquer processo de vitimização, de vez que só existe vitimização
quando não há justiça e está só se impõe, quando existe liberdade”.
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No ordenamento jurídico brasileiro o Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de
1.940, que instituiu o Código Penal Brasileiro trata a vítima como o diretamente
prejudicado pelo crime, ou seja, o ofendido. Em alguns casos nossos legisladores
demonstraram devida preocupação com a análise das vítimas influindo, por exemplo, na
dosimetria da pena do acusado.
Como citado anteriormente entre as definições de Mendelsohn, podemos citar que
casos de estupros reais colocam as vítimas na posição de vítimas completamente
inocentes, já que não se pode afirmar que tenham tido culpa alguma no fato, também em
casos de estupros de vulneráveis, que são vítimas ideais já que não tem participação
alguma no crime.
No que diz respeito as falsas vítimas que caluniam seus acusados, imputando-lhes
um fato que se quer ocorreu, podemos enquadrar em uma das definições apresentadas
pelo autor Hans Von Henting, como sendo vítimas falsas, já que se auto vitimam para até
mesmo obter algum benefício.
Com base no que foi apresentado podemos observar que a vitimologia como
ciência quando utilizada em casos de crimes contra a dignidade sexual pode oferecer maior
segurança jurídica em processos penais, protegendo princípios constitucionais, evitando
que haja condenação pelo juiz baseado em opiniões pessoais e culturais ou de forma
injusta.
4. CONCLUSÃO
Mediante o exposto podemos verificar as mudanças legislativas ocorridas no âmbito
dos crimes contra a dignidade sexual, não apenas nas novas definições previstas na lei, que
se adaptaram aos costumes da sociedade, como também o agravamento das penas ao
delito de estupro e sua inclusão no rol dos crimes hediondos.
No que diz respeito aos meios de provas podemos verificar também que tem sido
pacifica em Tribunais Superiores à decisão da apresentação de outros meios de prova além
da palavra das vitimas na maioria dos casos de estupro, embora em casos de denúncias
caluniosas podem ser geradas polemicas mesmo antes de se provar o crime de fato, como
vem sendo cada vez mais noticiado.
Apesar dos processos terem os criminosos como protagonistas, existe a ciência da
Vitimologia, que mostra a importância de colocar as vítimas no papel central, tanto as
vítimas reais que sofreram abusos, quanto aquelas falsas vítimas que culpam indivíduos
inocentes de crimes que se quer ocorreram. Para evitar que ocorram consequências
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negativas aqueles que foram caluniados, é importante que no ato da queixa as vitimas
passem por uma avaliação psicológica utilizando-se de algumas técnicas.
Portanto, podemos observar que utilizando da psicologia e suas técnicas é possível
que órgãos acusatórios e polícias consigam sanar as dificuldades de verificar a
confiabilidade dos depoimentos das vítimas. Importante ressaltar a necessidade da análise
psíquica das vítimas de forma precoce para que se possa evitar grandes constrangimentos
em casos de calúnia.
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RESUMO: O objetivo da pesquisa é discutir sobre a aplicação do principio da insignificância
pelo delegado da polícia, aludindo a possibilidade jurídica. Como metodologia, adotou-se
a pesquisa bibliográfica, reunindo-se, portanto, livros, artigos, monografias para que fosse
realizado um debate entre os autores das respectivas obras do assunto em comento. Dado
à importância e a relevância social que a temática escolhida para o presente estudo exerce,
se torna interessante apresentar a relevância que o tema possui para a área de Direito, pois
no Brasil o princípio da insignificância ainda não está incluso nos conjuntos de normas de
um determinado ordenamento jurídico, sendo designado como entendimento doutrinário.
no desenvolvimento, dividiu-se a pesquisa em 03 segmentos, quais sejam, o princípio da
insignificância, denotando sobre o contexto histórico e conceituação; por conseguinte,
debruçou-se sobre o poder discricionário da autoridade policial; e por fim, o delegado de
polícia e a aplicação do princípio da insignificância
Palavras-chave: Insignificância; Delegado; Princípios.
SUMÁRIO: 1. INTRODUÇÃO - 2. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICANCIA - 2.1 CONTEXTO
HISTÓRICO - 2.2 CONCEITOS - 3. O PODER DISCRICIONÁRIO DA AUTORIDADE POLICIAL
- 4. O DELEGADO DE POLÍCIA E A APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA - 5.
CONCLUSÃO - 6. REFERÊNCIAS
1. INTRODUÇÃO
A pesquisa objetiva analisar a possibilidade de aplicação do princípio da
insignificância pela autoridade policial, de ofício, na fase pré-processual, sendo
considerados os entendimentos doutrinários e jurisprudenciais acerca desse princípio no
Brasil.
Os princípios judiciários existem para auxiliar as leis e o direito penal, além de
objetivar a aplicação da justiça, garantindo o resultado adequado daquilo que se é
contestado, sendo possível também a legitimação de indivíduos. Nesse sentido, é possível
descrever sobre o princípio da Insignificância como um segmento que possibilita a
colaboração com o sistema penal e com a sociedade, através da retirada de rótulo de
crimes em determinados casos que acabam sobrecarregando o sistema judiciário.
Dado à importância e a relevância social que a temática escolhida para o presente
estudo exerce, se torna interessante apresentar a relevância que o tema possui para a área
de Direito, pois no Brasil o princípio da Insignificância ainda não está incluso nos conjuntos
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Por isso, é relevante que estudos e pesquisas sejam realizados com objetivo da
melhor compreensão sobre as divergências nas formas de aplicações e das autoridades
que possuem o poder de aplicabilidade. Principalmente quando se atinge o delegado de
polícia, pois é a autoridade responsável pelo contato inicial com a sociedade. O que torna
de grande relevância para os entendimentos jurisprudenciais e doutrinários.
De acordo com a Jurisprudência brasileira, a aplicação do princípio da insignificância
deve ser realizada com a análise de cada caso com base nos princípios e vetores
estabelecidos para irrelevância penal. Diante disso, é compreendido que um fato pode ser
considerado atípico para autoridade judiciária, o que remete a pergunta problema do
presente estudo: A aplicabilidade do princípio da insignificância pode ser utilizada, de igual
natureza, na fase pré processual pela autoridade policial, sendo considerado o exercício
das atribuições do delegado de polícia?
A aplicação do princípio da insignificância tem como objetivo a redução de crimes
analisados como insignificantes que são encaminhados à esfera judicial, os quais implicam
na celeridade de processos jurídicos relevantes. Por isso, seria necessário e importante que
a autoridade policial, representada pelo delegado de polícia, analisasse os casos concretos
que atingem as delegacias, e fizesse a aplicação, de ofício, do princípio da insignificância.
2. PRINCIPIO DA INSIGNIFICANCIA
2.1 CONTEXTO HISTÓRICO
Quanto a origem do principio da insignificância, diversos doutrinadores afirmam
que sua origem teve inicio no Direito Romano da Antiguidade, tendo como conotação
latina “minima non curat praetor”; segerindo-se esta utilização no Direito Penal por meio
de Claus Roxin, na Alemanha.
Apesar da forte ligação com o principio da legalidade, a origem do princípio da
insignificância é incerta, muitos autores descrevem que sua natureza se deu com o Direito
Romano, pois os romanos tinham um sistema complexo de governo e leis e muitos dos
sistemas básicos e ideias que há sobre as leis e o governo atualmente vêm da Roma Antiga.
Nessa época as leis foram feitas de várias maneiras diferentes. A principal forma de fazer
novas leis oficiais era por meio das Assembléias Romanas, elas eram aplicadas por um
oficial chamado pretor, ele era responsável pela administração da justiça (CAPEZ, 2017,
s/n).
Já outros autores consideram a origem do principio da insignificância de origem do
minimis non curat praetor, que significa que o pretor da época romano não se preocupava
571

www.conteudojuridico.com.br

Boletim Conteúdo Jurídico n. 1052 de 25/11/2021 (ano XIII) ISSN - 1984-0454

com coisas insignificantes, no entanto muitos autores não são a favor dessa versão de
origem romana, pois sabe-se que o direito romano era baseado no direito privativo, tendo
poucas informações e dados quanto a aplicação do direito penal. Outra origem do
princípio da insignificância muito conhecida se refere ao contexto econômico criminal que
surgiu após a Segunda Guerra Mundial, na Europa e foi nesse contexto, que surgiu a
expressão criminalidade de bagatela (KÖHLER, 2015, n.p).
O princípio da insignificância foi mais fomentando em 1974 por Claus Roxin, quando
ele descreveu que esse principio era uma causa da exclusão da penalidade, com a
introdução de maior flexibilidade das avaliações vinculadas ao assunto em análise de
determinados casos. Sendo baseada na analise de questões de pequena escala ou de
importância insuficiente, para que sejam isentas de uma punição ou requisito, podendo ser
usado pelas autoridades como uma ferramenta de exclusão para afastar questões tribunais
(CAPEZ, 2017, s/n).
Bittencourt (2019) nesse sentido, denota que que foi citado pela primeira vez pelo
refeitudo autor, qual seja, Claus Roxin destrinchando tecnicamente na obra Política
Criminal y Sistema del Derecho Pena, partindo do velho adágio latino mínima non curat
praetor.
Isso se decorreu na Europa em virtude das guerras mundiais que atravesseram o
velho continente, gerando desemprego de milhares de europeus, bem como a falta de
alimentos, acarretando-se, por consequência, o aumeto desenfreado da criminalidade do
país, o que fez surgir os crimes de pequena lesividade.
Luiz Regis Prado afirma que:
De acordo com o princípio da insignificância, formulado por Claus
Roxin e relacionado com o axioma minima non curat praeter,
enquanto manifestação contrária ao uso excessivo da sanção
criminal, devem ser tidas como atípicas as ações ou omissões que
afetem infimamente a um bem jurídico-penal. A irrelevante lesão do
bem jurídico protegido não justifica a imposição de uma pena,
devendo excluir-se a tipicidade da conduta em caso de danos de
pouca importância ou quando afete infimamente a um bem jurídicopenal (2019, p.114).
O Supremo Tribunal Federal buscando-se trazer um conceito mais amplo, afirma
que:
O princípio da insignificância é vetor interpretativo do tipo penal,
tendo por escopo restringir a qualificação de condutas que se
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traduzam em ínfima lesão ao bem jurídico nele (tipo penal)
albergado. Tal forma de interpretação insere-se num quadro de
válida medida de política criminal, visando, para além da
descarcerização, ao descongestionamento da Justiça Penal, que deve
ocupar-se apenas das infrações tidas por socialmente mais graves.
Numa visão humanitária do Direito Penal, então, é de se prestigiar
esse princípio da tolerância, que, se bem aplicado, não chega a
estimular a ideia de impunidade. Ao tempo que se verificam patentes
a necessidade e a utilidade do princípio da insignificância, é
imprescindível que aplicação se dê de maneira criteriosa,
contribuindo sempre tendo em conta a realidade brasileira, para
evitar que a atuação estatal vá além dos limites do razoável na
proteção do interesse público. (HC 104.787/RJ, rel. Min. Ayres
Britto, 2ºTurma, j. 26.10.2010).
Assim, é fundamental que o principio da insignificâcia seja levado em consideração,
em virtude de haver a incidência de muitos crimes de pouco valor, o que deverá ser
atribuído uma penalização de acordo com o ilicito ora cometido.
2.2 CONCEITOS
O princípio da insignificância é ligado ao principio da legalidade e com o passar do
tempo houve inúmeras transformações de acordo com as especificidades e demanda da
sociedade e do direito. O principio da legalidade, no direito penal, significa que só a lei
pode definir o crime e prescrever a pena (nullum crimen, nulla poena sine lege). Também
incorpora que o direito penal não deve ser interpretado extensivamente em detrimento do
arguido, por exemplo, por analogia. De acordo com esse princípio, uma infração deve ser
claramente definida na lei (RODRIGUES, 2012, p.754).
O princípio da legalidade protege os elementos essenciais de uma audiência justa,
podendo ser dispensada as regras da justiça natural, a presunção de inocência e o privilégio
contra a autoincriminação, o padrão criminal da prova e o princípio de que os tribunais são
públicos. O princípio da legalidade protege esses direitos e princípios fundamentais
porque exige que os tribunais adotem uma abordagem conservadora da interpretação
estatutária, que erra no sentido de preservá-los, então deve adotar o significado que
minimize a interferência da lei com esses direitos e princípios (GIACOMOLLI; SILVA, 2010,
p.566).
O Princípio da legalidade está intimamente associado ao princípio da
irretroatividade e ao princípio da especificidade. O primeiro afirma que uma pessoa não
pode ser processada por uma lei aprovada retroativamente para criminalizar a ação que
não era criminosa no momento de ser cometida. Este último exige uma definição
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suficientemente precisa para o ato proscrito. Uma pessoa não pode ser condenada por lei
por um crime que não seja declarado publicamente ou definido como crime. Mas, a
ignorância da lei não é uma defesa legítima (GIACOMOLLI; SILVA, 2010, p.574).
Nesse sentindo, o principio da insignificância foi cada vez mais ganhando força e
consolidação, oferecendo liberdade individual relacionado ao estado de direito. Sendo,
reforçado a relação com o principio da legalidade, em respeito à proibição de impor uma
pena mais pesada do que a aplicável no momento da prática do crime, onde somente a lei
poderá definir um crime e prescrever uma penalidade e de que o direito penal não deverá
ser interpretado de forma abrangente em detrimento do réu, como, por exemplo, por
analogia (CAPEZ, 2017, s/n).
Sendo assim, entende-se que o principio da insignificância pode ser aplicada para
analisar alguns casos que podem ser considerados insignificantes para lei. Ou seja, é
quando um individuo que comete um ato e que deve ser analisado de forma cuidadosa
pelas autoridades e de acordo com o resultado da avaliação o sujeito não deve ser
condenado ou punido por um ato que não viole a lei existente ou que não seja
criminalizado por lei no momento em que foi cometido. Durante o processo penal, este
princípio mantém a supremacia da lei e garante um julgamento justo e transparente
(SOUZA; GARCIA, 2013, p.85).
3. O PODER DISCRICIONÁRIO DA AUTORIDADE POLICIAL
Não obstante, a expressão “poder” advenha a impressão de ser uma capacidade
facultativa da Administração Pública, ocorre que verdadeiramente diz respeito a um
“poder- -dever”, podendo ser utilizado a um serviço de bem comum à todos. Assim,
encontra-se discriminado o poder discricionário, pelo qual, por meio de ato administrativo,
o Estado pode ter a liberdade para ser exercido até os limites que lei fixar.
No dicionário Compacto Jurídico de Guimarães (2007, p. 148), quanto ao poder
discricionário denota que:
Margem de liberdade concebida pela lei à Administração Pública
para, em cada caso, decidir conforme convicção do agente e as
circunstâncias do fato. É a liberdade concedida aos órgãos
administrativos quanto à conveniência e oportunidade dos atos
administrativos. Estando limitado pela lei, o poder discricionário não
se confunde com arbitrariedade ofensiva à legalidade.
A discricionariedade seria, então, o espaço que a Administração Pública encontra na
lei para definir o objeto e o motivo do ato administrativo (elementos não vinculados do
ato administrativo), segundo critério de sua oportunidade e conveniência. Essas escolhas,
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porém, só são legítimas se cumprem com o interesse público, posto na finalidade da
própria norma a ser integrada discricionariamente, estando, dessa forma, objeto e motivo
limitados pela finalidade do ato (elemento vinculado), ou seja, onde faltar a legalidade, que
predispõe a discricionariedade, aparece a legitimidade, que predispõe a vinculação da
discricionariedade ao interesse público contido na própria norma.
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Dessa forma, não somente os elementos competência, forma e finalidade do ato
são elementos legalmente vinculados nos chamados atos discricionários, em contraposição
aos chamados atos vinculados, que contêm todos os cincos elementos vinculados à lei:
competência, forma, finalidade, motivo e objeto. O motivo e o objeto, estando limitados
pelo objetivo do ato de cumprir com a finalidade da norma, são elementos também
vinculados pelo dever da boa administração de só agir segundo o interesse público
(MOREIRA NETO, 2008).
Assim, nesse viés, afirma-se que tratando-se de uma faculdade do gestor público, o
poder discricionário, permite que sejam praticados atos que sirvam a coletividade, sendo
evidentemente atrelado a questão do limite legal. Bacellar (2005, p. 54) ao fazer uma
comparação, denota que:
A atividade discricionária assemelha-se a uma viagem empreendida
por uma composição ferroviária, em que a Administração seria a
locomotiva com os respectivos vagões, sendo o maquinista o
Administrador Público. Os trilhos correspondem à lei. O itinerário
seguirá tranquilo e previsível, pois submisso ao princípio da
legalidade o administrador deverá traçá-lo sempre em cima dos
trilhos, sob pena de descarrilamento da composição. Haverá de
chegar um momento, contudo – uma encruzilhada com várias
vertentes –, em que a lei não o informará qual a direção a ser seguida.
Incumbirá ao maquinista, administrador público, sem se afastar dos
trilhos da lei, aferir a oportunidade e a conveniência da escolha do
caminho ou da vertente apropriada.
A discricionariedade é, portanto, justificada pelo fato de que o legislador não pode
prever todas as circunstâncias que levam a ações administrativas da vida real, e os
funcionários públicos tem restrições legais a certas margens de escolha.
Celso Antônio Bandeira de Mello (1975) destaca que:
Deveras, a discricionariedade começa onde cessa a interpretação.
Enquanto houver interpretação está-se desvendando uma vontade,
um pensamento estranho, isto é, está-se descobrindo algo que
preexiste, reconstituindo um pensamento alheio. A atividade
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interpretativa de alguém é operação que se propõe a absorver, a
desentranhar uma vontade anterior, uma significação já existente,
uma realidade previamente dada.
Quanto ao poder discricionário, de forma efetiva, o que acontece é a liberação
antecipada do gestor, estabelecido e, claro, para encontrar em comportamentos mais
adequados, com base em seu próprio julgamento, para cumprir um determinado propósito
que permanece, no entanto, em um certo nível ou nível de ineficiência; que são
principalmente cumpridos por esse poder não interpretativo, mas intencional dos agentes
administrativos. A ideia, aliás, que está completamente em consonância com a formação
certa para graus (MELLO, 1975, p. 05).
Quanto a situação concreta, quem tem o primeiro contado na maior parte das vezes,
é quem teve o contato primeiro. Ocorre que, a letra da Lei faz com o trabalho do delegado
seja limitado com a cautela necessária por contra a liberdade do individuo. Assim, caso não
haja por parte do servidor um cuidado necessário, frisa-se que isso pode causar muitos
abusos.
De acordo com Geraldo Amaral Toledo Neto (2003, p.1):
O delegado de polícia, que possui a mesma formação jurídica do
promotor público e do juiz de direito, do defensor público (porém
cada carreira com as suas próprias competências), e que também é
imbuído de um munus público, tem a atribuição, dentre outras, de
verificar o aspecto legal e jurídico daquilo que lhe é narrado através
de Boletim de Ocorrência, Ficha de Ocorrência da Polícia Militar,
informação da imprensa ou requerimento do ofendido, para,
discricionariamente, instaurar ou não Inquérito Policial, lavrar ou não
Termo Circunstanciado ou Auto de Prisão em Flagrante, promover ou
não atos preliminares de uma investigação, pois, muitas vezes, o
conteúdo da notícia crime é desprovido de tipicidade.
Mesmo que a autoridade policial tenha que proceder de acordo com brocardo
jurídico in dúbio pro societate, portanto, a favor da sociedade, há de ressaltar que o
regramento em questão não é vista de forma absoluta, isso porque a aplicabilidade deve
ser observa com cautela, visto que, em casos de flagrantes, ou situações em que seja
necessário o encarceramento a regra não se aplica. A restrição da liberdade do individuo
sempre será uma exceção, já a regra é a liberdade.
Assim, quando existe um caso onde na verdade se tem somente a dúvida sobre o
fato delituoso, e a autoria, é necessário que o individuo não submetido ao encarceramento,
e que venha a ser investigado somente por via de inquérito, e claro, caso não haja por
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parte do delegado uma visão sobre possível cometimento do delito, por falta de
punibilidade, tipicidade, pode com seu poder discricionário deixar de instaurar qualquer
procedimento.
Portanto, Toledo Neto (2003, p.2), “o delegado de polícia tem um certo juízo de
valoração jurídica, podendo ou não iniciar atos de investigação através da análise do caso
concreto”.
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4. O DELEGADO DE POLICIA E A APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA
Um delegado de polícia é um líder muito visível no estado, tendo como requisito
mínimo para ocupação do cargo a formação em direito e aprovação em concurso público
especifico. O delegado supervisiona as operações e o orçamento do departamento de
polícia. O delegado é o profissional que serve ao Estado como agente da lei, como líder do
local onde exerce função regulamentar, podendo ser em âmbito civil ou federal. O
delegado possui inúmeras competências, tendo como dever o desempenho de suas
funções, estabelecidas pela Constituição Federal do Brasil, na jurisdição.
O Código de Processo Penal Brasileiro designa ao delegado de Polícia a autonomia
de Autoridade Policial com as seguintes atribuições:
Art. 2º As funções de polícia judiciária e a apuração de infrações
penais exercidas pelo delegado de polícia são de natureza jurídica,
essenciais e exclusivas de Estado. § 1º Ao delegado de polícia, na
qualidade de autoridade policial, cabe à condução da investigação
criminal por meio de inquérito policial ou outro procedi
mento previsto em lei, que tem como objetivo a apuração das
circunstâncias, da materialidade e da autoria das infrações penais. §
2º Durante a investigação criminal, cabe ao delegado de polícia a
requisição de perícia, informações, documentos e dados que
interessem à apuração dos fatos. [...] § 6º O indiciamento, privativo
do delegado de polícia, dar-se-á por ato fundamentado, mediante
análise técnico-jurídica do fato, que deverá indicar a autoria,
materialidade e suas circunstâncias (BRASIL, 1941, s/n).
Sabe-se que no Judiciário, o principio da insignificância e sua aplicabilidade já está
de modo pacificado no direito criminal. Porém, quanto a sua aplicação em sede policial,
apenas agora começou-se a ser debatida no ordenamento jurídico. Ou seja, permite que o
delegado dentro de suas atribuições discricionárias, faça seu juízo de valor, a qual pode
deixar de prender flagrantemente o indivíduo caso haja condições que fique dentro do
eixo insignificante.
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Assim, denota-se claramente que o objetivo da custódia cautelar é justamente fazer
com que haja a retirada de indivíduos que representem risco à coletividade. Ocorre que
casos em que esteja configurado o principio da insignificância não é a medida adequada,
como por exemplo, o caso de dona Maria Aparecida Matos, a qual teve que ficar presa por
quase dois anos, em virtude de furtar um xampu e um condicionador, e durante o período
em que ficou detida, foi torturada na prisão, além de ter perdido a visão de um olho.
Nesse caso, é fundamental que não seja restringido a função do delegado de polícia,
onde constata-se que estes deparam-se cotidianamente com casos parecidos com o
apresentado acima, e que diante disso, devem vislumbrar com tecnicidade e amparo
jurídico a possibilidade de fazer com que as injustiças sejam solucionadas, porém, há de se
ressaltar que a formalidade acaba se esbarrando.
Brutti (2009, p. 4), denota que:
A determinação da lavratura do auto de prisão em flagrante pelo
delegado de polícia não se constitui em um ato automático, a ser por
ele praticado diante da simples notícia do ilícito penal pelo condutor.
Em face do sistema processual vigente, o Delegado de Polícia tem o
poder de decidir da oportunidade ou não de lavrar o flagrante.
Importante salientar que a autoridade policial, no exercício de sua função é
plenamente capaz de analisar por meio de seu indispensável conhecimento jurídico, de
modo discricionário, a vislumbrar situações em que a submissão do indivíduo ao
encarceramento se torna totalmente desnecessário, visto, a bagatela da situação.
Evidentemente que sua decisão deve ser aplicada de modo proporcional e razoável,
trazendo o conhecimento ao Ministério Público e ao Juiz, que poderão ratificar ou não, o
entendimento do delegado.
No que se refere à aplicabilidade do princípio da insignificância, não consta como
atribuição do delegado de polícia de acordo com código penal brasileiro. Porém, alguns
autores como Masson (2013, p. 36) em certas perspectivas é adequado que o delegado de
polícia utilize a análise do caso de acordo com o princípio da insignificância, afastando a
tipicidade do fato.
No entanto, há outros autores que alegam a impossibilidade da aplicação do
princípio de insignificância pelo delegado de polícia. De acordo com Gomes, o delegado
de polícia não possui autoridade de realizar arquivamento de processos, já que com a
exclusão de tipicidade o caso é decretado como anulado, sem penas ou consequências
judiciais. O autor ainda acrescenta que uma das atribuições do delegado é realizar o
registro de caso e enviar para a autoridade competente (GOMES; MOLINA, 2009, p. 299).
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Diante do fato da ausência de recursos legislativos que regulamentem o crime
insignificante e as autoridades aptas a essa utilização, sendo um princípio implícito de
natureza jurisprudencial e doutrinária, há uma limitação quanto suas condutas de
aplicação. Por isso, é importante que projetos legislativos sejam elaborados, com a
promoção da importância da atribuição do delegado de polícia na aplicabilidade do
princípio da insignificância no pré-processual, visto que esse profissional exerce funções
essenciais para sociedade atual (LOPES, 2014, s/n).
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Pois o reconhecimento do uso desse princípio em sede policial, pode induzir uma
redução significativa em denúncias e casos irrelevantes no Judiciário. Podendo assim, o
delegado de polícia ser responsável pela prevenção de injustiças sociais e sobrecarga no
Poder Judiciário, os quais devem se ocupar de casos criminais relevantes.
5. CONCLUSÃO
Na pesquisa denotou-se que o principio da insignificância é um instituto que surge
com objetivo de diminuir sistematicamente as injustiças no ordenamento jurídico
brasileiro, isso porque, muitos casos podem ser interpretados como irrelevantes ao
Judiciário.
Assim, é fundamental que seja possível que a autoridade policial, responsável pela
análise preliminar do contexto fático, venha a fazer um juízo de valor que permita uma
análise sobre a possibilidade da aplicação do instituto, justamente, para que muitos
indivíduos não sejam encarcerados sem que haja risco à sociedade.
Por outro lado, muitos doutrinadores entendem que somente o juiz tem a
competência de analisar o caso concreto, e venha a decidir sobre a aplicação ou não deste
instituto. Porém, ressalta-se que o objetivo da pesquisa não é retirar esse poder do
julgador, mas que casos em que haja flagrante, a autoridade não venha a encarcerar, sem
que se observe pelo menos relevância do caso concreto.
No mais, é perfeitamente possível que o referido instituto seja aplicado pelo
delegado de polícia, desde que, no ato do seu entendimento sobre o princípio da
insignificância, faça posteriormente a submissão ao juízo.
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RESUMO: A reprodução assistida post mortem já um tema debatido, porém não se trata
de um assunto com pontos bem determinados. Com vários acontecimentos no mundo e
avanços na sociedade surgem questões que antes eram imprevisíveis para o mundo
jurídico. São avanços tecnológicos e sociais. Esses avanços alteram o conhecimento do que
antes era rígido e certo. A inseminação artificial homóloga post mortem modifica o cenário
que ocorria rotineiramente, e faz parte de uma nova realidade que veio com esses avanços,
o que obviamente acarreta em dúvidas e impactos sociais. A falta de legislação específica
cria uma lacuna de insegurança jurídica, pois o que apenas se tem são doutrinadores
discorrendo sobre o tema buscando de várias vertentes poder explicar e alinhar alguns
fatos jurídicos e decisões jurisprudenciais sobre o assunto. O presente trabalho também
analisa os efeitos jurídicos da inseminação post mortem homóloga nos direitos sucessórios
e o impacto do Código Civil de 2002 abordar somente diretrizes gerais e não um
aprofundamento claro sobre o tema.
PALAVRAS-CHAVE: Direito Sucessório; Inseminação Artificial Homóloga Post Mortem;
Legislação.
ABSTRACT: Post mortem assisted reproduction is already a debated theme, but it is not a
subject with well-determined points. With various events in the world and advances in
society arise issues that were previously unpredictable for the legal world. These are
technological and social advances. These advances alter the knowledge of what was once
rigid and right. The homologous post mortem artificial insemination modifies the scenario
that occurred routinely, and is part of a new reality that came with these advances, which
obviously entails doubts and social impacts. The lack of specific legislation creates a gap of
legal uncertainty, because what is only indoctrinating about the subject seeking from
various aspects to be able to explain and align some legal facts and jurisprudential
decisions on the subject. The present paper also analyzes the legal effects of homologous
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post mortem insemination on succession rights and the impact of the 2002 Civil Code to
address only general guidelines and not a deepening on the subject.
KEYWORDS: Succession Law; Artificial Insemination Homologous Post Mortem;
Legislation.
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INTRODUÇÃO
O presente trabalho tem como ideia principal o esclarecimento e a compreensão
dos meios de reprodução assistida no qual permitem que um ser humano seja concebido
mesmo após a morte do seu progenitor e quais direitos sucessórios essa criança terá após
o nascimento.
Conforme a Dra. Juliana Amato (2014), a Inseminação Artificial funciona da seguinte
forma: São inseridos os espermatozoides no trato genital feminino e ela pode ser realizada
de duas maneiras: A Inseminação Artificial Intra cervical (IC) em que os espermatozoides
são inseridos no colo do útero pelo canal vaginal. E a Inseminação Artificial Intra-uterina
(IU) onde o espermatozoide é colocado dentro do útero. Ambos os tipos, com a mesma
finalidade: A fecundação. Essas técnicas ocorrem com o auxílio de processos mecânicos e
recursos médicos.
Denomina-se inseminação artificial homóloga a que é realizada com a utilização do
esperma do homem, tendo em vista que mesmo ocorrendo o interesse e o casal sendo
biologicamente aptos a procriar, há impossibilidade da inseminação natural, por não ser
possível a realização da relação sexual, em decorrência de algum fator.
Após a morte do cônjuge, o procedimento se denomina como Inseminação
Artificial Post Mortem, onde serão aproveitados os embriões que foram criopreservados
para uma utilização posterior.
A Inseminação Artificial homóloga post mortem não possui previsão legal, e mesmo
o Código Civil de 2002 abordando o tema de reprodução assistida, ainda existem lacunas
deixadas pelo legislador, e que ainda não foram resolvidas. Esse vazio incentivou os
doutrinadores a debaterem sobre o assunto em vários aspectos: Jurídicos, tecnológicos e
médicos.
Diante da omissão no Código Civil de 2002, visto que não há regulamentação sobre
a reprodução assistida, encontra-se discussões relacionadas ao assunto, de um lado há
defesas na possibilidade da inseminação artificial post mortem, e de outro há discussões
contrárias a essa possibilidade. Nas diversas opiniões destaca-se a existência de um lado
que acredita no exercício do princípio da liberdade, e do outro como uma afronta ao
melhor interesse da criança. Mas vale salientar que são opiniões e que não possuem poder
legal.
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A inseminação Artificial post mortem, nos traz conflitos também no que versa sobre
os direitos sucessórios dessa criança que nascerá, visto que se não houver documentos
comprobatórios, não saberá se havia a vontade do pai falecido em ser progenitor post
mortem, pois o que ocorreu foi a disponibilização do material genético e autorização para
realização desse procedimento em vida.
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Com isso adentra-se em uma situação complexa, pois o embrião será um ser de
direitos com a inseminação do óvulo pelo espermatozoide independente de onde se
encontre, ou somente será um ser de direito com a inserção do zigoto no aparelho sexual
feminino, para que esse possa ganhar a capacidade jurídica que lhe dará os direitos do
nascituro e não somente uma expectativa de direito.
Com a inseminação artificial post mortem e ocorrendo o nascimento, essa criança
nasceria sem a proteção jurídica dos direitos sucessórios, e isso contraria o artigo 227, § 6º,
da Constituição Federal.
1. AS TÉCNICAS DE REPRODUÇÃO ASSISTIDA
Com a constante evolução da humanidade, em todos os meios vem ocorrendo
diversos avanços e na área da medicina e bioética não seria diferente. As técnicas de
reprodução humana assistida oferecem a possibilidade da concretização da fecundação
quando não é possível por forma natural.
De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), em média, entre cinquenta
e oitenta milhões de pessoas em todo mundo podem ser inférteis. Para esse órgão um
casal pode ser considerado infértil se não conseguirem engravidar no período de um ano
sem a utilização de meios contraceptivos.
Conforme a Sociedade Brasileira de Reprodução Assistida (SBRA) estima-se que
mais de nove milhões de bebês nasceram graças à reprodução assistida, e de acordo com
o 13º Relatório do Sistema Nacional de Produção de Embriões da Agência Nacional de
Vigilância Sanitária - Anvisa, existiam no ano de 2019, centro e oitenta e três centros de
reprodução humana no Brasil.
O primeiro bebê de proveta do mundo nasceu em 1978 na Inglaterra. E em 1984,
seis anos depois, ocorreu o nascimento da primeira criança nascida através da Fertilização
in vitro no Brasil.
Já o primeiro caso de inseminação artificial post mortem que ocasionou uma grande
repercussão jurídica aconteceu em 1984, na França e ficou conhecido com Caso Parpelaix,
Corine Richard e Alain Parpalaix estavam apaixonados, ele foi diagnosticado com câncer
nos testículos e por isso tomou a decisão de armazenar seus gametas para utilização no
futuro, porém a doença se avançou rapidamente e ele veio a falecer após a celebração do
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matrimônio. Corine procurou o banco de sêmem onde seu marido havia solicitado o
armazenamento para realização da inseminação artificial, mas houve a negativa, iniciandose assim uma longa disputa judicial e a consequente perda dos espermatozoides devido a
demora para solução do conflito. Após esse acontecimento houve divergências entre os
países sobre a regulamentação dessa prática.
Segundo Adelino Amaral, diretor da Sociedade Brasileira de Reprodução Assitida
(2018), as técnicas de reprodução assistida chegaram ao Brasil por volta da década de 1980
para ajudar casais que possuem dificuldades na reprodução natural, seja por infertilidade
ou doenças que impeçam a fecundação.
Existem diversas formas de reprodução assistida como a Fertilização in vitro,
Inseminação Artificial, Fertilização In Vitro com Útero de Substituição, dentre outras.
(SOUZA e ALVES, 2016).
Existem dois tipos de inseminação artificial, a inseminação artificial intracervical (IC),
e a inseminação artificial intrauterina (IU). São divididos também em inseminações
homólogas e heterólogas. (AMATO, 2014).
Esse procedimento de reprodução humana assistida pode ocorrer após o
falecimento do genitor, sendo denominada inseminação artificial homóloga post mortem.
1.1 A Reprodução Assistida Como Alternativa
A reprodução assistida é uma alternativa para casais que tem dificuldade em
reproduzir naturalmente por meio de relação sexual, ou por causa de alguma dificuldade,
seja na mulher ou no homem. Esses fatores podem ser a infertilidade, a idade ou até
mesmo o grau de fertilidade que tem o ovulo ou o esperma, além de doenças que impeçam
a reprodução. Maluf define como:
A intervenção do homem no processo de procriação natural, com o
objetivo de possibilitar que pessoas com problemas de infertilidade
e esterilidade satisfaçam o desejo de alcançar a maternidade ou a
paternidade. (2013,p.193).
Casais que tem a perspectiva de ter filhos, sejam eles planejados ou não, quando
esse desejo não ocorre, há uma frustação de ambos os lados. E isso pode ocorrer por
motivos diversos. Com isso, a ciência trouxe uma nova esperança para aqueles que não
tiveram a oportunidade de se tornarem pais, para pessoas solteiras que possuem o desejo
de ter filhos, como também para casais do mesmo sexo.
Como destacado anteriormente, também tem a possibilidade de realização desse
procedimento de reprodução humana assistida mesmo após o falecimento do genitor,
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sendo denominada inseminação artificial homóloga post mortem.
Ela ocorre quando um casal fornece o material genético, mas este só é implantado
após a morte de um dos parceiros. Existem países que proíbem essa prática, e existe países
que autorizam, porém com ressalvas, como é o caso do Brasil que possui uma resolução
do Conselho Federal de Medicina versando sobre o assunto e suas diretrizes.
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1.2 Reprodução Assistida Post Mortem
O Código Civil traz a possibilidade da realização do procedimento de inseminação
artificial após o falecimento do genitor, sendo denominada inseminação artificial
homóloga post mortem regulada no art. 1597, inciso III do Código Civil de 2002.
Na reprodução homóloga o material genético utilizado é do casal que busca a
possibilidade de fecundação. Com as técnicas existentes de criopreservação, é possível o
armazenamento por bastante tempo, sendo assim, possível utiliza-lo depois de colhido o
material genético e fecundado o embrião, por isso, mesmo após a morte de seu esposo, a
mulher possui a possibilidade de utilizar esse material genético (FISCHER, 2017)
2. A NECESSIDADE DO CONSENTIMENTO
O Conselho Federal de Medicina, em sua resolução nº 2.121/2015, exige que tenha
uma autorização prévia do falecido, para que essa reprodução possa acontecer:
VIII - REPRODUÇÃO ASSISTIDA POST-MORTEM: É permitida a
reprodução assistida post-mortem desde que haja autorização prévia
específica do (a) falecido (a) para o uso do material biológico
criopreservado, de acordo com a legislação vigente.
Porém há doutrinadores que acreditam que a procura em vida do falecido para
realização do procedimento de reprodução assistida com a companheira, já é por si só,
uma demonstração de consentimento, conforme dispõe Gabriella Bresciani Rigo:
Se não houvesse o sonho da paternidade, qual seria o motivo para
um homem deixar seu sêmen congelado em um centro de
reprodução humana medicamente assistida? O depósito do material
é o autêntico consentimento do falecido para tal procriação. Caso
tenha o anseio de ser pai um dia, mas está casado com uma mulher
que não é a pessoa que deseja para ser mãe de seus filhos, o homem
que deixar seu esperma em um banco de sêmen deve ter o cuidado
de deixar expressa proibição de utilização de seu material após a
ocasião de sua morte. Assim, não havendo nenhuma proibição
expressa por parte do homem que depositou o sêmen no centro de
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reprodução humana, não há porque negar qualquer direito à criança
concebida post mortem mediante inseminação artificial homóloga
(RIGO, 2009, p 31).
Já outros, discordam desse pensamento, acreditando que para provar esse
consentimento deve haver algum documento assinado que mostre o interesse do falecido
em deixar que usem seu material biológico após sua morte como é a análise de Pereira
(2015).
Alguns autores afirmam que para ser realizada a inseminação, a mulher deve ser
viúva, ter a autorização do marido e não estar em outro relacionamento.
Entretanto, é necessário que a mulher interessada na inseminação
artificial encontre-se em estado de viúvez e/ou munida de declaração
escrita do marido ou companheiro falecido autorizando a realização
do procedimento com seu material genético. Do contrário não se
presume a paternidade do de cujus. (PEREIRA, 2015, p 202)
Cardin também tem posicionamento contrário sobre a permissão da inseminação
post mortem:
Acredita-se que a inseminação post mortem não deva ser autorizada,
visto que, quando um dos genitores opta pela formação de uma
família monoparental, suprime da criança o direito de convivência
com o outro genitor, já falecido. (CARDIN; CAMILO, pg.20)
Ou seja, o Código Civil não fornece nenhuma previsão sobre a necessidade dessa
autorização, e como deverá ocorrer esse procedimento se houver interesse na realização
do procedimento mesmo após a morte do companheiro.
Portanto é imprescindível que o Código Civil especifique também a maneira que
será realizada a autorização do cônjuge para uma futura reprodução assistida homologa
post mortem e que não seja contra ao exposto no art. 226,§ 7o, da Constituição Federal,
que dispõe
fundado nos princípios da dignidade da pessoa humana e da
paternidade responsável, o planejamento familiar é livre decisão do
casal, competindo ao Estado propiciar recursos educacionais e
científicos para o exercício desse direito, vedada qualquer forma
coercitiva por parte de instituições oficiais ou privadas.
Em decisão recente a 4º turma do STJ, no RESP 1.918.421-SP, foi fixado a proibição
de implantação de embriões após a morte de um dos cônjuges sem manifestação
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inequívoca, expressa e formal do companheiro:
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RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE OFENSA A ATOS
NORMATIVOS INTERNA CORPORIS. REPRODUÇÃO HUMANA
ASSISTIDA.
REGULAMENTAÇÃO.
ATOS
NORMATIVOS
E
ADMINISTRATIVOS. PREVALÊNCIA DA TRANSPARÊNCIA E
CONSENTIMENTO EXPRESSO ACERCA DOS PROCEDIMENTOS.
EMBRIÕES EXCEDENTÁRIOS. POSSIBILIDADE DE IMPLANTAÇÃO,
DOAÇÃO, DESCARTE E PESQUISA. LEI DE BIOSSEGURANCA.
REPRODUÇÃO ASSISTIDA POST MORTEM. POSSIBILIDADE.
AUTORIZAÇÃO EXPRESSA E FORMAL. TESTAMENTO OU
DOCUMENTO
ANÁLOGO.
PLANEJAMENTO
FAMILIAR.
AUTONOMIA E LIBERDADE PESSOAL. 1. A negativa de prestação
jurisdicional não se configura quando todos os aspectos relevantes
para o correto julgamento da causa são considerados pelo órgão
julgador, estabelecendo-se, de modo claro e fundamentado, a
compreensão firmada, ainda que em sentido diferente do desejado
pelos recorrentes. 2. Nos termos do entendimento do STJ, é inviável,
em recurso especial, a verificação de ofensa/aplicação equivocada
de atos normativos interna corporis, tais como regimentos internos,
por não estarem compreendidos no conceito de tratado ou lei
federal, consoante a alínea a do inciso III do art. 105 da CF/1988. 3.
No que diz respeito à regulamentação de procedimentos e técnicas
de reprodução assistida, o Brasil adota um sistema permissivo
composto por atos normativos e administrativos que condicionam
seu uso ao respeito a princípios éticos e constitucionais. Do acervo
regulatório destaca-se a Resolução n. 2.168/2017 do Conselho
Federal de Medicina, que impõe a prevalência da transparência, do
conhecimento e do consentimento da equipe médica, doadores e
receptores do material genético em todas as ações necessárias à
concretização da reprodução assistida, desde a formação e coleta
dos gametas e embriões, à sua criopreservação e seu destino. 4.
Quanto ao destino dos embriões excedentários, a Lei da
Biossegurança (Lei n. 11.105/2005) dispõe que poderão ser
implantados no útero para gestação, podendo, ainda, ser doados
ou descartados. Dispõe, ademais, que, garantido o consentimento
dos genitores, é permitido utilizar células-tronco embrionárias
obtidas da fertilização in vitro para fins de pesquisa e terapia. 5.
Especificamente quanto à reprodução assistida post mortem, a
Resolução CFM n. 2.168/2017, prevê sua possibilidade, mas sob a
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condição inafastável da existência de autorização prévia específica
do (a) falecido (a) para o uso do material biológico criopreservado,
nos termos da legislação vigente. 6. Da mesma forma, o Provimento
CNJ n. 63 (art. 17, § 2º) estabelece que, na reprodução assistida post
mortem, além de outros documentos que especifica, deverá ser
apresentado termo de autorização prévia específica do falecido ou
falecida para uso do material biológico preservado, lavrado por
instrumento público ou particular com firma reconhecida. 7. O
Enunciado n. 633 do CJF (VIII Jornada de Direito Civil) prevê a
possibilidade de utilização da técnica de reprodução assistida
póstuma por meio da maternidade de substituição, condicionada,
sempre, ao expresso consentimento manifestado em vida pela
esposa ou companheira. 8. O Planejamento Familiar, de origem
governamental, constitucionalmente previsto (art. 196, § 7º e art.
226), possui natureza promocional, e não coercitiva, com
fundamento nos princípios da dignidade da pessoa humana e da
paternidade responsável, e consiste na viabilização de utilização de
recursos educacionais e científicos, bem como na garantia de acesso
igualitário a informações, métodos e técnicas de regulação da
fecundidade. 9. O princípio da autonomia da vontade, corolário do
direito de liberdade, é preceito orientador da execução do
Planejamento Familiar, revelando-se, em uma de suas vertentes, um
ato consciente do casal e do indivíduo de escolher entre ter ou não
filhos, o número, o espaçamento e a oportunidade de tê-los, de
acordo com seus planos e expectativas. 10. Na reprodução assistida,
a liberdade pessoal é valor fundamental e a faculdade que toda
pessoa possui de autodeterminar-se fisicamente, sem nenhuma
subserviência à vontade de outro sujeito de direito. 11. O CC/2002
(art. 1.597) define como relativa a paternidade dos filhos de pessoas
casadas entre si, e, nessa extensão, atribui tal condição à situação
em que os filhos são gerados com a utilização de embriões
excedentários, decorrentes de concepção homóloga, omitindo-se,
contudo, quanto à forma legalmente prevista para utilização do
material genético post mortem. 12. A decisão de autorizar a
utilização de embriões consiste em disposição post mortem, que,
para além dos efeitos patrimoniais, sucessórios, relaciona-se
intrinsecamente à personalidade e dignidade dos seres humanos
envolvidos, genitor e os que seriam concebidos, atraindo, portanto,
a imperativa obediência à forma expressa e incontestável, alcançada
por meio do testamento ou instrumento que o valha em
formalidade e garantia. 13. A declaração posta em contrato padrão
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de prestação de serviços de reprodução humana é instrumento
absolutamente inadequado para legitimar a implantação post
mortem de embriões excedentários, cuja autorização, expressa e
específica, haverá de ser efetivada por testamento ou por
documento
análogo.
14.
Recursos
especiais
providos.
(STJ - REsp: 1918421 SP 2021/0024251-6, Relator: Ministro MARCO
BUZZI, Data de Julgamento: 08/06/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data
de Publicação: DJe 26/08/2021)
A tese jurídica utilizada na decisão é que a declaração de vontade realizada
mediante documento padrão fornecido pelas clínicas/hospitais não é suficiente para
corroborar a implantação de embriões post mortem, e que a autorização para realização
do procedimento com embriões excedentários post mortem necessita de autorização via
testamento ou documento equivalente.
A decisão estabelece que após a autorização do procedimento post mortem, criase efeitos patrimoniais e sucessórios, sendo assim necessária a autorização feita de forma
incontestável para proteger os direitos da criança concebida.
No ano de 2010 ocorreu um caso em que a justiça autorizou a realização da
inseminação em uma mulher com o esperma de seu marido já falecido. A matéria é de
Evandro Fadel e de Anderson Hartmann escrita no mesmo ano do fato e descreve a
situação vivida pela professora Katia Lenerneier e seu marido, os dois haviam procurado
uma clinica de inseminação em 2009, pois já tentavam ter filhos há mais de cinco anos.
Após um tempo em que foi a clinica, ele começou um tratamento contra o câncer e
infelizmente veio a falecer. No ano seguinte, Katia foi a clinica para poder realizar o
processo de inseminação, mas teve seu pedido negado, com isso, ela ingressou com um
pedido na justiça para que pudesse ser autorizada a realização da inseminação com o
sêmen congelado de seu marido já falecido.
O juiz Alexandre Gomes Gonçalves, da 13º Vara Cível de Curitiba/PR, entendeu que
o fato deles estarem tentando ter filhos há um tempo e terem ido a clinica de inseminação
eram por si só o consentimento de seu marido em vida. Também foram ouvidos os
familiares e amigos como testemunhas e ficou claro de que era desejo de ambos ter esse
filho.
A clínica se opôs a fazer a inseminação, pois ia contra o que o que o Conselho
Federal de Medicina regula, porém com a liminar da justiça, a inseminação foi realizada.
3. OS DIREITOS SUCESSÓRIOS DAQUELE QUE ESTÁ POR NASCER
Surgiu o Direito Sucessório a partir da ideia de que os bens da família se
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perdurassem após a morte do dono do patrimônio. São normas nas quais regularizam a
transferência de patrimônio a alguém, seja por testamento ou lei, ou seja, regula a
transferência de patrimônio do falecido ao herdeiro.
Como ensina o ordenamento jurídico, existem duas espécies de sucessão: Legítima
e testamentária. A sucessão legítima ocorrerá quando o falecido não deixar testamento,
então seu patrimônio será transferido às pessoas indicadas por lei, seguindo-se a ordem
hereditária conforme expresso no artigo 1.788. do Código Civil:
Art. 1788: “Morrendo a pessoa sem testamento, transmite a herança
aos herdeiros legítimos; o mesmo ocorrerá quanto aos bens que não
forem compreendidos no testamento; e subsiste a sucessão legítima
se o testamento caducar, ou for julgado nulo”.
Será legítima também se o testamento deixado pelo autor da herança caducar ou
se caso, for julgado nulo, ou, ainda, quando o testamento não discorrer sobre todos os
bens do falecido, como ordena o artigo 1.788 do Código Civil.
Carlos Roberto Gonçalves (2014) explica que a sucessão testamentária ocorre com
a manifestação de vontade, expressa em testamento ou codicilo, realizado pelo autor da
herança, de acordo com as condições estabelecidas por lei. Nesse caso o de cujus escolherá
em vida os sucessores de seus bens.
3.1 Sucessões em casos de inseminação homologa post mortem
Sobre a sucessão dos filhos nascidos por inseminação artificial homologa, existem
opiniões divergentes e o fato de não existir uma legislação especifica cria um cenário de
dúvidas sobre quais direitos sucessórios essa criança terá.
Na doutrina são encontrados posicionamentos diversos, sendo apoiados e
concretizados em princípios da constituição de 1988 no Código Civil ou em ideologias
pessoais.
Um exemplo é o posicionamento do Eduardo de Oliveira Leite que afirma que a
criança nascida por inseminação artificial post mortem não herdará de seu pai por ser uma
situação anômala:
Quanto à criança concebida por inseminação post mortem, ou seja,
criança gerada depois do falecimento dos progenitores biológicos,
pela utilização de sêmen congelado, é situação anômala, quer no
plano do estabelecimento da filiação, quer no direito das sucessões.
Nesta hipótese a criança não herdará de seu pai porque não estava
concebida no momento da abertura da sucessão. Solução favorável
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à criança ocorreria se houvesse disposição legislativa favorecendo o
fruto de inseminação post mortem. Sem aquela previsão não há que
se cogitar a possibilidade de eventuais direitos sucessórios. (LEITE,
2003,p.110).
Em posição contrária, Carlos Cavalcanti de Albuquerque Filho, discorre sobre o tema:
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Não se pode excluir da participação nas repercussões jurídicas, no
âmbito do direito de família e no direito das sucessões, aquele que
foi engendrado com intervenção médica ocorrida após o falecimento
do autor da sucessão, ao argumento de que tal solução prejudicaria
ou excluiria o direito dos outros herdeiros já existentes ou pelo
menos concebidos no momento da abertura da sucessão. Além
disso, não devem prevalecer as assertivas que privilegiam a suposta
segurança no processo sucessório. (ALBUQUERQUE FILHO, 2007,
p.6).
O que existe é uma nuvem de incertezas sobre os direitos sucessórios dessa criança,
e as doutrinas tem muitas opiniões diferentes sobre esse direito, como o Ramos mesmo
discorre em seu livro:
Nessa perspectiva, observa-se que o Código Civil não se pronuncia
sobre as questões relativas ao direito sucessório dos concebidos
através da inseminação artificial post mortem, gerando uma
incontestável insegurança jurídica e posições divergentes entre
doutrinadores. (Ramos e Dominato, pg. 7)
Alguns doutrinadores concordam que esse filho tem os mesmos direitos dos demais
filhos, pois na Constituição há o princípio que diz que deve haver igualdade entre os filhos,
e se não houver esse direito sucessório a ele, estará ferindo um principio direto da lei
suprema, assim diz Pereira em sua obra:
Os filhos concebidos por inseminação Artificial post mortem gozam
dos mesmos direitos dos demais filhos, sejam biológicos, civis ou
socioafetivos, em razão do princípio, constitucionalmente
estabelecido, da igualdade entre os filhos. (PEREIRA, 2015, p.52)
Já outros doutrinadores afirmam que esse filho não tem direitos sucessórios pelo
fato de serem concebidos após a morte desse homem, e que só tem direito os que estão
vivos no momento dessa morte, não sendo possível esse filho herdar de seu pai sendo que
ele ainda não existia, Pereira também discorre sobre isso:
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Não se pode falar em direitos sucessórios daquele que foi concebido
por inseminação artificial post mortem; reforma legislativa deverá
prever tal hipótese, até mesmo para atender o princípio
constitucional da não discriminação de filhos. (PEREIRA, 2012, p. 326)
No Código Civil existem artigos que dão direito a esse filho concebido por
inseminação, sendo então previsto que ele tem esse direito, Gonçalves fala sobre o referido
assunto em seu livro:
Se, assim, na sucessão legítima, são iguais os direitos sucessórios dos
filhos, e se o Código Civil de 2002 trata os filhos resultantes de
fecundação artificial homóloga, posterior ao falecimento do pai,
como tendo sido “concebidos na constância do casamento”, não se
justifica a exclusão de seus direitos sucessórios. Entendimento
contrário conduziria à aceitação da existência, em nosso direito, de
filho que não tem direitos sucessórios; em situação incompatível com
o proclamado no art. 227, §6°, da Constituição Federal (GONÇALVES,
2019, p. 76)
Visto que tem previsões em lei de alguns fatos que pode ocorrer, visualizamos que
há pontos que ficam confusos sobre outras questões, como em que tempo essa criança
deve ser concebida, se a mãe deve estar solteira ou viúva, se o pai deveria deixar sua
manifestação de vontade em testamento ou não, ou se a mãe poderia fazer mesmo sem a
manifestação de vontade do homem já falecido, e até se o mesmo teria direito em ter o
reconhecimento de paternidade no registro, por nascer depois do óbito de quem o devia
registrar, questões que nenhuma das legislações como o Código Civil, Constituição, como
tão pouco no Conselho Federal de Medicina.
Constata que boa parte da doutrina acredita que o filho concebido terá direito à
sucessão legítima baseando-se no princípio de igualdade que deve existir entre os filhos,
conforme exposto no art. 227, § 6°, da Constituição Federal.
Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à
criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o
direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à
profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à
convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda
forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade
e opressão. § 6º Os filhos, havidos ou não da relação do casamento,
ou por adoção, terão os mesmos direitos e qualificações, proibidas
quaisquer designações discriminatórias relativas à filiação.
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Gama adverte sobre a complexidade dos direitos sucessórios da criança concebida
post mortem:
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Há questões importantes relacionadas à validade, eficácia e
revogação dos testamentos em geral que tornam bastante frágil a
proteção que o ordenamento jurídico poderia conferir à criança a
nascer. Talvez fosse o caso de – em se admitindo a legitimidade do
emprego de tal técnica, o que é questionável – se estabelecer na lei
a insuscetibilidade da disposição testamentária sobre essa matéria
ser revogada, a exemplo do que ocorreu, a respeito da revogação, no
artigo 1º, § 1º, da Lei nº 883/49 acerca da disposição testamentária
que reconhece filho extramatrimonial que não poderia mais ser
revogada. Mas tal disposição não alteraria o sistema existente quanto
à invalidade e à ineficácia da disposição, o que tornaria a situação do
futuro filho do falecido bastante instável. (Gama, 2003, p. 733)
Se já existem controvérsias sobre os direitos dessa criança caso ocorra a sucessão
testamentária, então resta claro que ocorrendo a sucessão legítima essas dúvidas se
tornariam mais problemáticas e de difícil resolução, pois é escasso a legislação, podendo
se pautar em doutrinas com diversas opiniões antagônicas e jurisprudências. Os artigos
1798 e 1799 do Código Civil presumem a paternidade, e como presumido a criança terá
seu direito sucessório resguardado, mas o questionamento seria como seria executado
esse direito?
Há doutrinadores que alegam que para esse filho concebido post mortem seria
necessário uma petição de herança que tem previsão no Art. 1824 do Código Civil, para
assim, ter seu direito reconhecido pelo fato de ter sido concebido após o momento da
abertura da sucessão, tendo o Enunciado 267 da III Jornada de Direito Civil como
fundamento para tal pensamento.
A autora Juliane Fernandes Queiroz entende que é necessário a fixação de um prazo
para espera dos possíveis filhos concebidos mediante inseminação artificial post mortem,
e que esse prazo deve ser definido no próprio testamento:
Desnecessário lembrar que seria altamente prejudicial à ordem
jurídica a espera indefinida de uma possível prole, tendo em vista que
o sêmen pode ficar crioconservado [os embriões também podem ser
criopreservados] por anos ou décadas e, só após, ser utilizado.
Portanto, deverá ser fixado o prazo de espera do nascimento dos
filhos, dentro da própria disposição testamentária, ou mesmo através
de uma lei que regule o assunto. (QUEIROZ, 2001, p.80)
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Ou seja, é evidente a real necessidade da fixação de um prazo e regulamentação
sobre o assunto para não ocorrer diversos problemas futuros.
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3.2. FALTA DE LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA
Com a falta de legislação especifica sobre a reprodução assistida, as clínicas nas
quais realizam o procedimento exigem que um documento seja assinado pelos pacientes.
Porém o que ocorre na maioria das vezes é a disponibilização de um termo de
consentimento explicando os prós e contra do procedimento, como também para uma
melhor orientação sobre o procedimento que será realizado.
Não existe no ordenamento jurídico brasileiro lei especifica que regulamente o
assunto, que como já foi destacado, possui uma vasta importância e possíveis implicações
sucessórias a criança que nascerá após fecundação post mortem. O Código Civil de 2002
traz um texto vago e sem aprofundamento sobre a inseminação artificial. São poucos os
artigos do Código Civil que tratam sobre o assunto, uns deles é o art 1597 do Código Civil
pontua:
Art. 1.597. Presumem-se concebidos na constância do casamento os
filhos:
III - havidos por fecundação artificial homóloga, mesmo que
falecido o marido;
IV - havidos, a qualquer tempo, quando se tratar de embriões
excedentários, decorrentes de concepção artificial homóloga;
Ou seja, presume-se a relação de parentesco, porém não traz se é necessário
autorização, e se caso necessário, qual a melhor forma dessa autorização ocorrer, se haverá
um tempo que esse material biológico poderá ficar a disposição da esposa e quais as
consequências sucessórias e jurídicas do ato.
Ou seja, o Código Civil não discorre sobre autorização, momento e sucessão. Rosa
e Boeckel dissertam sobre isso:
No Brasil, a fecundação artificial post mortem consta com parca
regulamentação. Os dispositivos legais que tratam pontualmente da
questão são os arts. 1597 (presunção da paternidade), 1.798 e 1.799
e 1.800 do Código Civil de 2002. O art. 1597, inciso II, do Código Civil,
preceitua que se presumem concebidos na constância do casamento
os filhos havidos por fecundação artificial homóloga, mesmo que
falecido o marido. Ao reconhecer a presunção de paternidade nestes
casos, presume-se permitida tal prática no Brasil. De fato, o Código
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trata da presunção de paternidade nesses casos, por outro lado não
faz qualquer menção a outras questões igualmente importantes,
como (i) a autorização do pai falecido, (ii) o lapso temporal em que o
material biológico poderá ser utilizado pela viúva e (iii) as
consequências sucessórias desse vínculo de filiação. (BOECKEL ;
ROSA, 2012 p. 49)
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Sobre sucessão, na qual poderia enquadrar os filhos nascidos de inseminação
artificial post mortem, temos o art. 1.798 do Código Civil que expõe que são legitimadas a
suceder as pessoas nascidas ou já concebidas no momento da abertura da sucessão é o
artigo 1.799 do Código Civil que preceitua:
Art. 1.799. Na sucessão testamentária podem ainda ser chamados a
suceder:
I - os filhos, ainda não concebidos, de pessoas indicadas pelo
testador, desde que vivas estas ao abrir-se a sucessão;
Os referidos artigos demonstram que existe sim um espaço vazio sobre questões
relacionadas ao assunto, pois presumem o parentesco, mas não discorrem sobre os direitos
sucessórios da criança. Com isso, o Enunciado n° 267 CJF/STJ expõe que:
A regra do art. 1.798 do Código Civil deve ser estendida aos embriões
formados mediante o uso de técnicas de reprodução assistida,
abrangendo, assim, a vocação hereditária da pessoa humana a nascer
cujos efeitos patrimoniais se submetem às regras previstas para a
petição da herança.
Acredita-se que deveria haver leis para limitar e regulamentar tal procedimento para
desfazer com as inseguranças jurídicas que poderão existir no Direito Sucessório. Os
acontecimentos corriqueiros na sociedade precisam ser tutelados pelo direito e legalizados
pelo ordenamento jurídico amplamente e sem possíveis brechas. E com casos já
relacionados à reprodução assistida post mortem é necessário um olhar atento a essa
questão. É fato que a reprodução assistida post mortem vem ocorrendo e que necessita
de regularização.
4. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Destaca-se que o ponto principal do assunto abordado é que não há uma legislação
no nosso país que aborde sobre o tema em questão, existem apenas Jurisprudências e
Doutrinas que discorrem sobre o tema, e como o Direito deve acompanhar os avanços da
sociedade, acredita-se que seja interessante o estudo e aprofundamento do tema, se
tornando necessária a divulgação do conhecimento adquirido sobre tal assunto.
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Sem uma possível legislação, os direitos da criança que nascerá por Inseminação
Artificial post mortem poderão não ser garantidos e isso é contrário ao previsto no Art.
227, § 6 da Constituição Federal de 1988.
Os avanços tecnológicos na área da medicina sobre a reprodução humana
homóloga post mortem, trazem novos problemas para o Direito, visto que esse fato
modifica as relações de família, trazendo novos aspectos a serem verificados como o direito
sucessório dessa criança.
Diante do exposto, conclui-se que apesar das inúmeras divergências doutrinárias, o
filho concebido mediante Inseminação Artificial post mortem deverá ter todos os seus
direitos protegidos, principalmente o direito a sucessão e destaca a extrema importância
de legislação especifica sobre o assunto.
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A PUNIÇÃO AOS RESPONSÁVEIS POR QUEIMADAS E INCÊNDIOS Á LUZ DO
PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA VERSUS O PRINCÍPIO DO MEIO AMBIENTE
ECOLOGICAMENTE EQUILIBRADO
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RESUMO: O presente trabalho consiste na averiguação acerca da punição aos
responsáveis por queimadas e incêndios à luz do princípio da insignificância versus o
princípio do meio ambiente ecologicamente equilibrado. A pesquisa teve como problema
“é possível eximir os responsáveis da condenação criminal por queimadas e incêndios pelo
viés da aplicação do princípio da insignificância em sobreposição ao princípiodo meio
ambiente ecologicamente equilibrado?”. O objetivo do trabalho encontra-se em
estabelecer qual o entendimento para a aplicação dos princípios ambientais em relação
aos crimes contra o meio ambiente, como também, diferenciá-los, e demonstrar quais
deles prevalecem quando da aplicação da pena aos crimes ambientais, com utilização do
entendimento doutrinário e jurisprudencial sobre o tema. O método utilizado é o dedutivo,
o qual partirá de teorias e conceitos gerais (da doutrina e jurisprudência), e,
principalmente, dos entendimentos jurisprudenciais quanto à sanção aplicável na prática
de crime ambiental quando dois princípios ambientais conflitam entre si, ambos, previstos
constitucionalmente. Após análise do material utilizado, o resultado obtido foi de que entre
o princípio da insignificância e oprincípio do meio ambiente ecologicamente equilibrado,
este deve se sobrepor aquele quando da análise da concretização do crime ambiental e a
consequente punição ao agente do dano.
Palavras-chaves: Princípio da Insignificância; Princípio do
ecologicamente equilibrado; Incêndios; Queimadas; Lei 9.605/1998.

meio

ambiente

ABSTRACT: The present work consists of investigating the punishment of those
responsible for burning and fires in the light of the principle of insignificance versus the
principle ofan ecologically balanced environment. The research had as a problem “is it
possible to exempt those responsible for criminal convictions for burning and fires by
applying the principle of insignificance overlapping the principle of an ecologically
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balanced environment?”. The objective of the work is to establish what is the understanding
for the application of environmental principles in relation to crimes against the
environment, as well as to differentiate them, and to demonstrate which of them prevail
when applying the penalty to environmental crimes, with use doctrinal and jurisprudential
understanding on the topic. The method used is the deductive one, which will start from
general theories and concepts (from doctrine and jurisprudence), and, mainly, from the
jurisprudential understandings regarding the sanction applicable in the practice of
environmental crime when two environmental principles conflict with each other, both,
constitutionally provided for. After analyzing the material used, the result obtained was
that between the principle of insignificance and the principle of ecologically balanced
environment, this should overlap that when analyzing the environmental crime and the
consequent punishment of the damage agent.
Keywords: Principle of Insignificance; Principle of the Ecologically BalancedEnvironment;
Fires; Burned; Law 9.605/1998.
1 INTRODUÇÃO
Este artigo tem como tema a punição aos responsáveis por queimadas e
incêndios á luz do princípio da insignificância versus o princípio do meio ambiente
ecologicamente equilibrado, delimitando o mesmo quanto ao estudo dos dois
princípios ambientais mencionados, ao realizar análise das características do princípio
da insignificância e do princípio do meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem
como a aplicabilidade destes nos crimes ambientais decorrentes de queimadas e
incêndios.
A motivação pelo estudo adveio pelo interesse de se verificar de forma
aprofundada a punição aplicada aos responsáveis por queimadas e incêndios, levando
em consideração que essa prática vem sendo utilizada com frequência ao longo dos
anos. Bem como analisar o entendimento da jurisprudência conforme os tribunais de
justiça têm decidido.
A problemática foi delimitada mediante entendimento doutrinário e
jurisprudencial quanto à aplicação dos princípios acerca do respectivo tema e
observado que há quem entende ser possível a aplicação dos princípios ambientais e
quem os julga descabidos, levando em consideração o caráter fundamental do meio
ambiente e uma possível não aplicabilidade da pena ou atenuante desta. A questão
central do problema trabalhado foi “É possível eximir os responsáveis da condenação
criminal por queimadas e incêndios pelo viés da aplicação do princípio da
insignificância em sobreposição ao princípio do meio ambiente ecologicamente
equilibrado?”.
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Com a promulgação da Constituição Federal do Brasil de 1988, no seu artigo
225 certificou especial proteção ao meio ambiente, a qual se preocupa com o equilíbrio
ecológico e com a qualidade de vida sadia, da presente e das futuras gerações (BRASIL,
[2021a]).
O objetivo do trabalho encontra-se em estabelecer qual o entendimento para
a aplicação dos princípios ambientais em relação aos crimes contra o meio ambiente,
como também, diferenciá-los, e demonstrar quais deles prevalecem quando da
aplicação da pena aos crimes ambientais, com utilização do entendimento doutrinário
e jurisprudencial sobre o tema.
Por meio de uma pesquisa dogmática, o trabalho foi estruturado em três
capítulos. Propõe-se a abordar no primeiro capítulo do trabalho questões gerais
pertinentes ao princípio da insignificância, princípio do meio ambiente ecologicamente
equilibrado e a ponderação de princípios quando conflitantes.
No segundo capítulo, foi observado acerca da aplicabilidade da lei de crimes
ambientais decorrentes de incêndios e queimadas, abordando-se questões como o
bem jurídico tutelado pelas normas penais incriminadoras e a legislação de regência.
No terceiro e último capítulo, foi averiguado pelos entendimentos
jurisprudenciais no tocante aos crimes ambientais, que as decisões julgaram o crimede
incêndios abordando-se especificamente sob a não aplicação do princípio da
insignificância e a aplicação do princípio do meio ambiente ecologicamente equilibrado
nos crimes de queimadas.
O método teórico será dedutivo, pois realizado com base nos entendimentos
da doutrina e análise jurisprudencial de julgados, para se averiguar a punição nos casos
de incêndios e queimadas. Assim, utiliza-se de teorias e concepções gerais a partir de
conceitos doutrinários, e, principalmente, de entendimento jurisprudenciais acerca dos
princípios ambientais do meio ambiente ecologicamente equilibrado e o princípio da
insignificância, ambos, previstos constitucionalmente, para então chegarà conclusão de
que o princípio da insignificância, em casos de crimes ambientais, deve ser aplicado
como exceção, visto que prevalece o princípio do meio ambiente ecologicamente
equilibrado quando da proteção e defesa do meio ambiente.
Para alcançar esse fim a pesquisa utilizará a metodologia analítico- dogmática
jurídica, por meio da pesquisa exploratória bibliográfica e documental, para que através
de doutrinas, leis e jurisprudências possa comprovar a punição aosresponsáveis por
incêndios e queimadas, com utilização da técnica qualitativa para compreender a
respectiva punição.
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Por fim, com fundamento nos argumentos apresentados, o presente estudo
busca pesquisar a possibilidade de averiguação acerca do princípio da insignificância
e princípio do meio ambiente ecologicamente equilibrado nos crimes ambientais
decorrentes de incêndios e queimadas, com objetivo de se agregar conhecimento
acerca do assunto.
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2 OS PRINCÍPIOS APLICÁVEIS AO DIREITO DO AMBIENTE QUANDO DAANÁLISE
DO DANO AMBIENTAL
No direito ambiental, os princípios possuem grande importância, sendo
fundamentais ao meio ambiente, onde dão autonomia ao ramo do Direito,
contribuindo de forma eficaz na solução de conflitos. Sendo importante ressaltar ainda
que há doutrinadores que aplica um tratamento diferenciado em relação aos princípios
que abrange o direito ambiental.
Diante disto, nesse capítulo haverá uma abordagem de grande relevância
acerca do princípio do meio ambiente ecologicamente equilibrado, princípio da
insignificância e a ponderação de princípios quando conflitantes, bem como análise de
alguns conceitos bases e inerentes aos mesmos.
2.1 O PRINCÍPIO DO MEIO AMBIENTE ECOLOGICAMENTE EQUILIBRADOCOMO
DIREITO FUNDAMENTAL A VIDA
O direito ambiental visa à proteção ao meio ambiente, com isso entende-se
que o princípio do meio ambiente ecologicamente equilibrado no Brasil é considerado
direito fundamental, o qual tem previsão no caput do art. 225 da Constituição Federal
brasileira de 1988, que expõe que:
Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado,
bemde uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida,
impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de
defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.
(BRASIL, [2021a], não paginado).
Como dito, o art. 225 da Constituição Federal de 1988 atribuiu o poder público
da responsabilidade de proteger e preservar o bem ambiental, garantindo assim a
proteção legal ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, sendo voltado à
proteção da vida, bem como da saúde como um direito de todos (BRASIL, [2021a],não
paginado). O Autor Botelho ([2013], p. 22), descreve que:
Tenha-se presente que a Constituição Federal, no artigo 225,
eleva o meio ambiente ecologicamente equilibrado ao patamar
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de direito fundamental. Trata-se de um reflexo do princípio
primeiro da Convenção de Estocolmo, uma vez que ambos os
documentos citam a sadia qualidade de vida, o bem-estar, a
dignidade da pessoa humana, o meio ambiente equilibrado, a
responsabilidade conjunta, a proteção, a melhoraria e o respeito
para com as presentes e futuras gerações.
Nesse seguimento, o direito à vida é objeto preciso do Direito Ambiental. Pois,
para Machado (2002, p. 46): “Não basta viver ou consagrar a vida. É justo buscar e
conseguir a ‘qualidade de vida’.” Dessa forma, o autor ressalta a importância de se ter
uma qualidade de vida considerada justa.
Em vista disso, o Direito Ambiental atenta-se em instituir normas preventivas
para se evitar um possível desequilíbrio através da prevenção, ou de repará-lo, caso ele
já tenha ocorrido. Como explica Machado (2009, p. 59):
A especial característica do princípio é a de que o desequilíbrio
ecológico não é indiferente ao Direito, pois o Direito Ambiental
realiza-se somente numa sociedade equilibrada ecologicamente.
Cada ser humano só fruirá plenamente de um estado de bemestar e de equidade se lhe for assegurado o direito fundamental
de viver num meio ambiente ecologicamente equilibrado.
Desta maneira, o princípio do meio ambiente ecologicamente equilibrado é
fundamental para compreensão das normas e regras no ordenamento jurídico.
Precisamente, também diz respeito ao dano ambiental, tanto o moral como o
patrimonial, que pode ser entendido como sendo o prejuízo provocado a todos os
meios ambientais necessários para a preservação de um meio ecologicamente
equilibrado, ocasionando a degradação, assim como consequentemente o
desequilíbrio ecológico (VIEIRA JUNIOR; VIEIRA, 2005).
Portanto, conforme o autor Milaré (2015, p. 258-259), menciona em uma de
suas obras, é que o reconhecimento do direito a um meio ambiente sadio caracteriza
como ampliação do devido direito à vida, sob o sentido da respectiva existência física,
bem como a saúde dos seres humanos, que tenha enfoque elevado ao aspecto da
dignidade da existência, qualidade de vida e satisfação para se viver em um meio
ambiente sadio.
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Em síntese, ficou demonstrada a importância a qual se é observada pelos
autores e legislação em relação à garantia de um meio ambiente ecologicamente
equilibrado, sendo de grande relevância e ressaltado como direito fundamental.
No próximo tópico, será abordado a cerca do principio da insignificância,
tendo ainda como foco principal á análise do dano ambiental.
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2.2 O PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA NA ANÁLISE DO DANO AMBIENTAL
A Constituição Federal de 1988 assegura que o meio ambiente é essencial para
a sobrevivência do ser humano (BRASIL, [2021a]). Sendo assim, compreende- se que
aqueles que deram causa ás lesões contra o meio ambiente, não obstante deser uma
pessoa física ou jurídica, podem de certa forma sofrer punições na esfera administrativa,
civil ou até mesmo penalmente, assim como de forma autônoma ou cumulativa.
Sobre o assunto, Nucci (2014, p. 548), expressa que: “Não há dúvida de que a
proteção ao meio ambiente é de interesse geral da coletividade, porém, tal perspectiva
não elide a possibilidade de se encontrar uma infração de ínfimo potencial ofensivo,
cujo alcance é estreito e limitado.”
Diante da realidade de uma lesão ambiental a qual seja insignificante, Silva
(2008, p. 88) destaca que a própria Lei de Crimes Ambientais reconhece a possibilidade
de existência de lesão ambiental penal insignificante, em entendimento com o que se
averigua precisamente no art. 54 da Lei de Crimes Ambientais - Lei 9.605/98, é possível
expressar que:
Art. 54. Causar poluição de qualquer natureza em níveis tais que
resultem ou possam resultar em danos á saúde humana, ou que
provoquem a mortandade de animais ou a destruição significativa
da flora: Pena - reclusão, de um a quatro anos, e multa. (BRASIL,
[2020b], não paginado).
O artigo mencionado faz a alerta a quem lesionar o meio ambiente nas
hipóteses previstas no mesmo, assim como trás a punição.
No entanto, segundo Nucci (2006, p. 507) a aplicação do referido princípio é
“perfeitamente aplicável no contexto dos delitos contra o meio ambiente”.
É pertinente assegurar que as relações jurídicas se distinguem quando se tratar
de bens patrimoniais e também de bens ambientais (FIORILLO, 2010, p. 63).
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Nessa continuação, Silva (2008, p. 89), demonstra o entendimento acerca da
aplicação excepcional do princípio da insignificância em relação aos crimes ambientais,
indicando os mecanismos de aferição da irrelevância do dano:
No caso de crime ambiental a avaliação dos índices de desvalor
da ação e desvalor do resultado que integram a lesão ambiental
praticada deve ocorrer em duas etapas: a) na primeira avaliamos
esses índices em relação ao próprio bem ambiental atacado; b)
na segunda avaliamos esses índices em relação ao meio ambiente
de forma global. Apenas quando a avaliação desses índices
indicar um grau de lesividade ínfimo nessas duas etapas, é que
podemos reconhecer a existência da lesão ambiental penalmente
insignificante. (SILVA, 2008, p. 89).
É relevante evidenciar que em algumas vezes o julgador não tem
conhecimentos técnicos habilidosos para comprovação da possível insignificância da
conduta, entendimento pelo qual se compreende cuidadosamente a indicação de
exame pericial ambiental, no momento em que não constante dos autos, a fim de evitar
prejuízos e danos ao meio ambiente como um todo, assim como ao acusado.
A princípio, em relação à tipicidade formal, percebe-se que o tipo penal
ambiental contempla uma punição estatal para as condutas lesivas ao meio ambiente,
confirmando que o infrator disponha do prévio conhecimento de que sua conduta é
típica e que há uma pena a ser aplicada. O que se resulta é que a construção do tipo
penal ambiental tem erguido discussões em razão da dificuldade de individualização
do bem jurídico tutelado (SILVA, 2008).
Neste ponto de vista, considera-se que:
A complexidade na individualização e na tipificação da conduta
proibida tem muitas vezes levado o legislador a elaborar tipos
penais em discordância com os princípios fundamentais do
Direito Penal, mormente o princípio da taxatividade. Exemplo
dessa discordância é apontado na Lei n º 9.605/98 – Lei de Crimes
Ambientais – que emprega conceitos amplos e indeterminados
na tipificação das condutas reprovadas. (SILVA, 2008, p. 74).

Neste seguimento, como observou Silva (2008), em relação aos tipos penais
ambientais, o princípio da insignificância também serve para limitar a amplitude do tipo
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penal, retirando a incidência da lei penal ambiental naquelas condutas insignificantes
que não atingem o bem jurídico protegido. Desta forma, o princípioem tela corrige
a discrepância entre a previsão do tipo abstrato na lei com o caso concreto a ser
solucionado.
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Em algumas vezes, os danos ambientais podem até se mostrarem
insignificantes em um primeiro momento, mas os seus impactos podem ser
imensuráveis e imprevisíveis e que às vezes só se manifestam muito tempo depois.
Assim sendo, cumpre externar os ensinamentos do autor Milaré (2009, p.
999-1.000):
No campo do Direito Ambiental, obviamente, tal princípio deve
ser aplicado com parcimônia, uma vez que não basta a análise
isolada do comportamento do agente, como medida para se
avaliar a extensão da lesão produzida; é preciso levar em
consideração os efeitos dos poluentes que são lançados
artificialmente sobre os recursos naturais e suas propriedades
cumulativas e sinérgicas.
Portanto, restou demonstrado que conforme entendimento doutrinário se
evidencia um posicionamento em relação á adaptação apontada como um tipo penal,
sendo este considerado insignificante para o caso o qual seja objeto de questão, onde
se leva em consideração a análise dos danos e lesões causadas ao meio ambiente.
2.3 A PONDERAÇÃO DE PRINCÍPIOS AMBIENTAIS QUANDO CONFLITANTES
A relação de ponderação concede a cada princípio um peso por eles serem
exigências voltadas a otimização, podendo ter distintos graus de concretização,
dependendo ainda das circunstâncias específicas, possibilidades fáticas e dos demais
princípios que se confrontam, sendo possibilidades jurídicas. Apenas após a realização
do processo de ponderação é que o princípio apontado como prevalente torna-se
uma regra a determinar um direito decisivo para certo caso (MARTINS;
CADEMARTORI, 2007).
Salienta-se que no direito ambiental, bem como nas outras disciplinas de
produção recente, os princípios favorecem o entendimento e a consolidação de seus
institutos, não sendo incomum que os princípios ambientais estejam aceitos e
batizados visivelmente nos textos constitucionais (BENJAMIN, 2008).
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A colisão entre princípios, em conformidade com o que indica em grande parte
da doutrina, deve ser averiguada com base no método de ponderação para melhor
solucionar os conflitos, sendo necessário ponderar ambos os princípios para chegar ao
denominador comum para o caso sub judice, de uma forma mais justa. Assim,
Bornholdt (2005, p. 105), diz que:
A ponderação nada mais significa do que uma declaração de
intenções. Todos os direitos devem ser levados em consideração,
sem que, contudo, haja um método, capaz de fazer com que sua
utilização supere o puro decisionismo, próprio para as decisões
dos casos difíceis, segundo o positivismo. Bem vistas as coisas,
porém, diante deste quadro, o positivismo é mais sincero. Assume
não poderresolver a questão, deixando-a ao arbítrio do julgador.
Dessa maneira, existindo colisão de princípios, deverá o jurista procurar o
critério hermenêutico da ponderação dos valores jusfundamentais, pois é por meio
da ponderação que se tem como definir qual princípio no caso concreto tem maior
peso, mesmo que, abstratamente todos possuem o mesmo nível hierárquico
(ALEXY, 2011), visto que, é durante a concreção, ou melhor, ao tornar algum fato
como concreto que os princípios apresentam seus diferentes pesos (STUMM, 1995).
Á vista disso, a técnica da ponderação consiste basicamente em discussões a
respeito do princípio da proporcionalidade, bem como do conteúdo diverso dos
direitos fundamentais. A respeito do conceito de ponderação, vale ressaltar o que
menciona Barcellos (2008, p. 55), ao falar que:
[…] a ponderação pode ser descrita como uma técnica de decisão
própria para casos difíceis (do inglês ‘hard cases’), em relação aos
quais o raciocínio tradicional da subsunção não é adequado. A
estrutura geral da subsunção pode ser descrita da seguinte forma:
premissa maior – enunciado normativo – incidindo sobre
premissa menor – fatos – e produzindo como conseqüência a
aplicação da norma ao caso concreto. O que ocorre comumente
nos casos difíceis, porém, é que convivem, postulando aplicação,
diversas premissas maiores igualmente válidas e de mesma
hierarquia que, todavia, indicam soluções normativas diversas e
muitas vezes contraditórias. A subsunção não tem instrumentos
para produzir uma conclusão que seja capaz de considerar
todos os elementos normativos pertinentes; sua lógica tentará
isolar uma única norma para o caso.
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Nota-se, que enfrente a constatação da exigência da ponderação de interesses,
a vista de uma colisão de direitos fundamentais, dentro de direitos expostos sob
aspecto de princípios, necessitará prevalecer forma voltada a proporcionalidade. Sendo
assim, Alexy (2005, p. 339-340), assegura que:
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A lei da ponderação mostra que a ponderação deixa-se
decompor em três passos. Em um primeiro passo deve ser
comprovado o grau do não-cumprimento ou prejuízo de um
princípio. A isso deve seguir, em um segundo passo, a
comprovação da importância do cumprimento do princípio em
sentido contrário. Em um terceiro passo deve, finalmente, ser
comprovado se a importância do cumprimento do princípio em
sentido contrário justifica o prejuízo ou não- cumprimento do
outro.
Para Alexy (1999), ao se falar em ponderação e princípios, os mesmos estariam
ligados, onde não se poderia tratar-se de um e posteriormente não se tratardo outro.
Nesses termos, diz o autor:
Princípios e ponderações são dois lados do mesmo objeto. Um é
do tipo teórico-normativo, o outro, metodológico. Quem efetua
ponderações no direito pressupõe que as normas, entre as quais
é ponderado, têm a estrutura de princípios e quem classifica
normas como princípios deve chegar a ponderações. A discussão
sobre a teoria dos princípios é, com isso, essencialmente, uma
discussão sobre a ponderação. (ALEXY, 1999, p. 75).
Contudo, os princípios precisam coincidir, visto que ao constituírem imposições
de otimização, concedem o balanceamento de valores e interesses, de acordo com o
seu peso e a ponderação de outros princípios possivelmente conflitantes. E em
ocorrência de conflito entre princípios, tais são capazes de ser objeto de ponderação e
também de harmonização (CANOTILHO, 2003, p. 1.161).
Para o autor, diante de princípios conflitantes, devem-se estes ser levados em
consideração quanto aos seus interesses, bem como estejam em conformidade com a
ponderação quanto ao aperfeiçoamento, mais que de fato seja necessário a colisão dos
mesmos.
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3 A APLICABILIDADE DA LEI DE CRIMES AMBIENTAIS DECORRENTES DE
QUEIMADAS E INCÊNDIOS
A Lei 9.605 de 12 de Fevereiro de 1998 produz conteúdo conforme à tutela do
meio ambiente, de modo que aplicam sanções penais, administrativas e multas
derivadas de ações e omissões praticadas por inúmeros agentes (BRASIL, [2020b]).
Sendo ainda, uma lei a qual foi criada há mais de vinte anos, e que se manifesta eficiente
e taxativa em relação à criminalização.
O assunto referente à degradação do ambiente em que se vive é de grande
relevância, tendo em vista que causa efeitos imediatos na vida das pessoas,
prejudicando o bem estar e também a qualidade de vida. Sendo assim, o Direito
Ambiental dispõe as variantes legais de preservação, assim como de conservação do
meio ambiente, da mesma forma que normatiza a cerca da responsabilização ambiental
pelos prejuízos que são causados ao meio ambiente (AMADO, 2014).
Nesse sentido é importante ressaltar que há a figura da responsabilidade em
questão, ou seja:
A responsabilidade em matéria ambiental é um mecanismo
processual que garante a proteção dos direitos da vítima, no caso
dos danos ambientais, a coletividade. Por isso, aquele que exerce
uma atividade potencialmente poluidora ou que implique risco a
alguém, assume a responsabilidade pelos danos oriundos do
risco criado. (HORN, 2017, p. 34).
Para Horn, a responsabilidade ambiental é indispensável, pois é o meio pelo
qual garante coletividade à proteção como um todo do meio ambiente.
No entanto, de acordo com o artigo 54 da Lei de Crimes Ambientais, nº 9.605
de 1998, a prática é criminosa por poluir na forma de fumaça, além de causar riscos de
incêndio para habitações, destruir a vegetação e poder causar a morte de animais
(BRASIL, [2020b]). Dessa forma, a penalidade é válida de tal modo para grandes índices
de queimadas, bem como para desmatamento e até mesmo para pequenos atos por
menor que seja, de atear fogo.
Nesse sentido, os incêndios florestais, assim como também as queimadas, no
Brasil são problemas pertinentes, relativos, principalmente à tradição do uso do fogo
como instrumento no exemplo de cultura desenvolvido pela colonização (GONÇALVES,
2005).
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É interessante ressaltar que existe uma diferenciação entre incêndios e
queimadas, explicada por Ferreira ([201-?], não paginado):
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[...] O termo ‘incêndio’ caracteriza a queima de maneira
descontrolada que pode causar diferentes impactos para o meio
ambiente assim como para a sociedade; o incêndio pode ocorrer
de forma natural, acidental ou criminosa, sendo neste último
caso, provocado pelo homem. Já o termo ‘queimada’, se
caracteriza pela queima de maneira controlada e de origem
antrópica.
Nesse seguimento, pode se compreender que o incêndio florestal é
considerado todo fogo sem controle que pode atingir por cima de qualquer tipo e
forma de vegetação, sendo até mesmo capaz de ser ocasionado pelo homem, sendo
intencional ou por negligência, assim como também por causa natural (ICMBIO, 2010,
p. 23).
Desta maneira, o incêndio se difere das queimadas porque estas se integram
em técnicas tradicionais de agricultura, as quais em algumas ocasiões são utilizadas
como forma para limpar a área e permitir o manejo e fertilidade do solo para novas
plantações, em contrapartida o incêndio é um fogo que evolui sem controle (MATO
GROSSO, 2019).
Assim sendo, neste capítulo ainda será discutido acerca do artigo 41, bem
como do veto do artigo 43 da Lei de Crimes Ambientais.
3.1 ASPECTOS DO ART. 41 DA LEI DE CRIMES AMBIENTAIS
A lei de crimes ambientais traz em seu capítulo V a previsão de crimes contra
o meio ambiente e na seção II os crimes cometidos contra a flora. Propriamente os
artigos 38 até 53 desta seção dispõem por objetivo proteger a “flora e tutelar todas as
áreas de interesse ecológico, abarcando reservas biológicas e ecológicas, estações
ecológicas, florestas e parques nacionais, estaduais e municipais, incluindo plantas de
ornamentação.” (FIORILLO, 2012, p. 143). Já os artigos que regem especificamente do
desmatamento, seja com queimadas seja com derrubadas de árvores, são os seguintes:
art. 38; 38-A; 39; 41; 45.
Os ilícitos penais inerentes ao meio ambiente são regulamentados pela Lei de
Crimes Ambientais Lei 9.605/1998, que determina a prática de queimadas nos termos
sequentes: “Art. 41. Provocar incêndio em mata ou floresta: Pena – reclusão, de dois a
quatro anos, e multa. Parágrafo único. Se o crime é culposo, a pena é de detenção de
seis meses a um ano, e multa.” (BRASIL, [2020b], não paginado). Nessa perspectiva, a
611

www.conteudojuridico.com.br

queimada sem a devida licença do órgão ambiental é considerada como incêndio
criminoso e é punida pela mesma Lei já mencionada.
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Portanto, a conduta criminosa é provocar, ou seja, ser o agente causador e
motivador de algo, partindo de incêndio em mata ou floresta. Diante disso, incêndio
significa fogo em largas proporções a qual destrói tudo que se atinge. Posto isso, o
delito é punível a título de dolo e culpa o qual tem previsão legal.
Dessa forma, na mesma percepção é a opinião de Arruda (2013, p. 202 apud
DAVID, 2014, não paginado): “O tipo objetivo é a conduta (omissiva ou comissiva) de
provocar incêndio, ou seja, dar causa a fogo, de significativa proporção, que venha a se
propalar sem qualquer controle.”
Para o autor Milaré (2011, p. 1276) a responsabilidade penal para crimes contra
o meio ambiente surgiu no primeiro Código Penal brasileiro em 1830, porém, de forma
tímida, visto que, somente dois dispositivos tratavam acerca dessa temática, os quais
penalizavam aqueles que cortassem ilegalmente árvores, assim como aqueles que
danificassem o patrimônio cultural.
Sendo assim, questionar a impossibilidade de aplicabilidade da
responsabilidade penal às pessoas jurídicas é de certa forma negar-se a cumprir a
vontade a qual está expressa na Constituição Federal. Sendo descabido, dessa maneira,
se “criar interpretações destinadas a reconhecer como inconstitucional o que a
Constituição criou.” (IENNACO, 2010, p. 87).
Assim, sobre a averiguação do dano, sendo este absolutamente decorrente da
atividade praticada por determinada pessoa, até então de forma indireta, o intuito é de
que esteja identificada a responsabilidade de indenizar por parte do agente
reconhecido.
3.2 O VETO AO ART. 43 DA LEI DE CRIMES AMBIENTAIS
Sustenta Copola (2012) que o crime ambiental tem possibilidade de ser
considerado como um fato típico e antijurídico que provoque danos ao meio ambiente,
quer dizer, crime ambiental, o qual toda conduta prevista como ato ilícito e que
ocasiona resultado danoso com previsão expressa na lei dos crimes ambientais ou até
mesmo em outra norma dispersa.
Segundo o entendimento de Copola (2012) o sujeito ativo ou até mesmo o
agente do crime é quem regula ou define a execução de ato caracterizado pela lei
considerado crime. Assim sendo, sustenta que no caso dos crimes ambientais, se extrai
do texto legal o qual consegue ser qualquer pessoa física ou jurídica que, em todo o
caso, concorrer para a prática dos crimes.
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O art. 43 foi vetado, o qual tinha previsão na lei de crimes ambientais, ocasião
em que previa a pena de detenção de um a três anos e multa para quem fizesse ou
usasse o fogo, de certo modo em florestas ou até mesmo em outras formas de
vegetação, sem tomar se quer as precauções devidas e essenciais para impedir a sua
propagação. Com o veto deste artigo, continuou submetido ao que está disposto no
parágrafo único do art. 27 do Código Florestal.
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Art. 27. É proibido o uso de fogo nas florestas e demais formas
de vegetação.
Parágrafo único. Se peculiaridades locais ou regionais justificarem
o emprego do fogo em práticas agropastoris ou florestais, a
permissão será estabelecida em ato do Poder Público,
circunscrevendo as áreas e estabelecendo normas de precaução.
(BRASIL, 1965, não paginado).
Contudo, no que se relaciona ao fogo, as queimadas em geral formam
condutas lesivas voltadas não só à flora. Nesse sentido, são capazes ainda de causar
incêndios em florestas e outros tipos de vegetação, porém da mesma forma
essencialmente representam uma considerável e relevante causa da poluição
atmosférica, a conduta precisa ser subsumida ao tipo penal o qual tem a previsão no
artigo 54 da Lei nº 9.605/98.
Dessa forma, diante do respectivo veto do art. 43, o artigo 54 caracteriza delito
se caso à queimada ou o incêndio provocar retirada de moradores ou causar danos a
saúde humana.
4 EXEMPLOS JURISPRUDENCIAIS QUANTO A UTILIZAÇÃO DOS PRINCÍPIOSDA
INSIGNIFICÂNCIA X MEIO AMBIENTE ECOLOGICAMENTE EQUILIBRADO
Passamos nesse momento para o estudo do tema na dimensão jurisprudencial,
onde consequentemente se fará uma análise que demonstrará se é ou não possível a
aplicação de ambos os princípios nos crimes ambientais.
Assim, será tratado nos seguintes tópicos acerca da utilização do princípio da
insignificância, bem como do princípio do meio ambiente ecologicamente equilibrado
nos julgados decorrentes de incêndios e queimadas.
4.1

DECISÕES PARA JULGAMENTO DOS CRIMES DE INCÊNDIOFUNDAMENTADAS
NO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA
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Como já foi dito no decorrer desse trabalho, o crime de incêndio tem previsão
no artigo 41 da Lei 9.605/98, bem como se pode ter ou não a possibilidade de aplicação
do princípio da insignificância nos crimes ambientais. Sendo assim, passamos adiante
a análise da seguinte apelação criminal julgada pelo Tribunal de Justiça do estado do
Paraná:
APELAÇÃO CRIMINAL. - PROVOCAR INCÊNDIO EM MATA OU
FLORESTA (ART. 41 DA LEI 9.605/98). - ARGÜIDO AUSÊNCIA DE
DOLO ESPECÍFICO E ERRO DE PROIBIÇÃO. - INOCORRÊNCIA. VONTADE LIVRE E CONSCIENTE DE ATEAR FOGO NA MATA
CARACTERIZADA. - ALEGADO DESCONHECIMENTO DA
PROIBIÇÃO QUE NÃO EXIME A RESPONSABILIDADE PELO ATO.
- PLEITO DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INVIABILIDADE. - RECURSO NÃO PROVIDO. I. O delito previsto
no artigo 41, da Lei 9.605/98 é de perigo abstrato, ou seja, o
prejuízo ao meio ambiente, quando verificado efetivamente a
ocorrência do incêndio, como ocorreu no caso em tela, é
presumido. II. A preservação do meio ambiente necessita ser
praticada de forma preventiva e repressiva, em benefício das
gerações futuras, sendo inaceitável a prática até mesmo de
mínimas ações contra o meio ambiente, que, se forem admitidas,
podem ter como consequência danos irreversíveis. (PARANÁ,
2009, não paginado).
Conforme prevê o art. 41 da lei 9.605/98 (Lei de Crimes Ambientais) já
mencionada, comete crime contra a flora aquele que provocar incêndio em mata ou
floresta, com pena de reclusão de dois a quatro anos e multa (BRASIL, [2020b]).
Nesse caso em questão, ficou evidente que o apelante agiu dolosamente, onde
provocou incêndio em mata numa área correspondente a um hectare, ocasião em que
praticou o ato sem a devida licença ou autorização do órgão competente.
Deste modo, a sentença julgou procedente a denúncia para condenar o réuá
pena de 2 (dois) anos de reclusão, em regime aberto, e 10 (dez) multa, sendo
substituída a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, passando a ser
aplicadas em prestação de serviços a comunidade, e também a prestação pecuniária
similar a 1 (um) salário mínimo.
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Nesse julgado, foi decidido pela não aplicação do principio da insignificância,
levando em consideração que o fogo destruiu a mata nativa, e que a proteção do meio
ambiente precisa ser praticada de forma preventiva e repressiva em favor das gerações
futuras, tornando inaceitável também de mínimas ações contra o meio ambiente, as
quais se forem admitidas, podem ter como consequência danos irreversíveis.
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Do mesmo modo, analisamos outro julgado de crime tipificado no art. 41 da
Lei 9.605/98 (Lei de Crimes Ambientais), do Tribunal de Justiça do estado de Minas
Gerais:
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME AMBIENTAL PREVISTO
NO ARTIGO 41, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI 9.605/98. PRINCÍPIO
DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO APLICAÇÃO AO PRESENTE CASO.
ERRO DE PROIBIÇÃO. EXISTÊNCIA DE POTENCIAL CONSCIÊNCIA
DA ILICITUDE. PENA. REANÁLISE DAS CIRCUNSTÂNCIAS
JUDICIAIS PREVISTAS NO ART. 59 DO CP. CUSTAS. SUSPENSÃO
DA EXIGIBILIDADE DO PAGAMENTO.
OFICIAR. 1. O princípio da insignificância é de aplicação
excepcional quando o caso envolve delito contra o meio
ambiente, bem jurídico merecedor de especial proteção no
contexto atual. 2. Verificando-se, na hipótese em apreço, que a
conduta do acusado lesionou efetivamente o bem jurídico
tutelado pela norma, resta afastada a aplicação do princípio
bagatelar. 3. Não há de se falar em erro de proibição, quando o
agente possuía potencial consciência da ilicitude, considerando
a exigência do homem mediano. 4. A pena- base deve ser fixada
em montante suficiente ao necessário para reprovar e prevenir o
crime, de acordo com a análise das circunstâncias judiciais do
artigo 59 do Código Penal, feita segundo critérios concretos. 5.
Oficiar. (MINAS GERAIS, 2019, não paginado).
O laudo pericial atestou que a queimada atingiu relevante área, inclusive de
preservação permanente e de floresta nativa, e sua regeneração levaria mais de 03 anos,
o que torna de certa forma inviável a aplicação do princípio da insignificância.
Nesse julgado, o TJ-MG julgou parcialmente procedente a denúncia, para
condenar o acusado com incurso na pena do art. 41, parágrafo único da Lei 9.605 de
1998, com 07 meses e 15 dias de detenção, em regime inicial aberto, mais pagamento
de 15 dias-multa, fixado no valor unitário no mínimo legal.
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Foi julgada de forma inviável a aplicação do princípio da insignificância, pois,
foi levado em consideração a teor da previsão do art. 225 da CF, que alerta que o meio
ambiente constitui direito fundamental difuso, pertecente a coletividade, estendendose as presentes e futuras gerações, impondo-se sua exploração racional e fiscalização
efetiva do Poder Público (BRASIL, [2021a]).
Portanto, restou demonstrado a partir do estudo das jurisprudências analisadas
que a aplicação do princípio da insignificância não ocontece em maior escala nos crimes
contra a flora. Sendo assim, entendeu pela inaplicabilidade do referido princípio,
visando assegurar o meio ambiente ecologicamente equilibrado demodo que venha a
proteger o meio ambiente como um todo e garantir a sadia qualidade de vida.
4.2

DECISÕES PARA JULGAMENTO DOS CRIMES DE QUEIMADAS FUNDAMENTADAS
NO PRINCÍPIO DO MEIO AMBIENTE ECOLOGICAMENTE EQUILIBRADO

É notável que o judiciário reconheça a relevância do bem jurídico tutelado pelo
direito ambiental. Isto é, o meio ambiente ecologicamente equilibrado, sendo o bem
de uso comum do povo e fundamental à sadia qualidade de vida, nos moldes do artigo
225 da constituição federal, é reconhecidamente um direito fundamental a ser tutelado
pelo Estado (BRASIL, [2021a]).
Sendo assim, é possível se averiguar o entendimento do Ministro Herman
Benjamin em voto relevante na REsp 965078 SP 2006/0263624-3 pela Segunda Turma
do STJ:
[...] De início, cabe realçar que não mais se justifica, sobretudo nas
regiões desenvolvidas do Brasil, que vegetação nativa continue a
tombar sem licença ambiental e pela ação do fogo. [...] os deveres
de indenização e recuperação ambientais não são ‘pena’, mas
providências ressarcitórias de natureza civil que buscam,
simultânea e complementarmente, a restauração do status quo
ante da biota afetada e a reversão à coletividade dos benefícios
econômicos auferidos com a utilização ilegal e individual de bem
que, nos termos do art. 225 da Constituição, é ‘de uso comum do
povo. [...] Com efeito, vigora em nosso sistema jurídico o princípio
da reparação integral do dano ambiental, do qual é corolário o
princípio do poluidor-pagador, a impor a responsabilização por
todos os efeitos decorrentes da conduta lesiva, incluindo o
prejuízo suportado pela sociedade até que haja a fundamental e
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absoluta recuperação in natura do bem lesado. (BRASIL, 2011, não
paginado).
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A segunda turma do STJ nesse julgado deu provimento ao recurso que
confirmava a ilegalidade da prática de queima da palha de cana-de-açúcar por
compreender que a atividade era ultrapassada e muito provavelmente prejudicial ao
meio ambiente ecologicamente equilibrado. Além disso, foi aberta uma exceção pelo
ministro relator, sendo uma exceção para a atividade supervisionada pelo estado, sem
tirar a responsabilidade do agente caso haja danos ao meio ambiente.
Além do mais, é fundamental averiguar o voto do relator para compreender
que a indenização dada a título do princípio do poluidor-pagador tem natureza civil e
busca restabelecer a condição anterior do meio ambiente afetado. Nesse sentido, levase em consideração a relação da poluição com as queimadas, pois ambos causam
danos à floresta e coloca em risco o equilíbrio do meio ambiente, dentre outros.
Diante de tal posicionamento, passamos a observar o julgado que decide a
cerca do meio ambiente ecologicamente equilibrado:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO PÚBLICO NÃO
ESPECIFICADO. DANO AMBIENTAL. QUEIMADA. PROPRIETÁRIO
DA GLEBA DE TERRA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. De acordo
com o art. 225 da CF, todos têm direito ao meio ambiente
ecologicamente equilibrado e o art. 28 da Lei Estadual 9.519/92
(Código Florestal), veda a prática da queimada sem licença do
órgão ambiental competente. Considerando restar incontroversa
a ocorrência da queimada na gleba de terra de propriedade do
demandado e cuidando-se de responsabilidade objetiva,
entende-se caracterizada a responsabilidade do demandado,
pelo mínimo por omissão. Nexo de causalidade que resulta do
fato de ser proprietário da gleba, tendo obrigação de zelar pela
proteção do meio ambiente e evitar a ocorrência de queimadas.
Assim, não sendo identificado o causador direto ou indireto do
dano, responde o proprietário da terra pela recuperação da área
degradada, ainda que por omissão. Mera negativa da condição
de poluidor, nas circunstâncias, não elide a obrigação de reparar
o meio ambiente pelo dano que a queimada irregular provoca.
APELAÇÃO DESPROVIDA. (RIO GRANDE DO SUL, 2013, não
paginado).
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Essa apelação em questão pretendia modificar a decisão que de certa forma
obrigava o recorrente a indenizar os danos que foram causados pela ocorrência da
queimada na gleba da terra. As razões levantadas elaboram referência à falta de culpa
ou dolo, isto é, falta de subjetividade. No entanto, o Tribunal de Justiça do Rio Grande
do Sul reconheceu que teria o apelante a obrigação de reparar o meio ambiente pelo
dano causado, fazendo-se preciso para isso somente o nexo de causalidade entre ser
proprietário da gleba e ter a obrigação de não se omitir quanto à proteção da mesma,
ou seja, não se atentando a proteção do meio ambiente.
Portanto, de acordo com esse julgado é possível compreender que a
indenização a titulo de responsabilidade civil objetiva está consolidada nos casos
envolvendo dano ambiental causado por queimadas. Ademais, é possível constatar
ainda que o país precise se aperfeiçoar tecnologicamente para impedir esse tipo de
situação, diante disso, o ministro relator deixou claro que essas práticas são divergentes
com a tecnologia moderna e com os princípios fundamentais do direito ambiental.
Diante do posicionamento jurisprudencial, manifesta-se eficiente os
entendimentos, porque o meio ambiente não deixa de ser protegido. Todavia, tem
entendimento conforme o artigo 225 da constituição federal de 1988, o direito ao meio
ambiente ecologicamente equilibrado, podendo ser considerado perante o
ordenamento jurídico brasileiro, como sendo um direito de terceira dimensão, erigido
à categoria de fundamental para a vida humana com dignidade (BRASIL, [2021a]).
5 CONSIDERAÇÕES FINAIS
A partir da análise desse estudo, observa-se que os incêndios e queimadas têm
colocado em ameaça o meio ambiente, visto que geram sua degradação. Assim, sendo
ele um bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida da população,
conforme é previsto no art. 225 da Constituição Federal de 1988, não é aceitável que o
Estado permita a sua degradação e principalmente ações criminais (BRASIL, [2021a]).
Além disso, o princípio da insignificância deve ser sempre analisado juntamente
com o princípio do meio ambiente ecologicamente equilibrado, segundo os critérios
jurisprudenciais e doutrinários já expostos para se chegar a um entendimento que não
afete o meio ambiente.
O trabalho abordou os crimes ambientais decorrentes de incêndios e
queimadas através do ordenamento brasileiro, assim acarretando os aspectos
relevantes dos crimes, é possível concluir que a Lei n.º 9.605 de 12 de fevereiro de 1998
(Lei de Crimes Ambientais) determina as sanções penais e administrativas derivadas de
condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, bem como seus elementos e os
responsáveis (BRASIL, [2020b]).
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Demonstrou que a punição pelas queimadas e incêndios acontece e que a lei
n.º 9.605/98 tem aplicação como medida preventiva de evitar as queimadas. Sempre
visando à proteção do meio ambiente e assegurando que os responsáveis pelas
queimadas e incêndios são devidamente punidos conforme a legislação vigente.
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Outro ponto que é digno de destaque é o fato de o sistema jurídico brasileiro
ser composto por regras e princípios, os quais integram a norma jurídica, razão pela
qual se averigua os danos causados ao meio ambiente que não convém o princípio da
insignificância.
A conclusão deste Trabalho de Conclusão de Curso foi no sentido de que restou
observado as mudanças que vem ocorrendo ao passar dos anos, tanto na legislação
quanto na jurisprudência, a qual propiciam cada vez mais a responsabilização por
danos ambientais voltada a preservação do meio ambiente. Foi desenvolvido ainda a
partir de colheita de dados doutrinários e da legislação relevante a regulamentação do
direito ambiental, o qual visa à proteção do meio ambiente contra os atos danosos
praticados pelo homem.
Foi analisado que o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado é
considerado diante do ordenamento jurídico brasileiro, como sendo um direito
fundamental para a vida humana com dignidade. Pois, diz respeito à própria vida
humana, e prolonga sua esfera de incidência por gerações, explanando desta para as
futuras. O direito ambiental vem ganhando espaço aos poucos, pois antes de ter uma
legislação direcionada somente para a proteção ao meio ambiente, as leis eram
esparsas e de difícil aplicação. Nesse sentido, veio à responsabilização do agente pelos
respectivos danos causados.
Partindo para a análise dos delitos tipificados pela Lei nº 9.605/98 que tratam
especificamente sobre as queimadas e incêndios, tem-se que a Lei e a jurisprudência
acabam por responder o problema do presente trabalho que foi “É possível eximir os
responsáveis da condenação criminal por queimadas e incêndios pelo viés da aplicação
do princípio da insignificância em sobreposição ao princípio do meio ambiente
ecologicamente equilibrado?”. Diante das apresentações doutrinárias que discorreram
sobre a Lei e a jurisprudência tem-se a resposta de quea referida Lei possui como intuito
punir quem provoque lesões ao meio ambiente ou ateie fogo em mata ou floresta.
Diante disso, o posicionamento dos tribunais demonstra entendimento acerca da
inaplicabilidade do princípio da insignificância nos crimes de incêndios e levam em
consideração a aplicação do princípio do meio ambiente ecologicamente equilibrado
nos crimes de queimadas, uma vez que a proteção do meio ambiente tem previsão
legal na Constituição Federal, a qual já foi mencionada antes.
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Por fim, ressalta-se que a constatação da insignificância deve ocorrer de modo
excepcional, pois quando a lesão afetar o equilíbrio ambiental do local da infração e de
todo o ecossistema deve prevalecer à importância do bem protegido como direito
fundamental à vida e à saúde das presentes e futuras gerações.
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RESUMO: Demonstrar a omissão estatal na garantia e efetivação da proteção contra
violência familiar LGBTFóbica. Apesentar os postulados principais acerca dos direitos
humanos fundamentais das comunidades LGBTQIA+, notadamente quanto à proteção
contra a violência e acerca do direito de convivência familiar. Traçar um quadro da atuação
estatal no âmbito da proteção contra a violência familiar LGBTFóbica, a partir de casos
emblemáticos de tentativas de violação deste direito ocorridos no período recente e
também a partir de iniciativas do Executivo e Legislativo e paradigmas firmados no
Judiciário. Concluir sobre a efetividade e eficácia do agir estatal na proteção contra a
violência e crimes no ambio familiar LGBTFóbica. Auxiliar na elaboração de legislação mais
efetiva no combate à violência LGBTFóbica no âmbito familiar e doméstico.
PALAVRAS-CHAVE: Homofobia. Combate a violência. Homicídio. Família.
ABSTRACT: Demonstrate the state's failure to guarantee and enforce protection against
LGBTFobic family violence. Presentá the main postulates about the fundamental human
rights of LGBT+ communities, notably regarding protection against violence and about the
right to family life; To draw a picture of the state's action in the field of protection against
LGBTóbica family violence, based on emblematic cases of attempts to violate this right that
occurred in the recent period and also on the Executive and Legislative initiatives and
paradigms established in the Judiciary.To conclude on the effectiveness and efficiency of
state action in protecting against violence and crimes in the Algophobic family
environment. Assist in the development of more effective legislation to combat
LGBTphobic violence in the family and domestic sphere.
KEYWORDS: Homophobia. Fights violence. Murder. Family.
SUMARIO: 1. INTRODUÇÃO. 2. A VIOLÊNCIA LGBTFÓBICA NO BRASIL: 3. CONCEITO. 3.1
Breve Apanhado Histórico. 3.2 Análise Dos Instrumentos Jurídico. 4. OS LGBT+ E A
CONVIVÊNCIA PÚBLICA E FAMILIAR NO BRASIL ATUAL. 4.1 Análise De Indicadores De
Violência. 4.2 Tipos De Violência Lgbtfóbica. 4.3 Lgbtfobica Nos Espaços Públicos. 4.4
Familiares Nos Últimos Anos. 5 CONCLUSÃO. 6 REFERÊNCIAS.
1.INTRODUÇÃO
. Os indivíduos LGBTQIA+ possuem direitos humanos fundamentais que, ao menos
no aspecto formal, os protegem da discriminação, da tentativa de negação de sua
humanidade e lhe garantem a busca da felicidade como vetor de realização pessoal em
um Estado Democrático de Direito.
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Contudo, são diários e inúmeros os casos de negação desses direitos em diversos
âmbitos da vida social e nos espaços públicos, locais onde se tem, paulatinamente, obtido
avanço na proteção contra a violência e uma maior consolidação do sistema de defesa dos
direitos fundamentais dessa parcela da população, muito embora tenha havido reveses
políticos mais recentemente com a adoção de uma pauta extremista conservadora por
parte dos atores políticos no período pós-eleições de 2018.
A questão da proteção e garantia dos direitos fundamentais dos indivíduos
LGBTQIA+ se torna mais complexa quando se trata da violência e discriminação sofrida por
essas pessoas no seio familiar, ambiente que deveria servir de abrigo e local de realização
máxima da afetividade e individualidade, mas que, por muitas das vezes, se torna o início
de uma jornada de agressão e exclusão cujos reflexos na vida dessas populações
extrapolam o campo da afetividade e são a origem de diversos problemas por elas
enfrentados, como a baixa escolaridade e dificuldade de alocação no mercado de trabalho,
os índices de saúde e também de marginalização.
Esse contexto nos leva a perguntar: é efetivo o aparato jurídico de proteção dos
indivíduos LGBTQIA+contra violência e discriminação, sobretudo no ambiente familiar?
Os indivíduos LGBTQIA+ contam apenas com tutela jurídica projetiva formal contra a
violência e discriminação no seio familiar, sendo o Estado omisso quanto à efetivação desse
direito;
O arcabouço jurídico, internacional e nacional, de direitos humanos fundamentais
conferido aos indivíduos LGBTQIA+ e o agir estatal são suficientes a proteger essas pessoas
contra a violência e discriminação no âmbito familiar.
A família é uma das mais importantes instituições sociais, assumindo papel de grande
importância para o ser humano, uma vez que se constitui no centro dos laços afetivos e
onde se estabelecem condições que vão propiciar o ambiente ideal para o seu
desenvolvimento, se fazendo presente em todas as sociedades humanas.
Por isto, ao longo da história a configuração da família sempre esteve presente nas
lutas sociais, com os grupos dominantes estabelecendo um ideal de família centrado no
patriarcado em que todos os membros cumprem um papel pré-determinado, como forma
de perpetuação do poder masculino.
Assim, os indivíduos que não se conformavam em seus papéis eram, e ainda são,
marginalizados e sofrem ao longo da sua via tentativas, por muitas das vezes bemsucedidas, de neutralização e exclusão social, com a Igreja desempenhando papel
importante nesse processo de ‘demonização’ da homossexualidade, que foi enraizado ao
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longo dos séculos nas sociedades cristãs ocidentais, não sendo a sociedade brasileira
estranha a este processo.
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De fato, a homossexualidade ainda é um grande tabu e a homofobia uma das
principais causas de violência no Brasil. O relatório Mortes Violentas de LGBTQIA+ no Brasil
2019, produzido pelo Grupo Gay da Bahia, aponta que, no ano de 2019, 35% dos casos de
violência contra indivíduos LGBTQIA+ ocorreram no âmbito da residência, contra 13,79%
na via pública.
Podemos notar, portanto, que para os indivíduos LGBTQIA+, a família nem sempre é
o ambiente acolhedor e protetor que se preconiza no imaginário coletivo e na legislação
positivada. Por certo, no mais das vezes, o seio familiar é onde se iniciam os processos de
violência contra esses indivíduos.
Num contexto em que a família é tida como o espaço de proteção e cuidado onde as
pessoas se unem, quer pelo afeto, quer pelos vínculos de parentesco em busca da
felicidade, tratando-se de uma aspiração universal, tradução de uma vida digna, a qual
deve ser respeitada e resguardada pelo Estado e pelos demais indivíduos, importe se faz o
questionamento acerca da efetividade e eficácia dos instrumentos jurídicos atuais de
proteção dos direitos fundamentas dos indivíduos LGBTQIA+
Por certo, muito embora os LGBTQIA+ não sofram mais segregação e negativa de
participação político-social expressa e promovida por agentes estatais, é evidente que
ainda são um grupo marginalizado na sociedade, tendo seu usufruto dos espaços
diminuído ou negados de forma velada por parte de atores sociais ressentidos com a
conquista de direitos e a inexorável alteração do status quo.
Essa realidade é ainda mais evidente quando leva-se em conta a convivência familiar
desses indivíduos, que muitas vezes têm sua própria identidade negada pelos familiares,
para Essa realidade é ainda mais evidente quando leva-se em conta a convivência familiar
desses indivíduos, que muitas vezes têm sua própria identidade negada pelos familiares,
para além da violência física, são vítimas também de violência psicológica, patrimonial e
moral por parte daqueles com quem, em tese, poderiam contar como primeira barreira de
proteção. Dados do relatório anual Mortes Violentas de LGBTQIA+ no Brasil do ano de
2019, produzido pelo Grupo Gay da Bahia, a mais antiga associação de interesse público
dedicada à promoção dos direitos das populações LGBTQIA+do Brasil, apontam a
residência como o local onde mais se ocorre a prática de violência contra os indivíduos
LGBTQIA+
Vê-se que é necessária uma atuação mais incisiva e efetiva por parte do Estado no
sentido de garantir que a igualdade e a proteção preconizada pelos inúmeros instrumentos
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normativos conferidores de direitos não se limitem ao plano formal, mas também material,
fático e concreto.
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Basta uma rápida pesquisa na imprensa para se deparar com notícias de LGBTQIA+
que foram escorraçados, espancados e até mortos em ambientes familiares, e para notar a
reiterada omissão dos agentes estatais em garantir a proteção a que estão
constitucionalmente e internacionalmente obrigados.
Neste contexto, o estudo mais aprofundado dos instrumentos normativos de direitos
humanos internacionais e nacionais que garantem à população LGBTQIA+ o direito à
convivência familiar harmoniosa se faz necessário a fim de evidenciar, com a análise de
casos grande repercussão, a omissão do Estado na promoção e efetivação de direitos
humanos fundamentais de uma parcela da população que sofre com a segregação e
anulação de seus direitos básicos diariamente, tanto nos espaços públicos, quanto nos
familiares, ainda que sob a égide da Constituição Cidadã
2. A VIOLÊNCIA LGBTFÓBICA NO BRASIL
A família é uma das mais importantes instituições sociais, assumindo papel de grande
importância para o ser humano, uma vez que se constitui no centro dos laços afetivos e
onde se estabelecem condições que vão propiciar o ambiente ideal para o seu
desenvolvimento, se fazendo presente em todas as sociedades humanas.
Por isto, ao longo da história a configuração do familiar sempre esteve presente nas
lutas sociais, com os grupos dominantes estabelecendo um ideal de família centrado no
patriarcado em que todos os membros cumprem um papel pré-determinado, como forma
de perpetuação do poder masculino.
Assim, os indivíduos que não se conformavam em seus papéis eram, e ainda são,
marginalizados e sofrem ao longo da sua via tentativas, por muitas das vezes bemsucedidas, de neutralização e exclusão social, com a Igreja desempenhando papel
importante nesse processo de ‘demonização’ da homossexualidade. Para Rodrigues (2004,
p. 62):
A idade era considerada: meninos entre 12 e 15 anos que
consentissem com a sodomia eram aprisionados por 3
meses; acima de 15 anos, além da prisão, deveriam pagar
multa. Para adultos as multas se tornavam maiores, e se
não fossem pagas o condenado teria suas partes genitais
amarradas e seria obrigado e a desfilar nu pelas ruas,
surrado e depois expulso da cidade.
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Isso ocorria porque a Igreja pregava que a prática sexual tinha como objetivo maior
a reprodução da vida e, portanto, impunha regras severas a serem respeitadas e adotadas,
como pontua Flandrin (1985, p. 136), “a sexualidade conjugal deveria restringir-se à
reprodução, o que não significa estar livre do estigma do pecado”.
3. Conceito
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Assim, a homossexualidade, por não oferecer algo essencial e válido segundo as
diretrizes eclesiásticas, servia apenas para afrontar diretamente o princípio básico da
reprodução e, indiretamente, o poder da Igreja de regular as relações sociais. A rejeição à
homossexualidade, então, foi enraizada na sociedade ocidental, eminentemente cristã, ao
longo de séculos, tendo o cristianismo papel fundamental na repressão.
Todavia, conforme nos aproximamos da contemporaneidade, a ciência também foi
utilizada como fundamento para as mais diversas atrocidades contra indivíduos LGBT.
Como exemplo, podemos citar o movimento higienista, que cita a homossexualidade como
culpa da disseminação de doenças e pelo fim da moral, dos bons costumes e da família,
tendo seu início no século XIX, propagando o ideal de uma sociedade “limpa” e “livre” de
tudo o que era considerado anômalo, em que a sexualidade “saudável” e reprodutiva foi
considerada o padrão a ser seguido e disseminado:
Foi através do especialista em higiene que o Estado
imiscuiu-se no interior das famílias. Com livre trânsito
nesse espaço outrora impenetrável à ciência, o médico
higienista acabou impondo sua autoridade em vários
níveis (TREVISAN, 2000, p. 172).
3.1 Breve Apanhado Histórico
Por isto, era fundamental que a sociedade privilegiasse a moral e os bons costumes,
e que a prática sexual tivesse o papel exclusivo da reprodução, buscando o higienista
combater o sexo fora do casamento não porque este era pecado, mas por conta dos
alegados altos índices de contaminação de doença que seriam espalhadas para o resto da
família.
Para “honrar” as suas famílias, combater o avanço de doenças, muitos homossexuais
foram internados arbitrariamente em manicômios, com base no argumento de médicos e
psiquiatras da época de que eles eram os maiores portadores de distúrbios, devendo ser
submetidos a tratamentos de choque a fim de se livrarem de sua doença, a
homossexualidade.
Com a ascensão de movimentos totalitários e autocráticos de direita, de forte viés
conservador, como o fascismo, na Itália, o nazismo na Alemanha, e inclusive no Brasil do
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Estado Novo, de Getúlio Vargas, fortemente influenciado, no campo moral, por seus
congêneres europeus, o higienismo passou oficialmente a política de Estado.
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Somente após o fim da Segunda Guerra Mundial, em que a sociedade internacional
passou a propagar a importância e normatividade dos direitos humanos, após o trauma
que foi o holocausto e a exterminação em massa de outras minorias por parte da Alemanha
nazista, que o quadro começou a mudar na defesa dos direitos dos indivíduos LGBTQIA+.
Não se pode negar que a homossexualidade está presente em nosso corpo social
desde sempre. No Brasil colônia, por exemplo, muitas mulheres e homens foram
condenados no Tribunal da Santa Inquisição por manterem um relacionamento homo
erótico, embora, na prática muitas sentenças deixaram de ser cumpridas pelo Brasil em
decorrência do processo inquisitorial não ser tão intenso como em Portugal, onde a igreja
punia os homossexuais com castigos e chibatadas. Durante a visitação do Santo Ofício, no
período compreendido entre 1591 e 1595, foram registrados 130 casos de
homossexualidade com a abertura de 15 processos contra o crime de sodomia: 101
cometidos por homens e 29 por mulheres (VAINFAS, 2010, p. 212).
A prática da homossexualidade feminina, em 1646, deixou de ser entendida como
crime sendo retirada da categoria de sodomia, embora continuasse a ser vista como
pecado mortal. Este abrandamento decorreu do fato de que a prática do lesbianismo e seu
decorrente julgamento causava desconforto aos teólogos julgadores e discussões internas
uma vez que a sodomia era a prática de cópula anal com necessária ejaculação e mulheres
não poderiam praticar tal fato nem serem acusadas de sodomia.
Segundo a historiadora Minisa Napolitano (2004, p. 4), a igreja teve a necessidade de
distinguir tipologias para o julgamento do crime sexual que, no caso das mulheres, era
considerado menos grave aos praticados pelos homens. Fazia-se a distinção entre dois
tipos de sodomia: a sodomia própria, praticada homem com homem ou homem com
mulher, e a sodomia imprópria, praticada entre duas mulheres. (NAPOLITANO, 2004; p. 4)
Com o passar do tempo e a chegada do século XIX, o discurso da igreja católica perdeu o
peso que tinha nos séculos passados deixando de exercer terror na sociedade, visto isso,
outros campos de saber passaram a influenciar a população e ditar condutas e
comportamentos. Nesse sentido, a homossexualidade sai do prisma de expressão do
pecado ou crime, e passa a ser idealizado como doença mental, devendo, o homossexual,
ser submetido a tratamento por um psiquiatra objetivando a “cura ao devasso”. Por outro
lado, alguns médicos, tal como o legista Alveonídio Ribeiro. entendia que as causas
estavam ligadas a problemas relativos ao desequilíbrio das funções endócrinas.
O tratamento variava de acordo com circunstâncias específicas e incluía, desde a
atenção dada pela família, no caso de sintomas apresentados em crianças, às intervenções
cirúrgicas, nas quais consistiam em realização de transplantes ovarianos ou testiculares
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(PRETES, 2007, p. 361). Em 1952, a Associação Americana de Psiquiatria publicou, em seu
primeiro Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtorno Mentais, que a 16
homossexualidades era uma desordem, aguçando a curiosidade dos cientistas que
tentaram comprovar que a homossexualidade era um distúrbio mental. Com a falta desta
comprovação, em 1973, esta instituição retirou o homossexualismo do rol de disfunção
mental.
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Seguindo esse posicionamento, em 1975, a Associação Americana de Psicologia
orientou os profissionais a não utilizar mais a concepção de que homossexualidade é
doença. A Organização Mundial de Saúde incluiu o homossexualismo na classificação
internacional de doenças de 1977 (CID) como uma doença mental, no entanto, retirou
sabiamente, em 17 de maio de 1990, na revisão do Código Internacional de Doenças. O
Conselho Federal de Medicina brasileiro, em 1985, deixou de considerar a
homossexualidade como doença
No mesmo entendimento, assim o fez o Conselho Federal de Psicologia brasileiro,
antes da resolução da Organização Mundial da Saúde, determinando que nenhum
profissional exerça “ação que favoreça a patologizante de comportamento ou práticas
homoeróticas”. A realidade homossexual hoje é bastante distinta do que era tempos atrás.
Não se pode negar que, hoje, parte da sociedade tem admitido, embora com bastante
preconceito, a população homossexual, e estes tem paulatinamente alcançado mais espaço
na luta por seus direitos, conforme preleciona Carlos Augusto Machado de Aguiar Júnior
(2015): [….] os homossexuais passaram a ocupar a agenda política, exigindo direitos e
transformações nas bases culturais da nossa sociedade. Esse processo de “exigência” e
conquistas somente ocorreu graças aos grupos de homossexuais que ousaram se organizar
e se mobilizar na luta pela desnaturalização da condição de inferioridade, por uma
reconfiguração de seus direitos e de sua cidadania. Os tempos são outros, a sociedade tem
evoluído, porém, ainda há, diariamente incontáveis manifestações preconceituosas,
discriminativas e violentas direcionadas aos homossexuais
Estas práticas vão de injúrias a homicídios, por consequente, nos deparamos com a
ideia de homofobia. O termo homofobia foi utilizado pela primeira vez, em 1971, em um
artigo de K. T. Smith: Homofobia o medo irracional, repulsa e desprezo manifestado por
certas pessoas faces às relações afetivas e sexuais entre pessoas do mesmo sexo. É um ódio
generalizado contra os homossexuais e a homossexualidade, reflexo do preconceito
heterossexista, do patriarcalismo e do machismo (MOTT, 2003; p.1). A prática da homofobia
corrobora para o aumento do preconceito, discriminação e violência contra os
homossexuais, uma vez que trata o outro como anormal ou inferior, apenas por não
compartilhar dos mesmos ideais ou identidades sexuais, trazendo a heterossexualidade a
um patamar ou status superior a homossexualidade, hierarquizando o cunho da identidade
sexual que acaba por negar direitos e enfatizar violências.
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Em terceiro lugar, demonstrar como o próprio sistema jurídico incorpora tratamentos
que podem ser acusados de discriminatórios, como, por exemplo, a negativa aos parceiros
do mesmo sexo de terem direito a licenças para tratamento de saúde do companheiro, ou
a falta de garantias, no local de trabalho, de proteção à sua integridade moral. Este ódio
aos homossexuais é fruto de uma construção de preconceito trazida do início dos tempos,
onde tudo que feria os preceitos da igreja era considerado crime e punido violentamente.
Essa ideia de pecado partia de uma análise incompleta e preconceituosa da Bíblia, sendo
os homossexuais tidos como seres que comprometeriam a sociedade perante Deus. Desta
forma, segundo Borrillo, a condenação da homossexualidade dar-se-á: 18 Ao dissimular as
narrativas em que personagens bíblicos manifestam, abertamente, seus sentimentos para
com as pessoas de seu sexo, a Igreja organiza uma censura dos textos sagrados a fim de
promover, incessantemente, a heterossexualidade monogâmica (BORRILLO, 2010; p.44-45)
Constantemente, as passagens bíblicas são utilizadas com o intuito de repudiar
uniões entre dois homens ou duas mulheres, ou seja, contatos homossexuais. Estas
passagens buscam tornar sagrado apenas o casamento ou uniões heterossexuais e a ideia
de família constituída a partir dessa perspectiva. Qualquer tentativa de ultrapassar esses
limites é denominada de anomalia. Afinal, o único objetivo do sexo é a procriação, tudo
que se aproxima da esfera do prazer é pecado (JENCZAK, 2008, p. 35).
Embora a população homossexual tenha tido a seu favor, diversos dos avanços
sociais, ocorridos estes, especialmente, pós-segunda guerra mundial, tempo em que
passaram a ter uma maior visibilidade, e avanços jurídicos como o reconhecimento das
uniões homoafetivas é necessário reconhecer a liberdade de identidade e identificar que
nos constituímos diferentemente sob os mais variados pontos de vista incluindo gêneros
e sexualidade. Reconhecer e respeitar essas distintas necessidades e identidades dos seres
não ferem ou desacata o outro. É necessário integrar as diferenças, uma vez que mesmo
que se tenha certeza de que seus ideais e crenças são legítimos, existe o outro indivíduo
que pensa de forma contrária e, também, entende suas crenças como sendo certa.
Os indivíduos podem ter ideias opostas e conviverem harmoniosamente com isso,
não apenas tolerando as diferenças como também aceitando e as considerando
enriquecedoras para a elaboração de nosso caráter. A sexualidade corresponde a uma
parte da personalidade do indivíduo. A personalidade é protegida pela dignidade. Todos
têm o direito de ser diferente e ser respeitado. Ninguém pode sofrer qualquer tipo de
agressão, quer seja por palavras, gestos ou atitudes, pelo fato de ser homossexual. O
respeito ao próximo, às suas escolhas, à sua vida e à sua dignidade é essencial para a vida
em sociedade (YOSHIURA, 2009).
3.2 Análise dos Instrumentos Jurídico
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Neste sentido, tramitava no Senado Federal um Projeto de Lei Complementar (PLC
122/06) com o objetivo de criminalizar estas práticas. Lopes (2000; p. 92), ressalta: Qual o
remédio adequado para a denegrimento de certos grupos que termina estimulando a
violência contra eles? Em primeiro lugar, de caráter penal: seja civil, seja criminalmente, o
problema é tornar certas atitudes passíveis de penas(penas criminais ou civis, como
indenização), como se tem feito com o racismo. Outro remédio é garantir aos grupos
minoritários liberdade de expressão: que possam manifestar-se publicamente sem que por
isso sejam molestados pela polícia ou por outros grupos. Esta tem sido hoje a reivindicação
dos grupos homossexuais, como foi outrora a de religiões minoritárias.
Terceiro lugar, demonstrar como o próprio sistema jurídico incorpora tratamentos
que podem ser acusados de discriminatórios, como, por exemplo, a negativa aos parceiros
do mesmo sexo de terem direito a licenças para tratamento de saúde do companheiro, ou
a falta de garantias, no local de trabalho, de proteção à sua integridade moral. Este ódio
aos homossexuais é fruto de uma construção de preconceito trazida do início dos tempos,
onde tudo que feria os preceitos da igreja era considerado crime e punido violentamente.
Essa ideia de pecado partia de uma análise incompleta e preconceituosa da Bíblia, sendo
os homossexuais tidos como seres que comprometeriam a sociedade perante Deus. Desta
forma, segundo Borrillo, a condenação da homossexualidade dar-se-á: 18 Ao dissimular as
narrativas em que personagens bíblicos manifestam, abertamente, seus sentimentos para
com as pessoas de seu sexo, a Igreja organiza uma censura dos textos sagrados a fim de
promover, incessantemente, a heterossexualidade monogâmica (BORRILLO, 2010; p.44-45)
A Constituição de 1988, que inaugurou o Estado Democrático de Direito no Brasil,
pautado pela garantia e segurança do exercício de direitos sociais e individuais, após os
vinte e um anos de regime autocrático instaurado pela ditadura militar em 1964, traz, logo
em seu art. 1º, inciso III, como fundamento do Estado brasileiro, o princípio da dignidade
da pessoa.
Assim, ao Estado brasileiro incumbe a tarefa de proporcionar um estado de coisas
que, em vez de impedir ou atrapalhar, proporcione as condições ideais para que os
indivíduos, no exercício de sua autonomia individual, busquem, por quaisquer meios de
sua própria escolha, desde que não atentem contra a própria dignidade e o direito de
outrem, o seu desenvolvimento e a realização de sua felicidade.
É nesse contexto que a busca da felicidade, enquanto decorrência do princípio da
dignidade humana, vem sendo utilizada, tratando-se de uma aspiração universal, tanto que
a Organização das Nações Unidas (ONU) reconheceu a felicidade como direito humano
fundamental, constituindo objetivo fundamental de toda e qualquer política pública a ser
adotada pelo Estado (SCHAFRANSKI, 2012).

633

www.conteudojuridico.com.br

Boletim Conteúdo Jurídico n. 1052 de 25/11/2021 (ano XIII) ISSN - 1984-0454

Alçada como direito a ser buscado por todos, a felicidade é a tradução de uma vida
digna, a qual deve ser respeitada e resguardada pelo Estado e pelos demais indivíduos em
usa relações interpessoais, sobretudo no âmbito familiar, espaço que historicamente se
construiu como ambiente de proteção e acolhimento, onde o humano poderia ser sem
temer.
A família, enquanto instituição socializadora de seus membros, é tida como o espaço
de proteção e cuidado onde as pessoas se unem, quer pelo afeto, quer pelos vínculos de
parentesco, qualquer que seja o arranjo em que esteja organizada. Assim, entende-se a
família “enquanto um processo de articulação de diferentes trajetórias de vida, que
possuem um caminhar conjunto e a vivência de relações íntimas, um processo que se
constrói a partir de várias relações, como classe, gênero, etnia e idade” (FREITAS, 2002, p.8.
apud. SANTANA; OLIVEIRA; MEIRA, 2013)
4. OS GLBTQIA+ E A CONVIVÊNCIA PÚBLICA E FAMILIAR NO BRASIL ATUAL
Contudo, para os indivíduos LGBTQIA+, a família nem sempre é o ambiente
acolhedor e protetor que se preconiza no imaginário coletivo e na legislação positivada.
Por certo, no mais das vezes, o seio familiar é onde se iniciam os processos de violência
contra esses indivíduos, sobretudo naquelas famílias onde há a clássica configuração
patriarcal, em que a violência contra os que não se encaixam ou desafiam esse status quo
pode possuir variados usos, motivos e fins, cujos principais significados seriam o de
discriminar e/ou de excluir, e se dá por meio da violência hierárquica e excludente, assim
definidas por Gomez (2008):
violência hierárquica é aquela que se exerce, e pode ser mortal, para
lembrar o outro sua condição de subordinação ou inferioridade, para
dar uma lição sobre o lugar que o outro deve ocupar. A violência
excludente, por sua vez, é aquela que se exerce para liquidar o que o
outro representa, para fazê-lo desaparecer (GOMEZ, 2008, p.90).
4.1 Análise de Indicadores de Violência
Dados do relatório Mortes Violentas de LGBTQIA+ no Brasil 2019, produzido pelo
Grupo Gay da Bahia, apontam que, no ano de 2019, o primeiro ano em que os dados
quanto o local de acontecimento dos casos de violência foi compilado, 35% dos casos de
violência contra indivíduos LGBTQIA+ ocorreram no âmbito da residência, um total
expressivo, considerando que dos 329 casos oficialmente registrados, 111 ocorreram no
âmbito familiar (OLIVEIRA, p.84). Quadro que se revela ainda mais crítico quando
considerado que o segundo local onde mais ocorreram atos de violência LGBTFóbica, a via
pública, registar um percentual 13,97% menor, com um total de 71 casos oficialmente
registados.
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O ambiente familiar é o responsável por grande parte das agressões sofridas por
indivíduos homoafetivos, por ser um ambiente em que o diverso não é permitido, existindo
não apenas a violência física contra as crianças ou membros da família que destoam da
heteronormatividade dominante nesse ambiente. Por certo, os tipos de violência
praticados nesse ambiente não se restringem à forma física, conforme leciona Alessandra
Nunan (2004):
A agressão física, que pode ser caracterizada por qualquer comportamento que utilize
a força física, cuja consequência são danos corporais ou destruição de propriedade; a
violência psicológica, que tende a se manifestar através da intimidação, humilhação,
ameaças, agressões verbais, isolamento social e dependência financeira forçada e a
agressão sexual, que está relacionada a atos sexuais não-consensuais (NUNAN, 2004).
Muito embora tenha havido consideráveis avanços na proteção dos direitos LGBT+
no Brasil com a adoção de compromissos internacionais e um lento, mas gradual e sólido
avanço na concretização das disposições constitucionais, sobretudo por parte do Poder
Judiciário ao determinar a adoção de medidas concretas ao Poder Executivo, e também no
preenchimento das lacunas normativas deixadas pelo Poder Legislativo, como no
enquadramento dos crimes de homofobia e transfobia na Lei do Racismo, por meio da
Ação de Direta de Inconstitucionalidade por Omissão (ADO 26), para fins de criminalização
dessas condutas, até que o Congresso Nacional legisle sobre a matéria, os números
apontam que a proteção garantida pelo Estado aos indivíduos LGBTQIA+ nos espaços
públicos, ainda que incipiente e carecedora de muitos avanços, não chega ao âmbito
familiar.
O Tribunal do Júri condenou a 25 anos e 8 meses de prisão em regime fechado, nesta
quarta-feira 27 a gerente Tatiana Ferreira Lozano Pereira, acusada de matar o próprio filho,
Itaberli Lozano, de 17 anos, em Cravinhos, no interior de São Paulo. Dias antes do crime, o
filho havia denunciado as agressões que sofreu da mãe, que não aceitava o fato de ele ser
gay.
Outros dois envolvidos no crime, Victor Roberto da Silva e Miller da Silva Barissa,
foram condenados, cada um, a 21 anos e 8 meses de reclusão. As defesas vão entrar com
recursos. O assassinato ocorreu em dezembro de 2016.
Itaberli havia passado a morar com a avó depois de ser agredido pela mãe, mas ela o
atraiu à sua casa com o pretexto de fazer as pazes. No imóvel, com a ajuda dos outros dois
condenados e de um adolescente de 16 anos, ela submeteu o filho a uma sessão de
espancamento e depois o golpeou com facadas no pescoço. Após constatar a morte,
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Tatiana pediu ajuda ao marido, padrasto de Itaberli, para se livrar do corpo. O cadáver do
filho foi levado a um canavial e incendiado.
Tatiana só notificou a polícia sobre o desaparecimento de Itaberli oito dias depois
do crime. Foi necessária perícia para a identificação do corpo parcialmente carbonizado.
Durante o processo, o Ministério Público sustentou que o crime tinha sido motivado por
homofobia, pois a mãe não aceitava a condição do filho de ser homossexual. Em
depoimento, ela chegou a dizer que “não aguentava mais ele”, reclamando que o filho
levava homens para casa e usava drogas. Tatiana, no entanto, sempre negou a homofobia.
Post de Itaberli
Reprodução/Facebook

Lozano

(ao

centro)

com

a

família

no

Facebook

4.3 Lgbtfobica Nos Espaço Públicos
Diante deste cenário, temos que o Estado brasileiro não vem cumprindo o seu papel
quanto à garantia de dignidade humana à população LGBT+, descumprindo o
mandamento insculpido no texto constitucional, pelo qual “incumbe não apenas uma
abstenção de intervencão, mas sim um conjunto de obrigações de atuação, representadas
por prestações de caráter normativo e mesmo fático” (SARLET, 2020, p. 764).
O par de não cumprir efetivamente os mandamentos constitucionais e
internacionais, a partir de 2018, com a eleição de Jair Bolsonaro, representante loquaz da
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direita conservadora e antiprogressista, o Estado brasileiro, por meio dos órgãos e
entidades ligadas ao Governo Federal, vem atuando no sentido de desmontar as políticas
públicas voltadas à construção de uma estrutura de proteção da população LGBTQIA+, por
meio de um intenso lawfare, como exemplo podem ser citados a extinção do Conselho de
Combate à Discriminação LGBTQIA+, por meio do Decreto no 9.759/2020 e a exclusão,
logo nos primeiros dias de governo, da população LGBTQIA+ da política de direitos
humanos do governo federal e não compilação de importantes relatórios, como a Violência
LGBTFóbicas no Brasil, cuja última edição data de 2018, que são importantes instrumentos
de embasamento de políticas públicas.
4.4 Familiares Noa Últimos Anos
1. A tentativa de negação da busca da felicidade, entendida como propósito da
unidade familiar, àqueles que ousam não se enquadrar nos padrões
heteronormativos vigentes, assim, passou do âmbito social para a política de
Estado, reforçando a necessidade de estudo dos instrumentos normativos
que o Estado está obrigado a cumprir, bem como da análise das políticas
públicas até aqui formuladas e aplicadas quanto à sua eficácia, como arma
na luta pela efetivação destes direitos e garantias fundamentais, a fim de que
se subsidie os diversos atores sociais na construção de uma barreira à
tentativa de desumanização dos LGBTQIA+ pela prática de violência no
âmbito familiar, precursora dos diversos desafios que esses mesmos
indivíduos também irão enfrentar na esfera públicas.
5. CONCLUSÃO
Este artigo propôs mostrar como a comunidade GLBTQIA+ são tratados em seus
lares, suas consequências ao que diz ao preconceito vivido, causados pelas suas famílias.
Nela, observou-se que na sociedade contemporânea, ainda existem muitos preconceitos
dentro da família que tem um GLBTQIA+, embora, comparando com tempos antigos, o
preconceito está diminuindo. Porem existe ainda na maioria das famílias o preconceito, e
nessas famílias os LGBTQIA+ sofrem muito. A consequência do preconceito são, danos
psicológicos, Agressões físicas, expulsão, moradia em ruas, suicídios, Homicídios entre
outros.
Pode se ver que o amor é pouco notável quando um filho se assume ser
homossexual, que a importância é a vontade dos pais, e que pouco se pensa nas felicidades
dos filhos, ou como se sente em relação a sua orientação. Traçar um quadro da atuação
estatal no âmbito da proteção contra a violência familiar
LGBTFóbica, a partir de casos emblemáticos de tentativas de violação deste
direito os corridos no período recente e também a partir de iniciativas do Executivo e
637

www.conteudojuridico.com.br

Legislativo e paradigmas firmados no Judiciário. Concluir sobre a efetividade e eficácia do
agir estatal na proteção contra a violência e crimes no âmbito familiar LGBTFóbica. Auxiliar
na elaboração de legislação mais efetiva no combate à violência LGBTFóbica no âmbito
familiar e doméstico.
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RESUMO: Diante da pandemia da COVID-19 e seus múltiplos impactos sociais, econômicos
e jurídicos, o presente artigo busca analisar a partir dos desafios impostos a dinâmica da
guarda de filhos e regulamentação de visitas, como se tornou o cenário propício para a
prática da alienação parental e os efeitos jurídicos decorrentes desta prática. Tendo por
objetivo discuti-los, foram adotados: o método dedutivo em uma abordagem qualitativa,
bem como dois modelos de pesquisa (exploratória e descritiva). O trabalho fundamenta-se
em três vertentes: fundamentos da alienação parental no direito das famílias; o cenário
pandêmico e seus impactos no instituto da guarda e a possibilidade de maior incidência
da alienação parental; os efeitos jurídicos decorrentes da alienação parental.
Palavras-chave: Alienação Parental; Cenário Pandêmico; Efeitos Jurídicos da Alienação.
INTRODUÇÃO
A pandemia da Covid-19 gerou muitas mudanças e impactos em toda a
sociedade. Muitas instituições foram fechadas, o uso obrigatório de máscaras tornou-se
uma realidade assim como o distanciamento social. A partir disso, muitas problemáticas
no âmbito jurídico se fizeram presentes, dentre elas, surgiu a preocupação com a
convivência familiar e consequentemente com a prática da Alienação Parental.
Tomando esta temática como base, realizou-se a investigação apresentada neste
texto, cujo objetivo está em discutir a dinâmica da guarda dos filhos assim como sua
regulamentação de visitas no âmbito do período pandêmico vivido e como tal situação
pode tornar-se meio de estabelecimento da alienação parental.
Para isso, realizou-se esta pesquisa bibliográfica, que utiliza-se do método
dedutivo e cuja abordagem é realizada de forma qualitativa, a partir dos modelos de
pesquisa exploratório e descritivo.
Acredita-se que a discussão apresentada é de fundamental importância porque
apresenta a importância da Lei da Alienação Parental - LAP que se faz tão essencial no
640

www.conteudojuridico.com.br

que tange às discussões e ocorrências judiciais relacionadas à manutenção do direito
básico de convivência familiar entre genitores e seus filhos. Sendo que apresentar a
importância dessa lei vai de encontro com uma questão amplamente discutida atualmente,
a revogação dessa lei por motivo do uso indevido de seus respaldos, o que deve ser
revisado, de modo que sua extinção não representará benefício efetivo às famílias
brasileiras.
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O texto apresentado a seguir está dividido em três partes: a primeira voltada para
as questões da Alienação Parental em relação aos direitos familiares; a segunda discutindo
a respeito da pandemia e suas reverberações nos casos de alienação parental; enquanto
a terceira comentando a respeito dos efeitos jurídicos da prática de alienação, discutindo
os efeitos, a perda do poder familiar e a responsabilidade civil que podem ocorrer aos
alienadores.
FUNDAMENTOS DA ALIENAÇÃO PARENTAL NO DIREITO DAS FAMÍLIAS

A Constituição está fundamentada nos princípios da proteção da entidade
familiar, do respeito entre os cônjuges ou companheiros e do resguarde a integridade dos
filhos, especialmente enquanto forem crianças e adolescentes. Observa-se que, tanto no
contexto legal quanto social, é dever dos pais cuidar do bem-estar dos filhos,
independentemente da constituição familiar.
Importante mencionar que, o direito ao afeto e a convivência familiar está
resguardado no artigo 227, caput, 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.
O conceito família passou por diversas mudanças no decorrer dos últimos anos,
sendo que se antes era vista como uma sociedade indissolúvel, agora é possível a sua
dissolução, e isso foi refletido na legislação que passou a prever a possibilidade de
dissolução do núcleo familiar ou casamento, por meio da separação e do divórcio.
Esses rompimentos, por inúmeras razões (traição, desafeto etc.), nem sempre
ocorrem de forma amigável. Normalmente, havendo filhos em comum, um dos cônjuges
fica encarregado da criação e da custódia, no caso de menores. Nestas situações, também
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é comum perceber-se o afastamento da convivência entre pais e filhos, e no pior dos casos,
a ruptura das relações.
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Por vezes, essa situação é causada por um dos cônjuges, que em animosidade do
outro, promove uma campanha de desafeto, de forma a influenciar o filho negativamente
contra o outro genitor. O filho passa ser utilizado como instrumento de vingança um
contra o outro. Esse fenômeno é chamado de Alienação Parental (AP).
A alienação parental foi objeto de estudo dos campos da saúde e da psicologia,
tendo sido qualificada como uma síndrome. Uma análise feita por Mendes (2013)
demonstra que a alienação parental é um fenômeno relativamente novo. Em uma breve
pesquisa, o autor percebeu que foi a partir de 1990 que o termo ganhou espaço no mundo
científico. Os resultados demonstraram que somente em 2010, o assunto passou a ser
devidamente abordado no contexto brasileiro com a edição da Lei nº 12.318 de 26 de
novembro de 2010.
Apesar disso, foi em 1985, que um dos grandes pesquisadores de distúrbios
psicológicos advindos da relação entre pais e filhos, o psiquiatra Richard Alan Gardner
(2002, p. 02) cunhou o termo Síndrome de Alienação Parental ao descrever esta
ocorrência. Em um de seus artigos, o psiquiatra propõe a seguinte definição:
A Síndrome de Alienação Parental (SAP) é um distúrbio da infância
que aparece quase exclusivamente no contexto de disputas de
custódia de crianças. Sua manifestação preliminar é a campanha
denegritória contra um dos genitores, uma campanha feita pela
própria criança e que não tenha nenhuma justificação. Resulta da
combinação das instruções de um genitor (o que faz a “lavagem
cerebral, programação, doutrinação”) e contribuições da própria
criança para caluniar o genitor-alvo. Quando o abuso e/ou a
negligência parentais verdadeiros estão presentes, a animosidade
da criança pode ser justificada, e assim a explicação de Síndrome
de Alienação Parental para a hostilidade da criança não é aplicável.
Na visão de Duarte (2010), a conduta do genitor alienante é fazer uma lavagem
cerebral na mente do alienado, plantando ali, sementes de ódio contra o outro genitor, o
autor menciona que a ação é feita como uma estratégia que envolve uma aliança
construída com o filho e partir disso ocorre uma instrumentalização dessa aliança como
um objeto de manipulação. As questões que permeiam a situação, de acordo com o autor,
são fatos como busca por um aumento de verba alimentar ou certo repúdio relacionado
ao novo relacionamento que o ex-companheiro tenha construído recentemente havendo
ou não um novo núcleo familiar.
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Ainda de acordo com Duarte (2010, p.79): “O acesso ao filho é a arma de
vingança”, de maneira que a falta de contato com o filho pode surgir como represália ou
ação coercitiva em relação ao processo de separação do casal ou mesmo de busca por um
aumento de verba alimentar, como já mencionado, e a partir do contato reduzido ou quase
inexistente, o alienador ganha espaço a partir de seu discurso manipulatório sobre o filho
que se torna também uma vítima da prática.
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Em sua análise, Mendes (2013, p 63-64) registra 8 características primárias da
alienação parental contra o menor, que são:
campanha de difamação [contra o genitor não-guardião]; racionalizações fracas, frívolas e absurdas para a depreciação do
outro genitor; - ambivalência;
-

o fenômeno do “pensador-independente” [a criança está
pensando mal do outro genitor por conta própria]; - ausência de
culpa sobre a crueldade e /ou exploração do genitor alienado; presença de cenários emprestados [cenário e/ou situações
invertidas, construídas, não pertencentes e/ ou congruentes] propagação de animosidade para a família e amigos do genitor
alienado.
-

O Direito, contudo, buscou criar regras que determinam a prevenção ou a
interrupção destes comportamentos por parte dos pais. Nesse sentido, pontuais as
palavras de Maluf (2012) que menciona como os ordenamentos jurídicos propuseram
regras que visavam atentar-se para a relação de pais e filho com intenções de proteger
os interesses das crianças e a adolescente podendo gerar questões como a existência e
convivência com o afeto e amor parental.
Maluf (2012, p. 443) pontua que tais questões são de grande influência para a
formação do indivíduo, uma vez que amor e afeto de ambos os genitores para com seus
filhos pode apresentar-se como “fator determinante para que o homem alcance
maturidade emocional, desenvolvimento pleno de sua personalidade e potencialidades
valorizando sua intrínseca dignidade”, e é também com base nisto que a lei e a justiça
volta sua atenção para as questões da Alienação Parental.
No contexto do Direito de Família, a alienação parental pode ser definida como
uma interferência emocional de um ou de ambos os genitores promovendo o alargamento
do vínculo familiar com suas progênies, como se pode ler na própria Lei da Alienação
Parental (LAP).
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Verifica-se inclusive, que o dispositivo não diferencia o comportamento alienador
dos pais ou dos avós, de maneira que qualquer pessoa que detenha alguma autoridade
sobre a criança ou adolescente, parente ou não pode ser uma possível causadora da
alienação parental, desde que aja com o objetivo de antagonizar um dos genitores em
favor do outro.
Tendo em vista que, a alienação, não necessariamente, se restringe a um dos pais,
podendo atingir também a própria família do genitor prejudicado, a Lei 12.318/2010
trouxe no parágrafo único, do seu artigo 2º, um rol exemplificativo de comportamentos
que podem caracterizá-la, que são:
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.
Havendo a suspeita de alienação parental, o genitor prejudicado poderá pleitear
em juízo, a instauração de processo investigativo para averiguar a ocorrência do
comportamento alienatório. Poderão ser decretadas medidas provisórias ou de urgência,
a depender da gravidade da situação, fundamentada na prioridade da integridade
psicológica da criança ou do adolescente e o direito de convivência.
Os críticos da Lei 12.318/2010 afirmam que a sua promulgação foi um retrocesso
no Direito de Família pois, ao invés diminuir os casos de alienação parental, obteve um
efeito rebote e que houve a condenação judicial de falsos alienadores, onde um dos
genitores cometeu uma falsa acusação de alienação para afastar o outro da convivência
com o filho. Sobre isso, Oliven (2011, p. 1) ressalta que:
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Através do manuseio de ações judiciais, os adultos podem dar
vazão, como questão de fundo, ao desejo de vingar.
Consolidando os litígios judiciais eemocionais, envolvem cada vez
mais o ex-par e os filhos, de forma que da desmesura dos afetos
entre os genitores podem advir consequências às crianças. Em
geral, o genitor que se sente ferido ou abandonado, escondido sob
o manto de prerrogativas legais, reaviva e eterniza a relação
conjugal desfeita através de disputas judiciais, dificultando o direito
convivencial do filho. [...] No transbordamento de suas emoções, o
adulto passa a utilizar a criança como instrumento de vingança a
acalentar a própria autossatisfação.
Ao fim, dentre as sanções que a Lei prevê como condenação nos casos de
alienação parental podem ser, desde a advertência até a suspensão ou perda do poder
familiar.
1.1 REFORMA/REVOGAÇÃO DA LEI DE ALIENAÇÃO
Em 10 de Dezembro de 2019, a lei da alienação parental recebeu uma atenção
inesperada a partir da ação da deputada Iracema Portella que apresentou o Projeto de Lei
6371/2019 que tem como principal objetivo a revogação da Lei nº 12.318 de 26 de agosto
de 2010.
De acordo com a fala da deputada e dos demais apoiadores da proposta, a
maneira como se está exercendo a lei em questão têm aberto precedentes para pais
abusadores manterem contato ou até tomarem a guarda das crianças que estão sendo
abusadas. Atualmente, o projeto de lei segue sem aprovação, mas com seu andamento
relativamente desenvolvido, o que se propôs por hora foi a não revogação da lei e sim sua
reformulação, todavia, o ato de revogar mantém-se ainda presente nos discursos de apoio
ao referido projeto de lei.
Enquanto este é o cenário na Câmara dos Deputados, é preciso mencionar, que
no Senado, ainda no ano de 2018 um Projeto de Lei com mesmo objetivo foi proposto.
O comando ao PL é do Senador Magno Malta (até então Senador) que buscava
investigar algumas denúncias relacionadas aos abusos e violências ocorridos nos anos
anteriores à PL. A partir da instauração de uma CPI para tal investigação, chegou-se a um
relatório que endossava o pedido de revogação da Lei.
Posteriormente, a Senadora Leila Barros passou a ter a relatoria sobre o PL 498/18
que têm a intenção da revogação da LAP por acreditar que ela dá subsídios para que
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genitores que praticam abuso mantenham a guarda e/ou convivência com a
criança/adolescente a partir da instrumentalização da lei supracitada para beneficiaremse quando denunciados pelos abusos que realizam, uma vez que sabe-se que a não
constatação de abuso pode, de fato, ser interpretada como uma tentativa de alienação
e ocasionar na suspensão ou perda do poder familiar por parte de quem realiza a
acusação do abuso.
Dessa forma, é evidente que ambos os Projetos de Lei, quer no âmbito do Senado
Federal, quer no âmbito da Câmara dos Deputados nasce de uma problemática que
envolve denúncias e até mesmo os resultados de uma Comissão Parlamentar de Inquérito
já instaurada no Senado e que apresenta resultados contundentes e que dão base para
os pedidos de revogação da Lei da Alienação Parental.
É possível observar que no Senado, foi onde o trâmite está mais encaminhado
em relação à lei, isso pode ser atribuído ao fato de que o PL foi apresentado ainda no ano
de 2018, enquanto na Câmara, apenas no fim do ano de 2019. No Senado, o projeto de lei
foi discutido na Comissão de Direitos Humanos e o parecer dessa comissão foi favorável,
porém, frisou-se que:
Sabemos que o tema é polêmico e que desperta preocupações
extremamente sérias e aparentemente opostas, como tivemos
oportunidade de conhecer nas audiências públicas. Mas o
elemento norteador de nossa decisão deve ser a proteção do
direito de todos, principalmente das crianças e dos adolescentes, à
convivência familiar, sem admitir que a lei seja manipulada para
viabilizar ou facilitar qualquer tipo de violência. Nesse sentido,
parece-nos mais prudente, e suficiente, apresentar emenda
substitutiva, para alterar o inciso VI do parágrafo único do art. 2º,
alguns dispositivos dos arts. 4º e 6º e o art. 7º da Lei de Alienação
Parental, em lugar de aprovar a sua total revogação, providência
que abriria nova margem para que as crianças e adolescentes
fossem usados impunemente como peões nas disputas entre os
pais (BRASIL, 2020).
Ou seja, há posicionamentos positivos à revogação, desde que parcial desta lei,
visando que a possível supressão desse dispositivo não abra precedentes para a prática
deliberada da alienação parental, o que poderia ocasionar em problemáticas judiciais por
todo o Brasil.
No texto de Souza (2021), a discussão voltada para a revogação da Lei de
Alienação Parental - LAP também é evidenciada, a autora busca realizar uma análise dos
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argumentos apresentados nas discussões feitas no Senado, e a partir de tais falas constrói
a conclusão de que “Mudanças na LAP são bem-vindas desde que destinadas ao seu
aperfeiçoamento” deixando clara a importância da regulamentação em questão. A autora
ainda menciona a importância de pensar “a capacitação de profissionais para atenderem
a justiça e a obediência aos tantos outros textos de lei protetivos” e os define como
“urgentes.” (SOUZA, 2021, p. 227).
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Por fim, tece-se o comentário incisivo sobre a proposta de revogação
comentando que “A Constituição Federal veda o retrocesso social e não há como pensar
na revogação, mesmo que bem intencionada, senão como retrocesso” (op. cit., p. 228), o
que leva à reflexão de que considerar a revogação é de fato uma questão muito radical,
eque a proposição feita deveria ter sido de uma reforma na lei, ou reformulação.
2. O CENÁRIO PANDÊMICO E SEUS IMPACTOS NO INSTITUTO DA GUARDA E A
POSSIBILIDADE DE MAIOR INCIDÊNCIA DA ALIENAÇÃO PARENTAL
Atualmente, vive-se ainda com os processos de adaptação ao quase fim do
período pandêmico ocasionado pelo novo coronavírus, e os problemas de saúde causados
pela Covid-19. Esse vírus ocasionou uma pandemia em grande escala em todo o mundo
e fez com que se tornasse prática obrigatória o distanciamento social, paralisando escolas,
universidades, empresas e muitas outras instituições, todas essas ações buscando impedir
a disseminação descontrolada do vírus.
Com isso, surgiram, pelo prisma judiciário algumas preocupações, Marques Silva
et al (2021, p. 13908) menciona “[...] o que se notou foi um grande aumento de denúncias
de violência doméstica, bem como o inadimplemento de pensão alimentícia”, dentre elas,
a atenção voltou-se também para a possibilidade da alienação parental tornar- se mais
comum tomando como premissa o distanciamento e a pandemia.
Falando de Alienação Parental, faz-se necessário tratar e mencionar a
compreensão do que é pontuado na Lei a respeito dessa prática, para isso, recorre-se a Lei
12.318/2010 conhecida pela sigla LAP, que resume o termo Lei da Alienação Parental. De
acordo com ela o conceito legal é:
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.
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Por isso, se faz necessário compreender que qualquer tipo de interferência ocorrida em
relação à criança e sua convivência, contato e interação com seu genitor que possa gerar
problemas de vínculos, é uma prática de alienação parental, não havendo a limitação de
a prática seja feita apenas pelo outro genitor, pelo contrário, todo aquele que mantenha
a guarda ou autoridade sobre a criança pode ser praticar tal ato.
Como já mencionado, a pandemia transformou a realidade, tornando o
distanciamento social uma prática obrigatória e é preciso relembrar que há uma
delicadeza muito grande nas discussões ocorridas em relação a temática da Alienação
Parental, isto porque considerando o artigo 1.586 do Código Civil, tem-se que “havendo
motivos graves, poderá o juiz, em qualquer caso, a bem dos filhos, regular de maneira
diferente da estabelecida nos artigos antecedentes a situação deles com os pais” (BRASIL,
2002).
Sendo assim, não se pode negar que a pandemia e questões voltadas para a saúde
são, de fato, motivos graves que podem impedir a convivência presencial dos pais e filhos
nesse período. O Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente
(CONANDA) emitiu em nota algumas orientações voltadas para esta situação, em nota é
possível ler a seguinte recomendação
18. Que crianças e adolescentes filhos de casais com guarda
compartilhada ou unilateral não tenham sua saúde e a saúde da
coletividade submetidas a risco em decorrência do cumprimento
de visitas ou período de convivência previstos no acordo
estabelecido entre seus pais ou definido judicialmente (CONANDA,
2020, p. 8).
É preciso mencionar que esta recomendação não invalida a possibilidade de
convivência entre pais e filhos, mas propõe algumas medidas preventivas em relação ao
processo da guarda compartilhada. Alexandra Ullman e Andreia Calçada mencionam que
“Uma mera ‘recomendação’ não pode ser transformada em regra de afastamento parental
e pilar de sustentação de atos de alienação parental” (ULLMANN; CALÇADA, 2020, p. 2).
Por isso, é preciso reconhecer que a recomendação supracitada surge como uma
orientação de cuidados que não negligenciem os cuidados sanitários propostos, todavia,
que também não sejam base para a prática da alienação parental.
A sociedade passou por todo um processo de reforma durante esse novo período
pandêmico, uma ferramenta que já era amplamente utilizada, tornou-se ainda mais
presente no cotidiano: as tecnologias digitais. Sendo assim, é inegável que as tecnologias
poderão ser utilizadas também neste contexto em que a convivência poderá ser reduzida.
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A convivência e o exercício das responsabilidades parentais não
precisam ocorrer somente via presencial; existem inúmeros meios
de se manter contato nos dias atuais, seja através de ligações de
videoconferência, por ligação telefônica, por mensagens etc.
Ademais, se houver formas de possibilitar os encontros
pessoalmente, sem colocar em risco a integridade física da criança,
é importante que se encontre meios de fazê-lo, visando justamente
não causar danos à sua integridade psíquica (MARQUES SILVA et
al, 2021, p. 13909).
O uso das tecnologias surge como uma possibilidade que não substituirá a
convivência presencial, mas que também não permitirá que o processo de alienação se
implante nas realidades de guardas compartilhadas. Visto que mesmo que por
videoconferência ou ligação telefônica pais e filhos poderão ter um momento de
interação.
É preciso pensar no tamanho do impacto que pode ser gerado pelo
distanciamento neste momento, as crianças já estarão com seus psicológicos abalados
devido a ausência de uma rotina que tenha a interação incluída, portanto, limitar a
convivência com seu genitor poderá gerar um impacto ainda maior.
Ainda não há muita literatura disponível sobre a temática, há no entanto, alguns
posicionamentos, como é possível observar no texto de Silveira e Thomé (2021) onde
discute-se acerca da temática abordada, e a discussão é enriquecida através do estudo
dealgumas ações analisadas, dentre elas uma do Tribunal de Justiça de São Paulo e outra
doTribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, em ambos os casos, houve pedido de recurso
quanto à visitação do genitor, todavia, o direito de visitação foi mantido, apesar dos riscos
de contágio da Covid-19.
Mais especificamente no caso do Tribunal de Justiça (RS), há a argumentação a
partir da seguinte ementa, em sede de agravo de instrumento:
Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. FAMÍLIA. GUARDA E
REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS. PANDEMIA DE COVID-19.
RESTABELECIMENTO DAS VISITAS PRESENCIAIS. Apesar do risco
de contágio decorrente da pandemia de Covid-19, não há
razão para limitar, de modo absoluto, a convivência paterna de
forma presencial, na linha da orientação deste Colegiado sobre
o tema, até mesmo porque não se sabe quando a atual situação
pandêmica será superada. Nesse contexto, é cabível restabelecer
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as visitas presenciais nos exatos moldes definidos anteriormente
no processo originário, competindo aos genitores ter a cautela de
adotar todas as medidas sanitárias recomendadas pelas
autoridades da área de saúde, e evitando expor a criança ao
convívio de outras pessoas. DERAM PROVIMENTO. UNÂNIME.
(Agravo de Instrumento, Nº 70084366756, Oitava Câmara Cível,
Tribunal de Justiça do RS, Relator: Luiz Felipe Brasil Santos, Julgado
em: 09-10-2020) (grifo nosso).
Sendo assim, é preciso pontuar a compreensão do indeferimento do pedido com
o argumento de que não se sabe quando será o fim da pandemia e que durante esse
período de distanciamento social, a alienação parental poderia surgir como uma
possibilidade, defato, fortificada pela falta de contato presencial entre criança e genitor.
Os Tribunais de Justiça do Estado do Paraná e do Distrito Federal reconheceram a
questão relacionada aos perigos da convivência como questão de contágio e optaram
por garantir a convivência a partir dos meios virtuais, um deles com os dias e horários de
interação marcados previamente, visando impedir eventuais problemáticas no
atendimento do que foi proposto. Como lê-se a seguir:
Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE GUARDA C/C
REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS. TUTELA DE URGÊNCIA.
CONVIVÊNCIA FAMILIAR FÍSICA. PANDEMIA DO COVID - 19.
EXCEPCIONALIDADE.
DECRETO
N.
40.817.
LIMITAÇÃO
CIRCULAÇÃO DE CRIANÇAS. FLEXIBILIZAÇÃO MEDIDAS.
AUMENTO DE INFECTADOS E ÓBITOS. ASCENSÃO PANDEMIA.
RISCO DE CONTAMINAÇÃO. PROTEÇÃO DA CRIANÇA.
PRESERVAÇÃO DA SAÚDE. SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DIREITO DE
VISITAS. CONVIVÊNCIA FAMILIAR POR MEIO VIRTUAL. DECISÃO
REFORMADA. 1. A situação excepcional vivenciada por todos
decorrente da pandemia do COVID - 19 (coronavírus) ensejou
recomendações
das
autoridades
médico/sanitárias
de
distanciamento social, porquanto dispõe o artigo 10 do Decreto nº
40.817, de 22 de maio de 2020, que revogou o Decreto nº 40.583,
de 1º de abril de 2020, do Governo do Distrito Federal, que a
circulação de pessoas idosas, crianças, gestantes e com
comorbidade se limite às necessidades imediatas de alimentação e
saúde, evitando-se, ainda, qualquer movimentação de pessoas no
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âmbito do Distrito Federal que não seja para o exercício de
atividades imprescindíveis?. 2. À criança é assegurado, com
absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde e à convivência
familiar (Art. 227 da CF). 3. A flexibilização das medidas de
isolamento/distanciamento social, com a autorização do
funcionamento do comércio em geral pelo Poder Executivo local,
não altera o Decreto n. 40.817 que manteve a limitação de
circulação de crianças apenas às necessidades imediatas de
alimentação e saúde. 4. O crescente número de pessoas infectadas
e de óbitos por Covid - 19 no Distrito Federal, a revelar que a curva
da pandemia atualmente está em ascensão, recomenda a
suspensão temporária do exercício do direito de visitas do genitor
à criança, o que constitui medida de precaução que visa assegurar
à menor o seu direito à preservação de sua saúde, protegendo-a
do risco de contaminação do denominado coronavírus. 5. Resta
assegurada a convivência familiar por meio virtual em dias e
horários a serem estabelecidos pelo Juízo a quo, com a
possibilidade de compensação posterior dos dias em que o
genitor não pôde ter contato físico com a criança. 6. Eventual
reavaliação por parte do Governador do Distrito Federal da medida
que limita a circulação de crianças ou qualquer fato novo hábil a
ensejar a modificação da situação delineada e decidida nestes
autos deverá ser submetida ao crivo do Juízo de origem. 7. Agravo
de Instrumento provido. (TJDFT, Classe do processo
07078552220208070000 Res. 65 CNJ) - Segredo de Justiça. Registro
do acórdão nº 1273341. Data de julgamento: 19/08/2020. Órgão
julgador: 7ª Turma Cível. Relator: Getúlio de Moraes Oliveira. Data
da intimação ou da publicação: 25/08/2020. Pág. Sem página
cadastrada. Decisão: Conhecido. Provido. Maioria.)(grifo nosso).
Na decisão supracitada, encontra-se a menção à Constituição Federal (BRASIL,
1988) e aos direitos à saúde e à vida, mas sem deixar de mencionar o direito à convivência
familiar. Dessa forma é que a 7ª Turma Cível decide por instrumentalizar a prática de
convivência virtual e ainda menciona a possibilidade de uma compensação relacionada
aos dias em que não foi possível ocorrer convivência presencial entre o pai e a filha.
É importante, de fato considerar os meios tecnológicos como uma possibilidade
de convivência como já mencionado, até porque o pedido de uma suspensão de visitação
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sem uma segunda proposta por si só já caminha rumo à alienação parental, afinal, na LAP
é possível observar, no 2º artigo, o seguinte:
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: [...] III
- dificultar contato de criança ou adolescente com genitor; IV dificultar o exercício do direito regulamentado de convivência
familiar;
Sendo assim, é preciso comentar que a suspensão das visitas já representa de fato
uma dificuldade no contato da criança e adolescente e ainda compromete
automaticamente o exercício da convivência familiar, por isso, é que nos julgados
apresentados os recursos e pedidos de suspensão não foram acatados integralmente, e
quando acatados houve minimamente, a imposição de uma prática de convivência virtual,
apresentando ainda uma possibilidade de uma compensação posterior.
A Juíza Angela Gimenez comenta a respeito da guarda compartilhada e ainda
pontua o fato de que no decorrer da pandemia os posicionamentos se alteraram, uma
vez que começaram dando mais atenção às questões de saúde das crianças e dando
parecer favorável a uma suspensão de convívio, mas que com a duração da pandemia os
parecerestornaram-se mais relativos e a prática acabou sendo alterada, uma vez que “Os
juízes passaram, então, a apreciar cada pedido de convívio sob a ótica do modelo legal
vigente, que é o compartilhamento do tempo dos filhos com seus dois genitores”, dessa
forma, pode-se considerar que “a custódia física de ambos restou garantida, sempre com
a adoção dos cuidados de higiene e de prevenção recomendados pela OMS e as
autoridades nacionais” (GIMENEZ, 2020, p.1).
Nas conclusões do texto de Silveira e Thomé (2021, p. 17), as autoras pontuam
que "Em suma, conclui-se que cada vez mais o direito deve se adaptar a novas realidades
sociais” e ainda continuam comentando e evidenciam a nova situação dizendo “e a
pandemia da Covid-19 é um marco histórico que ressalta a importância dos laços
familiares, seja para a efetivação e até mesmo a manutenção do elo familiar”, isto porque,
como as autoras mencionam ainda, é preciso lembrar que “a assistência afetiva é tão
importante quanto a patrimonial, ainda mais na fase de desenvolvimento da pessoa
humana”. Dessa forma, torna-se possível observar que nem uma pandemia mundial pode
ser usada para dar abertura à alienação parental, especialmente pelo fato de que a
assistência afetiva, como mencionado, tem um valor fundamental no desenvolvimento
das crianças e adolescentes.
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A Lei da Alienação Parental – LAP, definida pela lei número 12.318 de agosto
2010, é parâmetro para definição do conceito de Alienação Parental, mas também é
instrumentalizada na definição de ações de penalização frente à prática supracitada.
Recorrendo ao texto base, tem-se:
Art. 6o Caracterizados atos típicos de alienação parental ou
qualquer conduta que dificulte a convivência de criança ou
adolescente com genitor, em ação autônoma ou incidental, o juiz
poderá, cumulativamente ou não, sem prejuízo da decorrente
responsabilidade civil ou criminal e da ampla utilização de
instrumentos processuais aptos a inibir ou atenuar seus efeitos,
segundo a gravidade do caso: I - declarar a ocorrência de alienação
parental e advertir o alienador; II - ampliar o regime de convivência
familiar em favor do genitor alienado; III - estipular multa ao
alienador; IV - determinar acompanhamento psicológico e/ou
biopsicossocial; V - determinar a alteração da guarda para guarda
compartilhada ou sua inversão; VI - determinar a fixação cautelar
do domicílio da criança ou adolescente; VII - declarar a suspensão
da autoridade parental. Parágrafo único. Caracterizado mudança
abusiva de endereço, inviabilização ou obstrução à 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.
Dessa forma, é possível observar que as consequências legais pela prática
alienante são diversas e podem ser aplicada de forma cumulativa ou não, mas com
diversicados níveis de pena.
O artigo mencionado anteriormente apresenta como uma primeira possibilidade
a advertência caso seja constatada a alienação, de modo que o alienador fique ciente de
que sua prática foi constatada e mais medidas cabíveis podem ser tomadas. Dentre as
outras medidas cabíveis mencionadas, pode-se voltar-se para o inciso II que menciona
uma ampliação de convivência com o genitor que foi alienado, a fim que a
criança/adolescente possa alicerçar ou reconstruir uma relação saudável com o genitor. O
inciso III menciona a aplicação de multa ao genitor alienador.
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No inciso IV, menciona-se o acompanhamento psicológico ou biopsicossocial, o
que é uma questão interessante de se pontuar, uma vez que já se mencionou sobre os
efeitos psicológicos sobre a criança, e que esta ação não apenas surge como assistência
à criança ou adolescente alienado, mas também para uma constatação médica da
alienação em questão, o que pode ainda ocasionar penas mais graves para o alienador.
Se mesmo em meio a tais ações tomadas, a alienação ainda se manter, ou caso
seja deflagrada em níveis alarmantes, é possível que a guarda seja passada para ser
compartilhada, ou caso seja compartilhada, deixe de ser. Porém, as medidas podem
tornar-se ainda maiores, com a fixação de domicílio do infante, como medida cautelar, a
fim de evitar a prática direta e constante da alienação.
Sendo assim, é possível observar que a lei tem posicionamentos claros acerca da
prática da alienação parental e também ficam claras as medidas cabíveis por parte da
justiça a fim de garantir o direito do filho(a) no que se refere à convivência familiar. É
preciso mencionar que uma última possibilidade não foi apresentada, pois a mesma é
temática da discussão a seguir.
3.1.1. SUSPENSÃO DO PODER FAMILIAR
Como visto, o inciso VII do art. 6º da LAP menciona que os casos mais alarmantes
podem ocasionar a suspensão da autoridade parental, para compreender um pouco mais
acerca do poder familiar, são realizados neste tópicos algumas discussões relativas à
temática.
O poder familiar, reconhecido como poder pátrio até 2002, como explicam
Figueiredo e Alexandrinis (2014), por se referir ao interesse do chefe de família, o pai,
evoluiu para o termo poder familiar a partir do Código Civil de 2002 devido a necessidade
dessa responsabilidade ser dividida entre os pais.
Roborando o assunto, Duarte (2010, p. 50) ressalta que “o Direito de Família atual,
pelo princípio da absoluta igualdade entre homens e mulheres, eliminou a ideia de pátrio
poder e assumiu o conceito de poder familiar”.
De fato, a norma contida no artigo 1.634 do Código Civil determina alguns dos
deveres legais que competem aos pais:
Art. 1.634. Compete a ambos os pais, qualquer que seja a sua
situação conjugal, o pleno exercício do poder familiar, que consiste
em, quanto aos filhos: I - dirigir-lhes a criação e a educação; II exercer a guarda unilateral ou compartilhada nos termos do art.
1.584; III - conceder-lhes ou negar-lhes consentimento para
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casarem; IV - conceder-lhes ou negar-lhes consentimento para
viajarem ao exterior; V - conceder-lhes ou negar-lhes
consentimento para mudarem sua residência permanente para
outro Município; VI - nomear-lhes tutor por testamento ou
documento autêntico, se o outro dos pais não lhe sobreviver, ou o
sobrevivo não puder exercer o poder familiar; VII - representá-los
judicial e extrajudicialmente até os 16 (dezesseis) anos, nos atos da
vida civil, e assisti-los, após essa idade, nos atos em que forem
partes, suprindo-lhes o consentimento; VIII - reclamá-los de quem
ilegalmente os detenha; IX - exigir que lhes prestem obediência,
respeito e os serviços próprios de sua idade e condição.
Segundo Tartuce (2020, p. 2159), o poder familiar existe em “decorrência do
vínculo jurídico de filiação, constituindo o poder exercido pelos pais em relação aos filhos,
dentro da ideia de família democrática, do regime de colaboração familiar e de relações
baseadas, sobretudo, no afeto.” Ademais, assim como muitos dos direitos familiares, o
poder familiar é personalíssimo, e consequentemente, também é indelegável, irrenunciável
e imprescritível.
O exercício do poder familiar, de acordo com Figueiredo e Alexandrinis (2014)
compete aos pais em relação aos filhos e deve sempre ater-se ao princípio do maior
interesse da criança e do adolescente enquanto menores de idade ou atingirem a sua
capacidade civil plena.
Em relação a esse poder sobre os filhos, a Lei pressupõe o equilíbrio do poder
familiar em que os pais devem estar em constante conciliação, de forma que suas decisões
e concessões estejam em harmonia, e em benefício de ambos. A vontade de um não pode
prevalecer sob a vontade do outro. Infelizmente não é sempre assim que os fatos se
desenrolam.
Quando há o desequilíbrio entre o poder dos pais, estes recorrem ao juízo, onde
a sua decisão, apesar de restabelecer o equilíbrio do poder, não será a solução pois a
vitória de um dos pais sobre o outro poderá ser um novo motivo para conflito. A melhor
solução nestes casos seria buscar a mediação familiar para encontrar uma solução em
conjunto para o problema, adotada pelo Código de Processo Civil (CPC) de 2015.
A mediação familiar, explica Tartuce (2018), concretiza-se por um acordo mútuo e
aceito por ambas as partes por meio da corresponsabilidade parental, podendo ser
homologado judicialmente. Este acordo deve apoiar-se nos princípios da autonomia,
responsabilidade e autodeterminação que atendem a satisfação das necessidades
fundamentais, a preservação da paz familiar e o melhor interesse dos filhos.
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O poder familiar dos pais naturalmente separados, ou seja, que tiveram seus
filhos fora da união familiar compete a ambos, assim, ainda que a guarda unilateral,
assegurado pelo artigo 1.631 do Código Civil, esteja sobre a responsabilidade de um dos
genitores, o poder familiar será compartilhado, podendo ser exercido exclusivamente na
falta ou impedimento de um deles.
Art. 1.631. Durante o casamento e a união estável, compete o
poder familiar aos pais; na falta ou impedimento de um deles, o
outro o exercerá com exclusividade. Parágrafo único. Divergindo
os pais quanto ao exercício do poder familiar, é assegurado a
qualquer deles recorrer ao juiz para solução do desacordo.
A extinção do poder familiar, esclarece Peghini (2018), é a interrupção definitiva do
poder familiar, é uma medida excepcional e somente poderá ocorrer em hipóteses legais,
sendo inadmissíveis de outra forma senão implicariam no comprometimento de direitos
fundamentais.
Art. 1.635. Extingue-se o poder familiar: I - pela morte dos pais ou
do filho; II - pela emancipação, nos termos do art. 5º, parágrafo
único; III - pela maioridade; IV - pela adoção; V - por decisão
judicial, na forma do artigo 1.638.
Já a suspensão impede o exercício do poder familiar por determinado tempo, as
hipóteses de suspensão são: o descumprimento dos deveres como pais, causar a ruína dos
bens dos filhos, risco a segurança, condenação por crime com pena de mais de 02 anos
de prisão e ato de alienação parental.
Art. 1.637. Se o pai, ou a mãe, abusar de sua autoridade, faltando
aos deveres a eles inerentes ou arruinando os bens dos filhos, cabe
ao juiz, requerendo algum parente, ou o Ministério Público, adotar
a medida que lhe pareça reclamada pela segurança do menor e
seus haveres, até suspendendo o poder familiar, quando convenha.
Parágrafo único. Suspende-se igualmente o exercício do poder
familiar ao pai ou à mãe condenados por sentença irrecorrível, em
virtude de crime cuja pena exceda a dois anos de prisão.
Essas previsões, esclarece Tartuce (2020, p. 2167) não excluem outras não
advindas da Lei, ou seja, não há um rol taxativo ou numerus clausus, bastando apenas
que a transgressão seja decorrente do poder familiar, para isso, não importante se a causa
seja permanente, basta o perigo de que o ato venha a ser repetido no futuro pondo em
risco a segurança do filho e de seus bens.
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Por sua vez, Madaleno (2018) ensina que a pena de suspensão do poder familiar
pode levar a sua extinção, ainda que sejam causadas por comportamentos distintos.
Devido a sua gravidade, a perda do poder familiar somente deve ser ocorrer quando a
ação que lhe deu causa for de tamanha magnitude, que porá em risco permanente a
segurança e a dignidade do menor.
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Nas palavras de Peghini (2018, p. 46-47) “a perda do poder familiar é uma espécie
de sanção pelo exercício indevido do direito, e sua aplicação deve ser realizada em ultima
ratio” e que “[...] preferencialmente, o Juiz deve se valer das hipóteses de suspensão”. Por
essas razões, a perda somente poderá ser realizada por meio de ato judicial, que
levar em conta o melhor interesse do filho e se sua decretação lhe for prejudicial, é
melhor que seja evitada.
Art. 1.638. Perderá por ato judicial o poder familiar o pai ou a mãe
que: I - castigar imoderadamente o filho; II - deixar o filho em
abandono; III - praticar atos contrários à moral e aos bons
costumes; IV - incidir, reiteradamente, nas faltas previstas no artigo
antecedente. V - entregar de forma irregular o filho a terceiros para
fins de adoção. Parágrafo único. Perderá também por ato judicial o
poder familiar aquele que: I – praticar contra outrem igualmente
titular do mesmo poder familiar: a) homicídio, feminicídio ou lesão
corporal de natureza grave ou seguida de morte, quando se tratar
de crime doloso envolvendo violência doméstica e familiar ou
menosprezo ou discriminação à condição de mulher; b) estupro ou
outro crime contra a dignidade sexual sujeito à pena de reclusão;
II – praticar contra filho, filha ou outro descendente: a) homicídio,
feminicídio ou lesão corporal de natureza grave ou seguida de
morte, quando se tratar de crime doloso envolvendo violência
doméstica e familiar ou menosprezo ou discriminação à condição
de mulher; b) estupro, estupro de vulnerável ou outro crime contra
a dignidade sexual sujeito à pena de reclusão.
É necessário esclarecer que, segundo Madaleno (2018), o poder familiar não é
restrito as relações entre pais e filhos pois também há repercussões no direito patrimonial
para com terceiros, de maneira que os genitores responderão pelos danos causados pelos
seus filhos menores que estão em sua responsabilidade, independentemente de culpa.
Por último, em relação a extinção do poder familiar o Código Civil prevê em seu
artigo 1.636 que o genitor que contrair novas núpcias ou estabelecer união estável, não
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perderá, em relação aos filhos que já existentes, e ainda, para os pais solteiros que
eventualmente se casem ou constituam união estável, não perderão o poder familiar.
Dessa forma, compreende-se que a alienação é uma problemática muito séria
que pode ocorrer durante processos de rompimentos nas relações entre parceiros que
são responsáveis por uma criança ou adolescente, e a intenção em estender esse
rompimento também ao vínculo familiar, buscando excluir um dos pais ou responsáveis a
partir da alienação pode implicar em consequências graves que afetam não apenas a
convivência, mas a vítima da alienação e sua rotina familiar, bem como, desestabiliza o
ambiente familiar no qual o menor está inserido, uma vez que este ambiente pode ser
alterado e ocorra a suspensão ou até a perda do poder familiar por parte do alienador.
É preciso reconhecer que chegar a este momento, de suspensão do poder
familiar, judicialmente representa uma situação já muito avançada na prática da alienação,
de modo que a segurança da criança/adolescente fica condicionada a retirada da
autoridade de um dos genitores, a fim de que a alienação deixe de ocorrer, assim como as
consequências da prática para a convivência familiar e para o próprio infante, dessa forma
é que reconhece-se que a alienação é um risco para todos, em casos mais extremos até
mesmo para o alienador que arrisca-se em perder sua autoridade parental sobre a
criança/adolescentes.
3.2 RESPONSABILIDADE CIVIL POR ALIENAÇÃO PARENTAL
A teoria da responsabilidade civil, de acordo Gonçalves (2019), é formada por três
elementos inseparáveis para a configuração do dano: a ilicitude do fato, a culpabilidade
e o nexo de causalidade. A existência da responsabilidade civil depende da ocorrência de
uma ação ou omissão, sendo esta dolosa ou culposa, mas tenha causado dano
patrimonial ou moral para um terceiro, podendo este ser indenizado pelos prejuízos.
Esta ação ou omissão é chamada de ato lícito, para o qual a conduta ilícita
praticada pelo agente deve estar prevista por lei, como traz o Código Civil de 2002 nos
seus artigos 186 e 187:
Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência
ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que
exclusivamente moral, comete ato ilícito. Art. 187. Também comete
ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede
manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou
social, pela boa-fé ou pelos bons costumes.
Como visto, o ato ilícito poderá ser praticado de forma dolosa ou culposa, quando
a pessoa tiver ou não a intenção de praticá-lo. Via de regra, ensina Pereira (2018) que se
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trata de uma responsabilidade subjetiva, para qual deve ser analisada a vontade doagente
se a vítima requerer indenização.
No entanto, pode haver casos em que a culpa será presumida, nestes, haverá a
incidência da responsabilidade civil objetiva, onde a indenização ocorrerá
independentemente da intenção do agente, porém os atos que incidem nesta
modalidade devem estar expressamente previstos na Lei.
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O dano, segundo Gonçalves (2019) pode ser material para o qual ação ou omissão
causou um prejuízo patrimonial ou moral que se relaciona a uma ofensa a um direito
fundamental do indivíduo, normalmente sua dignidade como pessoa humana. O dano
extrapatrimonial se configura independentemente da pessoa se sentir ofendida. A partir
do dano moral que existe o dano in re ipsa ou dano presumido que se concretiza com ou
sem intenção do agente, por exemplo, dano a imagem, inclusão indevida nos serviços de
proteção ao crédito, dano estético etc.
Além da ilicitude do ato e da culpabilidade, para que se configura a
responsabilidade civil é preciso analisar o nexo causal que relaciona a ação e omissão e o
dano causado pelo agente. Para a caracterização do nexo causal, explica Pereira (2018, p.
108):
Não basta que o agente haja procedido contra direito, isto é, não
se define a responsabilidade pelo fato de cometer um “erro de
conduta”; não basta que a vítima sofra um “dano”; que é o
elemento objetivo do dever de indenizar, pois se não houver um
prejuízo a conduta antijurídica não gera obrigação ressarcitória. É
necessário se estabeleça uma relação de causalidade entre a
injuridicidade da ação e o mal causado [...].
Esta ligação entre os fatos só é excluída nos casos previstos em lei, que são:
Art. 188. Não constituem atos ilícitos: I - os praticados em legítima
defesa ou no exercício regular de um direito reconhecido; II - a
deterioração ou destruição da coisa alheia, ou a lesão a pessoa, a
fim de remover perigo iminente. Parágrafo único. No caso do
inciso II, o ato será legítimo somente quando as circunstâncias o
tornarem absolutamente necessário, não excedendo os limites do
indispensável para a remoção do perigo.
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Adiante, o artigo 1.632 do Código Civil de 2002 diz que “a separação judicial, o
divórcio e a dissolução da união estável não alteram as relações entre pais e filhos senão
quanto ao direito, que aos primeiros cabe, de terem em sua companhia os segundos”.
De acordo com Tatuce (2020), é nesse artigo que descansa o direito a convivência
familiar, e o dever dos pais de permitirem. É também nesta norma que se fundamenta
uma das teses mais conhecidas do Direito de Família, que a responsabilidade civil por
abandono afetivo, na qual caso haja condenação o filho será indenizado por não ter
recebido o devido afeto, interação e não ter estado em companhia do genitor.
A alienação parental, no entanto, ocorre de forma diferente, que é quando o filho
é influenciado negativamente contra um dos genitores para que ao fim deixe de buscar
a sua convivência familiar. Sobre isso o artigo 3º da Lei 12.318/2010 é claro ao indicar que
privar o filho da presença de um dos pais, fere diretamente um dos direitos fundamentais
da criança e do adolescente:
Art. 3º A prática de ato de alienação parental fere direito
fundamental da criança ou do adolescente de convivência familiar
saudável, prejudica a realização de afeto nas relações com genitor
e com o grupo familiar, constitui abuso moral contra a criança ou o
adolescente e descumprimento dos deveres inerentes à autoridade
parental ou decorrentes de tutela ou guarda.
Conforme bem elucida Maluf (2012, p. 444) “ambos os genitores são igualmente
responsáveis pela educação e proteção de sua prole, respondendo por esta
solidariamente na medida das possibilidades e da necessidade que se apresenta em cada
caso concreto”. Portanto, restam poucas dúvidas sobre a caracterização da
responsabilidade civil por alienação parental devido ao abuso de direito previsto no
artigo 187 do Código Civil de 2002.
Para mencionar casos em que houve dano e alienação parental, apresenta-se a
ação ocorrida no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, por exemplo, que apresentou
um caso que foi de encontro com o ato ilícito mencionado no Código Civil, tendo sido
constatado o dano gerado ao genitor.
AGRAVO REGIMENTAL – GUARDA DE MENOR - AÇÃO DE
DESTITUIÇÃO DO PODER FAMILIAR - DEMANDA CUMULADA COM
PEDIDOS DE INVERSÃO DE GUARDA, ALTERAÇÃO DO REGIME DE
VISITAS E INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS - DECISÃO QUE
INVERTERA A GUARDA DOS FILHOS EM FAVOR DO AUTOR,
CONCEDENDO A ORDEM DE BUSCA E APREENSÃO,
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ARROMBAMENTO E REFORÇO POLICIAL PARA SUA ENTREGA AO
ORA RECORRIDO – INTENSA ANIMOSIDADE ENTRE AS PARTES
VERIFICADA EM PRETÉRITA DEMANDA - CONSISTENTES INDÍCIOS
DE QUE A AGRAVANTE, ENTÃO GUARDIÃ DOS MENORES,
ESTIVESSE EXERCENDO ATOS DE ALIENAÇÃO PARENTAL - FARTA
DOCUMENTAÇÃO COLIGIDA AOS AUTOS QUE EMPRESTA
VEROSSIMILHANÇA AOS RELATOS DO AGRAVADO, DE MANEIRA
QUE, ANTE OS SUPERIORES INTERESSES DOS INFANTES, DEVAM ELES
SER ENTREGUES AO GENITOR – DECISÃO MANTIDA – RECURSO
DESPROVIDO (TJ-SP - AGT: 20130887620208260000 SP 201308876.2020.8.26.0000, Relator: Theodureto Camargo, Data de
Julgamento: 11/03/2020, 8ª Câmara de Direito Privado, Data de
Publicação: 12/03/2020)
Fica evidente no julgado citado que constatou-se uma alienação de modo que
houve a necessidade de indenizar o genitor alienado, valendo ainda ressaltar a inversão
da guarda dos filhos. Sendo este um caso de extrema importância, uma vez que vê-se a
situação de alienação de alta intensidade presente na ação movida.
Em outro caso, definiu-se uma multa de valor considerável pela prática do exmarido alienador que chegou a registrar boletins de ocorrência sem fundamentação com
a intenção de desmoralizar a imagem da mãe.
EMENTA – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR
DANOS MORAIS – ALIENAÇÃO PARENTAL PRATICADA PELO PAI
EM RELAÇÃO À GENITORA – PRESCRIÇÃO AFASTADA – MATÉRIA
PRECLUSA – EX-MARIDO QUE REALIZOU VÁRIOS BOLETINS DE
OCORRÊNCIA SEM FUNDAMENTAÇÃO CONTRA A GENITORA –
PROVAS CONTUNDENTES NOS AUTOS – DANOS CAUSADOS À
GENITORA E À FILHA – QUANTUM INDENIZATÓRIO – FIXADO EM
R$ 50.000,00 (CINQUENTA MIL REAIS) – INVERSÃO DOS ÔNUS
DA
SUCUMBÊNCIA – APELO PROVIDO. A prescrição foi matéria objeto
de decisão saneadora nos autos do processo, contra a qual não
houve interposição de recurso por nenhuma das partes, de modo
que se operou a preclusão consumativa quanto a tal ponto, não
cabendo mais ao magistrado pronunciar- se quanto ao tema em
nenhum grau de jurisdição, sob pena de ferir-se o princípio da
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segurança jurídica. Verificada a prática de atos de alienação
parental pelo apelado, os quais geraram prejuízos de grande
monta a filha e danos morais à sua genitora, verificam-se os danos
morais. In casu, tem-se que R$ 50.000,00 constitui "quantum" capaz
de compensar os efeitos do prejuízo moral sofrido, bem como de
inibir que o requerido torne-se reincidente, atendendo aos
princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Prescrição
afastada. Recurso provido. (TJ-MS - AC: 08272991820148120001
MS 0827299-18.2014.8.12.0001, Relator: Des. João Maria Lós, Data
de Julgamento: 03/04/2018, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação:
05/04/2018).
Viu-se, portanto, que a prática da Alienação Parental surge como um ato ilícito,
conforme a própria LAP, mas também pode ocasionar outras acusações, uma vez que o
processo de alienação se dá pela tentativa de uma construção de imagem negativa por
parte de um dos genitores contra o outro, o que pode gerar dano moral e consequências
para o ato, tais como a multada mencionada no caso anterior.
Por fim, vale mencionar que a Alienação Parental ocasiona uma transgressão ao
Art. 186 do Código Civil contra o outro genitor e contra o próprio infante, visto que ambos
têm como direito a convivência familiar, e uma vez constatado tal ato ilícito, pode haver
uma punição pelos danos gerados, além da punição pela alienação praticada.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Com base no que foi apresentado neste estudo, tornou-se possível reafirmar a
importância de discutir a Alienação Parental, visto que esta é uma prática que pode
ocorrer inúmeras vezes nos mais diversos contextos familiares brasileiros. Foi possível
observar que a prática em questão, vai contra a integridade do convívio familiar, que é
um direito compartilhado por infantes e genitores, e ainda gera sérios impactos na vida
da criança ou adolescente que passa por tal alienação.
Todavia, entendendo o risco dessa prática surgiu a Lei da Alienação Parental que
estabeleceu em lei a definição da Alienação, casos em que se constitui a prática também
as devidas punições para tal crime, prezando sempre pelo bem-estar e segurança do
menor.
A pandemia chegou à sociedade sem nenhum aviso prévio e gerou uma
reviravolta em muitas das práticas cotidianas que eram mantidas, dentre elas, a guarda
compartilhada e convivência familiar entre filhos e pais que não viviam na mesma casa
foi colocada em risco, abrindo espaço para uma prática de alienação tomando como
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Todavia, a Lei da Alienação Parental e suas reverberações jurídicas foram
realizadas a fim de encontrar meios para que a pandemia não se tornasse justificativa para
a quebra de convívio entre pais e filhos. Dentre as possibilidades e decisões é possível
mencionar a manutenção da guarda compartilhada mesmo com a pandemia ou a
convivência através das redes sociais e a partir de videoconferências, previamente
agendadas, garantindo a convivência apesar da situação vivida.
Sendo assim, é possível inferir na importância da LAP para a garantia dos direitos
de convivência familiar em casos de famílias que tiveram as relações entre pais rompidas,
deixando assegurado que o rompimento não atrapalhe a relação do filho com nenhum
de seus pais.
Alerta-se apenas à questão das propostas e pedidos de Revogação desta Lei a fim
de evitar que situações de violência e abuso contra os filhos continuem ocorrendo a partir
do mau uso dos recursos da lei por parte de pais abusadores. Assim, como mencionado
nas literaturas e também no parecer da Comissão de Direitos Humanos do Senado,
acredita-se veementemente que a revogação da lei não será benéfica, mas sim a
reformulação da mesma, encontrando meios de manter as crianças e adolescentes
protegidos, mas mantendo também protegidos seus direitos à relação familiar.
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RESUMO: Este artigo tem como tema as discussões sobre o reconhecimento pela
doutrina e pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal da figura da
inconstitucionalidade formal por vício de decoro parlamentar, em razão dos casos de
corrupção perpetrados no âmbito do Poder Legislativo federal e do famigerado caso do
“Mensalão”. Para tanto, discorre sobre o posicionamento da Procuradoria-Geral da
República e da jurisprudência Supremo Tribunal Federal exarados nas Ações Diretas de
Inconstitucionalidade 4.887, 4.888 e 4.889.
Palavras-chave: Corrupção. Controle de Constitucionalidade. Vício de Decoro
Parlamentar. Mensalão. Supremo Tribunal Federal.
INTRODUÇÃO
O fenômeno multifacetado da corrupção atrai a atenção da comunidade
internacional desde o final do Século XX, à medida que as suas nefastas consequências
passaram a ser, cada vez mais, percebidas. Com o escândalo do “Mensalão”, tornou-se
claro como a corrupção também se espraiou no Poder Legislativo, tendo em vista a
necessidade de aprovação de leis no sentido almejado pelo Governo.
A estrutura do trabalho está dividida em três capítulos. O primeiro deles
analisa a corrupção, com enfoque no caso brasileiro do “Mensalão”.
O segundo capítulo discorre sobre linhas gerais do controle de
constitucionalidade, formando o arcabouço teórico para inserção da problemática
principal da monografia
O terceiro capítulo, por fim, o reconhecimento da espécie de
inconstitucionalidade por vício de decoro parlamentar pelo Supremo Tribunal Federal,
a partir de recentes julgados (ADIs 4.887, 4.888 e 4.889), pautados nos fatos decorrentes
do escândalo do “Mensalão”.
1. O ESCÂNDALO DO “MENSALÃO”
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A corrupção, no sentido jurídico pelo qual este trabalho pretende percorrer,
caracteriza-se pela obtenção de vantagem ilícita a partir desvio de poder público, com
prejuízos ao Erário, aqui compreendidos não apenas os de ordem patrimonial. Segundo
Emerson Garcia67,
Especificamente em relação à esfera estatal, a corrupção indica o uso
ou a omissão, pelo agente público, do poder que a lei lhe outorgou
em busca da obtenção de uma vantagem indevida para si ou para
terceiros, relegando a plano secundário os legítimos fins
contemplados na norma. Desvio de poder e enriquecimento ilícito
são elementos característicos da corrupção.
(...) a corrupção configura tão somente uma das faces do ato de
improbidade, o qual possui um espectro de maior amplitude,
englobando condutas que não poderiam ser facilmente enquadradas
sob a epígrafe dos atos de corrupção. Improbidade e corrupção
relacionam-se entre si como gênero e espécie, sendo esta absorvida
por aquela.
No Brasil, o exemplo mais emblemático de corrupção, sem dúvidas, foi o
do famigerado “Mensalão”, que constituiu em um esquema de corrupção dentro do
Poder Legislativo federal, pautado no desvio de recursos públicos para pagamento de
propina para parlamentares votarem favoravelmente aos projetos do Governo da época.
O início das investigações partiu das declarações do então deputado
federal Roberto Jefferson, que detalhou a existência de acordos de compra de votos,
para formar uma base aliada ao Governo. Para tanto, os parlamentarem recebiam
valores mensais, em troca dos votos no sentido proposto. Houve a investigação política,
no âmbito da Câmara dos Deputados, através de Comissão Parlamentar de Inquérito,
que culminou na cassação dos mandatos de Roberto Jefferson, José Dirceu e Pedro
Corrêa68. Em resumo feito pelo Jornal O Globo69:
O Mensalão foi um dos maiores escândalos da história política do
Brasil. Tudo começou quando o deputado federal e então presidente
do PTB, Roberto Jefferson foi acusado de chefiar um esquema de
67 GARCIA. Emerson. ALVES, Rogério. Improbidade administrativa. 9 ed. São Paulo: Saraiva, 2017,
p. 53
68 BEZERRA, Juliana. “Mensalão”. Disponível em <https://www.todamateria.com.br/mensalao/>
Acesso em: 17 jan 2021
69 Disponível em https://memoriaglobo.globo.com/jornalismo/coberturas/mensalao/ Acesso em:
24 jan 2021
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corrupção nos Correios e no Instituto de Resseguros do Brasil (IRB),
em maio de 2005. Jefferson atribuiu à cúpula do PT a negociação de
cargos e o repasse de dinheiro, como uma mensalidade – daí o termo
“mensalão” – a deputados da base aliada como forma de comprar
apoio de parlamentares do Congresso Nacional. Segundo ele, a
operação ficava a cargo do publicitário Marcos Valério, sócio das
agências de publicidade DNA e SMP&B, que mantinham contratos
com órgãos públicos, e de Delúbio Soares, tesoureiro do PT. Eles
agiriam sob comando da figura mais importante do governo do
presidente Luiz Inácio Lula da Silvia, o ministro-chefe da Casa Civil,
José Dirceu.
Em paralelo, houve a investigação criminal, a partir do Inquérito 2245,
capitaneada pelo Ministério Público Federal, dando origem à Ação Penal 470, sob a
relatoria do Ministro Joaquim Barbosa, de competência originária do Supremo Tribunal
Federal, em razão da prerrogativa de foro dos investigados. O processo criminal teve
um total de 38 réus, sendo 25 deles condenados por crimes diversos, após o julgamento
mais longo da história do STF, com acórdão totalizando mais de 8.400 páginas70:
O julgamento da AP 470 foi o mais longo da história do Supremo
Tribunal Federal (STF). Foram necessárias 53 sessões plenárias para
julgar o processo contra 38 réus. Quando começou a ser julgada, a
ação contava com 234 volumes e 495 apensos, que perfaziam um
total de 50.199 páginas. Dos 38 réus, 25 foram condenados e 12
foram absolvidos
Após o esclarecimento judicial dos fatos no âmbito da Ação Penal 470,
houve o ajuizamento de Ações Diretas de Inconstitucionalidade 4.887, 4.888 e 4.889,
questionando a validade das Emendas Constitucionais 41/2003 e 47/2005, por terem
sido aprovadas com votos oriundos do esquema de corrupção, pelo denominado vício
de decoro parlamentar71.
Conforme será aprofundado mais à frente, o objetivo das Ações Diretas de
Inconstitucionalidade era a declaração de invalidade das referidas emendas
constitucionais, tendo em vista os atos de corrupção e de compra do apoio parlamentar,
tudo conforme os fatos que foram devidamente comprovados nos autos da Ação Penal
70 Notícias STF. Disponível em <
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=236494> Aceso em: 17 de jan
2021
71 LENZA, Pedro. Direito Constitucional Esquematizado. 24 ed. Saraiva: São Paulo, 2020, p. 274
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Por essa razão, as Ações Diretas de Inconstitucionalidade só puderam ser
ajuizadas após o trânsito em julgado do acórdão condenatório proferido na Ação Penal
470, conforme será aprofundado no último capítulo.
2 LINHAS GERAIS SOBRE O CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE
O controle de constitucionalidade consiste na possibilidade de todo ato
normativo que tenha por fundamento primário a Constituição ter a sua compatibilidade
com ela analisada. Isso decorre do princípio da supremacia da Constituição, segundo o
qual é a Lei Maior do Estado o fundamento de todo o ordenamento jurídico que, assim,
deve com ela manter compatibilidade.
A origem do controle de constitucionalidade é diversa, dependendo do
sistema de controle, destacando-se o sistema austríaco e o sistema norte-americano.
No sistema austríaco, Hans Kelsen defende a teoria da anulabilidade da norma, pois a
decisão que reconhece a inconstitucionalidade é constitutiva, tendo efeitos apenas
prospectivos. Por outro lado, o sistema norte-americano é pautado na teoria da norma,
em que a decisão sobre a inconstitucionalidade é declaratória e possui efeitos
retroativos, atingindo a norma desde a sua origem.
A inconstitucionalidade material, também denominado de vício de
conteúdo ou substancial, consiste na existência de conteúdo normativo conflitante com
o que disciplina a Constituição Federal.
Dessa forma, para que uma norma seja considerada constitucional do
ponto de vista material, é preciso que o seu conteúdo regulatório não viole comando
constitucional que diga respeito diretamente ao que a norma preconiza, que pode tanto
ser uma norma constitucional expressa, bem como um princípio constitucional implícito.
A análise da compatibilidade material com a Constituição, por sua vez, é
algo bastante completo, tendo em vista que envolve encontrar o alcance do texto
constitucional, a partir de métodos de interpretação constitucional. Sobre o tema,
dispõe, com maestria, Ana Paula Barcellos72:
O exame a respeito da compatibilidade entre o conteúdo de uma
norma ou ato com o que prevê a Constituição pode envolver muitas
complexidades, até por conta da abertura semântica de muitas
previsões constitucionais. Definir, por exemplo, em que medida uma
72 BARCELLOS, Ana Paula. Curso de direito constitucional. 3 ed. Forense: São Paulo, 2020, p. 548
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lei que cria tratamentos diferenciados viola a isonomia, ou até que
ponto o Estado pode impor determinadas obrigações sem violar o
núcleo de certos direitos não é uma operação matemática.
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Diante disso, tem-se que a análise da constitucionalidade sob o prisma
formal está umbilicalmente ligada à justiça da norma, que repousa na concretização dos
valores constitucionalmente consagrados pelo poder constituinte originário, tendo em
vista que o poder constituinte reformador também deve obediência material à
Constituição, no tocante às suas limitações matérias expressas no art. 60, §4º, da
Constituição Federal.
A análise da constitucionalidade formal da norma decorre da supremacia
formal da Constituição, ao passo em que, além de não se poder afrontar o conteúdo
constitucional, é preciso observar estritamente as normas constitucionais acerca da
gênese das normas. Para Barroso73, “ocorrerá inconstitucionalidade formal quando um
ato legislativo tenha sido produzido em desconformidade com as normas de
competência ou com o procedimento estabelecido para seu ingresso no mundo
jurídico”.
Ana Paula Barcellos74 faz interessante distinção entre atos privados e
públicos, trazendo a inconstitucionalidade formal como algo inerente aos públicos, ao
passo em que privados também podem ser materialmente inconstitucionais.
A doutrina costuma sistematizar o vício de inconstitucionalidade formal
em três categorias, sendo elas a inconstitucionalidade formal orgânica, a
inconstitucionalidade formal propriamente dita e a inconstitucionalidade formal por
violação aos pressupostos objetivos do ato.
Quanto à inconstitucionalidade formal orgânica, o vício ocorre quando não
há respeito à regra constitucional relativa à competência legislativa para dispor sobre
determinada matéria, tendo em vista que o legislador infraconstitucional deve respeito
à repartição constitucional de competência legislativa. Já a inconstitucionalidade formal
propriamente dita se caracteriza pelo desrespeito ao processo legislativo, seja por
afronta à reserva de iniciativa (vício subjetivo) ou na fase procedimental (vício objetivo).
Por último, a inconstitucionalidade formal por violação aos pressupostos objetivos do
ato ocorre quanto não são respeitados requisitos prévios estabelecidos pela
Constituição para a deflagração do processo legislativo.
73 BARROSO, Luis Roberto. Curso de direito constitucional. Saraiva: São Paulo, p 48
74 BARCELLOS, Ana Paula. Curso de direito constitucional. 3 ed. Forense: São Paulo, 2020, p. 547
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Durante certo tempo, o direito foi compreendido como universo fechado,
avesso à comunicação com elementos de outros sistemas. Para Hans Kelsen75, a
validade da norma jurídica independia de sua concordância ou não com a moral, tendo
fundamento em sua vigência.
O apego à lei, fruto do positivismo jurídico, restringia as condutas da
Administração Pública à observância da legalidade estrita. Não havia, assim, parâmetros
além dos previstos em lei para a aferição dos atos dos agentes públicos.
Conforme preleciona Garcia, essa realidade começou a ser reestruturada a
partir dos estudos de Maurice Hauriou, pioneiro na idealização da moralidade
administrativa, desenvolvendo-a no ápice do positivismo jurídico na França. De acordo
com a doutrina francesa, a introdução da moral no direito se deu com o
desenvolvimento da ideia de desvio do poder, sob o prisma de que, além de observar a
legalidade, a conduta do administrador tem como objetivo a satisfação do interesse
público. Ao se exigir que o agente público não se atenha apenas à legalidade estrita,
impõe-se, para que sua conduta seja legítima, a observância da ética administrativa e da
boa administração, concretizando, assim, a moralidade administrativa76.
O apego à lei, fruto do positivismo jurídico, restringia as condutas da
Administração Pública à observância da legalidade estrita. É certo que, no âmbito do
direito brasileiro, a legalidade é forte e, sendo um instrumento de poder, é preciso que
haja respaldo nos diplomas legais, para justificar as ações administrativas. Nesse
contexto, a corrupção se espraia da Administração Pública para o Poder Legislativo, à
medida que há a busca de, através da lei, chancelar os subterfúgios administrativos.
Após o esclarecimento judicial dos fatos no âmbito da Ação Penal 470, que
processou os envolvidos no esquema de corrupção do “Mensalão”, houve o ajuizamento
de Ações Diretas de Inconstitucionalidade 4.887, 4.888 e 4.889, questionando a validade
das Emendas Constitucionais 41/2003 e 47/2005, postulando a declaração da nulidade
dessas normais, em razão do comprovado recebimento de propina por parte de
parlamentares.
75 KELSEN, Hans. Teoria Pura do Direito. 5 ed. Coimbra: Armênio Amado Editor, 1979, p. 104 apud
DINO, Nicolao. A colaboração premiada na improbidade administrativa: possibilidade e repercussão
probatória. In SALGADO, Daniel de Resende. QUEROZ, Ronaldo Pinheiro de (Org.). A prova no
enfrentamento à macrocriminalidade. 2 ed. Salvador: JusPodivm, 2016, p. 521
76 GARCIA. Emerson. ALVES, Rogério. Improbidade administrativa. 8 ed. São Paulo: Saraiva,
2014[Minha Biblioteca], p. 134 et seq
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“(...). 5. Parlamentares beneficiários das transferências ilícitas de
recursos detinham poder de influenciar os votos de outros
parlamentares de seus respectivos partidos, em especial por
ocuparem as estratégicas funções de Presidentes de partidos
políticos, de líderes parlamentares, líderes de bancadas e blocos
partidários. Comprovada a participação, no recebimento da propina,
de intermediários da estrita confiança dos parlamentares,
beneficiários finais do esquema. Depoimentos e recibos informais
apreendidos no curso das investigações compõem as provas da
prática criminosa” (AP 470, Rel. Min. Joaquim Barbosa, j. 17.12.2012,
Plenário, DJE de 22.04.2013, fls. 51.626-51.629).
Sobre o tema, discorre Pedro Lenza77:
Como noticiado, “‘houve, efetivamente, a distribuição de milhões de
reais a parlamentares que compuseram a base aliada do governo,
distribuição essa executada mais direta e pessoalmente por Delúbio
Soares, Marcos Valério e Simone Vasconcelos, como nós vimos nas
últimas sessões de julgamento’, disse o ministro-relator. Ele afirmou
que o responsável pela articulação da base aliada era José Dirceu,
que se reunia frequentemente com líderes parlamentares que
receberam dinheiro em espécie do Partido dos Trabalhadores para a
aprovação de determinadas emendas constitucionais. O dinheiro,
afirma o ministro, foi distribuído em espécie na agência do Banco
Rural, em Brasília, ‘onde Simone Vasconcelos dispunha de uma sala
reservada para a entrega do numerário aos parlamentares e aos seus
intermediários’” (Notícias STF de 03.10.2012). Ainda, de acordo com
as Notícias STF de 04.10.2012, para a Ministra Rosa Weber, “‘houve,
sem dúvida, um conluio’ para a compra de apoio de deputados
federais — não todos — para as votações a favor do governo na
Câmara dos Deputados. O dinheiro, prossegue a ministra, veio de
recursos, pelo menos em parte, públicos. Ela ressaltou que os
parlamentares receberam dinheiro ilicitamente, ‘caso contrário o
pagamento não teria ocorrido pela forma como foi feito, sempre às
escondidas, mediante a utilização de terceiros e o recebimento de
vultosos valores em espécie, inclusive malas em quartos de hotel’”.
(Notícias STF de 04.10.2012 — original sem grifos — cf. Infs. 682 e
683/STF).
77 LENZA, Pedro. Direito Constitucional esquematizado. 24 ed. Saraiva: São Paulo, 2020, p.
275/276
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O fundamento trazido pelos autores das ações de controle concentrado se
traduz na denominada inconstitucionalidade por vício de decoro parlamentar, cujo
estudo ainda não é muito difundido na doutrina brasileira.
Na visão de Pedro Lenza78, comprovada a existência de compra de votos,
há mácula no processo legislativo, o que enseja o reconhecimento da
inconstitucionalidade das emendas constitucionais aprovadas, caracterizando o vício de
decoro parlamentar, por abuso das prerrogativas asseguradas a membro do Congresso
Nacional, bem como pela percepção de vantagens indevidas.
Para José Anacleto Abduch Santos79, o decoro parlamentar:
“(...) é o conjunto de princípios éticos e normas de conduta que
devem orientar o comportamento do parlamentar no exercício de
seu mandato. (...) O parlamentar deve guardar conduta compatível
com a dignidade da função pública e do mandato recebido - o que
deve ser interpretado em conformidade com os princípios
constitucionais a que estão sujeitos os agentes públicos”. (…) O
parlamentar, como todo agente público, tem o dever do decoro dentro e fora do Parlamento!
Segundo a petição inicial da ADI 4887/DF, as Emendas Constitucionais
41/2003 e 27/2005 estariam maculadas por “vício insanável de violação de decoro
parlamentar (CF, art. 55, §1º), pois só teria sido aprovada em razão do esquema de
propina engendrado entre políticos do Poder Executivo e do Poder Legislativo,
conforme os fatos esclarecidos na Ação Penal 470.
Assim, argumentou-se haver inconstitucionalidade formal por afronta ao
princípio da moralidade (art. 37, “caput, da CF), em razão da venda de votos, além da
mácula a essência do voto e ao conceito de representatividade popular (art. 1ª da CF).
Além disso, também houve alegações de vícios de ordem material, contudo sua análise
foge ao objeto deste trabalho.
A partir dessa fundamentação, o Supremo Tribunal Federal admitiu que é
possível o reconhecimento de vício de natureza formal no processo legislativo – no caso,
em manifestação do poder constituinte reformador -, “quando eivada de vício a
manifestação de vontade do parlamentar no curso do devido processo constituinte
78 LENZA, Pedro. Direito Constitucional esquematizado. 24 ed. Saraiva: São Paulo, 2020, p.275
79 SANTOS, José Anacleto Abduch. Decoro parlamentar. Boletim de direito municipal: BDM, 2008,
v. 24, n. 10, páginas 751-752
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derivado, pela prática de ilícitos que infirmam a moralidade, a probidade administrativa
e fragilizam a democracia representativa”80.
O Pretório Excelso, por sua vez, não fez referência como uma espécie
autônoma de vício de inconstitucionalidade, incluindo o vício por quebra de decoro
parlamentar como uma hipótese de inconstitucionalidade formal.
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Por outro lado, apesar de ter reconhecido a existência de
inconstitucionalidade por vício de decoro parlamentar, o Supremo Tribunal Federal, no
mérito, julgou improcedente a ADI 4.887/DF. Conforme observado pelos Ministros, bem
como na linha da manifestação do Procurador-Geral da República, restava ainda
observar se o resultado da votação teria sido diferente, se não houve a interferência do
esquema de “compra de votos” que maculara o posicionamento dos envolvidos.
Assim, segundo o voto da Relatora, ainda que tenha havido a
comprovação de que “amplo esquema de distribuição de dinheiro a parlamentares, os
quais, em troca, ofereceram seu apoio e o de seus correligionários aos projetos de
interesse do Governo Federal na Câmara dos Deputados”, ao se desconsiderar os votos
dos sete parlamentares condenados por participação no esquema, ainda assim, teria
sido atingido o quórum necessário à aprovação das emendas constitucionais.
Além disso, destacou-se que “não seria possível, pelos elementos
probatórios coligidos, precisar quais votações estariam eivadas de vício por quebra de
decoro parlamentar decorrente de valores recebidos a influir nas decisões
parlamentares”81.
Diante disso, o que se observa é que, mesmo que tenha ocorrido efetiva
quebra do decoro parlamentar, pela percepção de vantagens indevidas, fato é que, além
de não ter comprometido o quórum mínimo de votação, não foi possível precisar quais
foram exatamente as votações em que a manifestação de vontade dos representantes
estaria maculada.
Acrescentando aos fundamentos trazidos pelo Supremo Tribunal Federal
em seu acórdão, também é de se destacar que a questão deve ser analisada com
temperamentos. Apesar de a ofensa à moralidade ser um vício nefasto que necessita ser
extirpado da realidade brasileira, fato é que, a duras penas, é preciso preservar a
segurança jurídica.
80 Acórdão proferido na ADI nº. 4.887/DF, de relatoria da Min. Camen Lúcia.
81 Acórdão proferido na ADI nº. 4.887/DF, de relatoria da Min. Camen Lúcia.
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Quando não se pode precisar, exatamente, quais foram as votações em
que a percepção de propina foi essencial para uma mudança de posicionamento do
parlamentar, poder-se-ia colocar, em xeque, todas as votações de que participaram os
envolvidos. Nos casos em que, como os objeto das ADIs, não houve prejuízo ao
atingimento do quórum mínimo de aprovação com a retirada dos votos dos
condenados da contagem não haveria a declaração da nulidade da lei, porém,
considerando as centenas de proposições legislativas objeto de deliberação no Poder
Legislativo a cada ano, haveria casos em que, abstratamente, poder-se-ia considerar a
votação maculada.
É claro que a situação é de matéria comprobatória dificultosa, afinal, no
momento em que há o pacto escuso, muito se duvida que corrupto e corruptor farão
um pacto específico e por escrito acertando com se dará a votação em determinado
caso.
Por outro lado, o fato de o Supremo Tribunal Federal ter admitido,
expressamente, a possibilidade de se reconhecer a inconstitucionalidade por vício
formal de decoro parlamentar permite concluir que, em outros casos concretos, em que
haja comprovação da votação específica maculada, bem como que os votos maculados
foram determinantes para aprovação, haja a declaração de inconstitucionalidade da
norma impugnada.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
A partir do caso concreto do “Mensalão”, houve a análise do exemplo do
maior esquema de corrupção já perpetrado no âmbito do Poder Legislativo federal, em
que houve o pagamento de propina, para que os parlamentares votassem nas
proposições legislativas favoráveis ao projeto do governo. Nessa oportunidade,
deputados federais tiveram o seu mandato cassado e, após a devida instrução
processual penal, houve a condenação de 25 réus por crimes relacionados à corrupção.
Após o esclarecimento judicial dos fatos no âmbito da Ação Penal 470,
houve o ajuizamento de Ações Diretas de Inconstitucionalidade 4.887, 4.888 e 4.889,
questionando a validade das Emendas Constitucionais 41/2003 e 47/2005, por terem
sido aprovadas com votos oriundos do esquema de corrupção. Nessa oportunidade, o
Supremo Tribunal Federal deparou-se com as consequências dos fatos por ele
analisados na ação penal, dessa vez, no que dizia respeito à formação de vontade da
vontade no processo legislativo.
Assim, da análise do acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal,
conclui-se que a Corte reconhece a existência do denominado vício de
inconstitucionalidade por vício de decoro parlamentar, decorrente de comprovado
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esquema de corrupção de compra do apoio parlamentar em votações. Segundo o STF,
a prática de ilícitos que infirmam a moralidade, a probidade administrativa e fragilizam
a democracia representativa, em tese, são capazes de macular a validade do diploma
legal – no caso, emenda constitucional – promulgado.

Boletim Conteúdo Jurídico n. 1052 de 25/11/2021 (ano XIII) ISSN - 1984-0454

Apesar de a decisão do STF nas referidas ADI’s não ter resultado na
declaração de inconstitucionalidade das emendas constitucionais aprovadas, pode-se
concluir que a jurisprudência do Pretório Excelso reconhece a existência do vício de
inconstitucionalidade por quebra de decoro parlamentar, dependendo a declaração de
nulidade, contudo, de outros fatores a serem analisados na hipótese impugnada.
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RESUMO: O presente estudo visa desenvolver de forma clara e objetiva as normativas
e tratativas da Lei 13.431 de 2017, especialmente nos casos de violência sexual contra
crianças e adolescentes. O objetivo geral se desdobra em analisar os dispositivos da Lei,
bem como explicitar como transcorre na prática, desde as salas de audiências
especializadas e os operadores do direito que se envolvem nesse desafio. Não é
novidade que o sistema jurídico processual necessita de provas para que a autoria e
materialidade delitiva sejam comprovadas, sendo que nesse embate, constantemente o
objetivo primordial da Legislação é deixado de lado, ocasionando mal estar nas vítimas
e constrangimento no momento em que esta narra os fatos a autoridade. A metodologia
empregada adveio do auxílio da percepção e aplicação prática da Legislação, bem como
referências bibliográficas, doutrina e jurisprudência. Verifica-se, que as controvérsias
sejam exteriorizadas de forma compreensível e estimule questionamentos e debates em
torno da proteção em favor da criança e do adolescente.
Palavras-chave: Lei 13.431/17. Depoimento sem Dano. Violência Sexual. Crianças e
Adolescentes. Procedimento.
ABSTRACT: This study aims to clearly and objectively develop the rules and procedures
of Law 13.431 of 2017, especially in cases of sexual violence against children and
adolescents. The general objective unfolds in analyzing the provisions of the Law, as well
as explaining how it works in practice, from the specialized courtrooms and the legal
operators who get involved in this challenge. It is not new that the legal procedural
system needs evidence to prove the authorship and materiality of the crime, and that in
this conflict, the primary objective of the legislation is constantly left aside, causing
uneasiness in the victims and embarrassment when they tell the facts to the authority.
The methodology employed came from the aid of the perception and practical
application of the legislation, as well as bibliographical references, doctrine and
jurisprudence. It is verified, that the controversies are exteriorized in an understandable
way and stimulate questioning and debates around the protection in favor of the child
and the adolescent.
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INTRODUÇÃO
A pesquisa aborda as especificidades e características do Depoimento Especial nos
processos criminais à luz da Lei 13.431/17, a qual entrou em vigor no dia 4 de abril de
2018, e estabelece uma sistematização de modo a garantir os direitos e garantias de
crianças e adolescentes que figurem como pacientes em crimes contra a dignidade
sexual. O depoimento especial, segundo o artigo 18 da lei supracitada trata-se de um
método utilizado, para a inquirição de crianças e adolescentes vítimas de violência
perante a autoridade policial ou judiciária, porém, visa resguardado a vítima de contato
com o autor do crime e oferecendo uma estrutura, que promova o acolhimento e
confiança para esse infante, de modo que fuja das formalidades do procedimento
comum de escuta realizada.
A partir dessa temática, enfatiza a garantia e proteção contra a revitimização da
criança e do adolescente, analisa a abordagem da equipe multidisciplinar aborda essas
vítimas desde o ambiente familiar até a escuta em âmbito jurídico ou investigativo. O
estudo denotado tem por motivação a prática vivenciada em estágio na área jurídica do
Ministério Público, onde por diversas vezes, surgiram questionamentos em relação ao
desempenho e a estrutura em que são realizados os depoimentos especiais de crianças
e adolescentes vítimas de violência sexual.
A referida Lei dedica-se a assegurar direitos fundamentais dessas vítimas, todavia,
no momento da efetivação, a realidade é outra, percebem-se problemas que afetam
diretamente no andamento dessa inquirição, assim faz-se com que o objetivo central
fique em segundo plano. Insta salientar, que o alvo da Lei 13.431/17 se baseia na ideia
de que a criança não venha a relembrar o fato lesivo repetidamente no decorrer da
investigação e no processo criminal.
Essa pesquisa apresenta grande relevância social, pois em sua maioria os delitos
são em desfavor da dignidade sexual da pessoa humana, um dos meios mais dolorosos
de violência. Dessa maneira, espera-se contribuir com o tema, apontando que a prática
deve ser condizente com a legislação, a começar pela necessidade de um espaço
adequado para o momento de escuta, bem como profissionais preparados para ouvilas, para que de fato ocorra o acolhimento do início e até após a produção de provas, e
essas crianças se sintam seguras e aptas para contribuir com o sistema jurídico.
MATERIAL E MÉTODOS
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O estudo sobre o depoimento especial, bem como os aspectos gerais da Lei
n°13.431/17 nos crimes de violência sexual contra menores, foi elaborada a partir de
material bibliográfico disponível em livros, através de sites de busca, material digital,
artigos publicados em revistas especializadas principalmente de cunho jurídico nacional
ou internacional, doutrinas jurídicas, legislação e notícias em jornais pertinentes ao tema.
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A metodologia adotada é a pesquisa bibliográfica e teórica, com revisão de
literatura elaborada segundo o método dedutivo de pesquisa, elaborada com base na
Lei n° 13.431/2017, onde se pretende analisar todas as nuances que envolvem o
depoimento sem dano, levando em consideração a sua origem até o presente momento,
bem como o posicionamento do ordenamento jurídico brasileiro sobre novo sistema de
oitiva.
1 DIREITOS FUNDAMENTAIS E OS TIPOS DE VIOLÊNCIA PERPETRADOS CONTRA
CRIANÇAS
As controvérsias em torno dos direitos da criança e do adolescente tiveram início
do século XIX, e no final do século XVIII, a percepção sobre a infância passou a ser mais
compreendida, ao passo que apresentaram documentos internacionais, Convenções de
Direito promovidas pelas Nações Unidas (ONU), Declarações, encaminhando assim para
que a ideia de que a infância possui valor significativo, e deveria ser posta em legislação.
Dessa maneira, com a instituição da Constituição Federativa do Brasil de 1988, se
manifesta um início de uma nova etapa, onde a proteção das crianças e adolescentes
torna uma condição sui generis, ou seja, uma proteção completa, que se uni com os
princípios fundamentais, aspirando o direito à liberdade, ao respeito e dignidade, de
modo que todas as crianças tenham sua ideia respeitada, e seja livre para se expressar,
de acordo com os artigos 15 a 18-A do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).
É um processo conhecido e bastante vivenciado cotidianamente, onde crianças
sofrem diversas formas de violência, cuja maioria são praticadas no âmbito familiar, por
pessoas que as vítimas confiam, gerando consequências que se perpetuam ao logo de
sua vida, as vezes chegando até a fase adulta. Conforme a Organização Mundial da
Saúde, a violência contra a criança caracteriza-se pelo:
(...) uso intencional da força ou poder físico, em forma de ameaça
ou efetivamente, contra uma criança, por um indivíduo ou grupo,
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que prejudica ou tem grandes probabilidades de prejudicar a saúde,
sobrevivência, desenvolvimento ou dignidade da criança. 82
Contudo, à medida que as violências, se tornam parte da rotina dessas vítimas,
percebe-se que os direitos e garantias fundamentais são deixados de lado, perdendo
assim seu objetivo. A relação da vítima com o agressor pode ser dividida em duas: a
extrafamiliar e a intrafamiliar. A primeira concerne à violência que é praticada por uma
pessoa desconhecida ao infante, sendo que esta não participa e nem faz parte do núcleo
familiar e social. No que tange a violência intrafamiliar, entende-se como aquela
perpetrada por pessoa próxima ao menor e que na maioria das vezes, possui papel de
confiança junto à criança.
O autor do crime desenvolve duas posturas, as quais são; condutas ativas e
conduta omissa. A primeira versa na pratica de agressões físicas, abusos, violência
psicológica, coação e ameaça. A segunda ocorre quando o sujeito ativo deixa de fazer,
o qual tem o dever de agir e acaba por não fazer, negligência o cuidado.
Nesse sentido, Fernandez 2012 explica:
No caso de abuso sexual contra crianças, o adulto utiliza
indevidamente sua autoridade e poder para controlar a criança,
fazendo prevalecer seus interesses sexuais. Todo abuso é uma forma
de violência, uma relação de dominação em que o mais forte impõe
sua vontade ao mais fraco, geralmente, em desvantagem social,
física e emocional. O adulto faz uso da violência ao abusar da
criança, sobretudo quando a priva do direito de dizer não à forma
deturpada de experimentar a sexualidade. Embora, geralmente, o
agressor faça ameaças e chantagens, há resistências à situação
abusiva – que é uma maneira de dizer não – e isso depende,
especialmente, do grau de maturidade da criança ou do
adolescente. Quanto menor a criança, mais indefesa e dependente
do adulto. 83
Todas essas condições corroboram para uma ocorrência da Síndrome do Segredo,
como a psicologia entende. De forma sucinta, entende-se como um sentimento de culpa
e responsabilidade que a criança sente pela a prática da violência, que gera, portanto o
82 INTERNACIONAL. Relatório mundial sobre violência e saúde. Genebra: Organização Mundial da Saúde,
2002, p.05. Disponível em: <https://www.opas.org.br/wp-content/uploads/2015/09/relatoriomundialviolencia-saude.pdf>. Acesso em 21 abril 2021.
83 FERNANDEZ, Cristiane Bonfim. Infância Violada: políticas públicas de enfrentamento da violência sexual
infanto-juvenil no Amazonas. Manaus: Edua, 2012, p.38.
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pavor de serem castigadas ou de não serem acreditadas, o que faz com que muitas
crianças mintam sobre a violência sofrida.
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Quanto à natureza da violência, a negligência emerge a principal forma de abuso
que constitui grave problema social. A agressão intrafamiliar é camuflada e, na maioria
dos casos, não é denunciada às autoridades competentes, o que a torna uma das formas
de violência contra crianças mais difíceis de tratar. A violência no núcleo familiar é
responsável por inúmeras sequelas que podem acompanhar a vítima por toda a vida,
com reflexos nas áreas física, social e psicológica. Nesse contexto, extrai-se um
fragmento da decisão proferida pela 7ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do
Estado do Rio Grande do Sul, nos autos da Apelação Crime nº 70019975275, julgada em
27/06/2007 (DJe 04/07/2007)84:
A negativa da vítima em juízo é perfeitamente compreensível em
face do medo de uma represália da mãe, já que, após a prisão do
acusado, a família começou a sofrer dificuldades financeiras e a mãe
C. passou a quebrar objetos da sua própria casa, agredir
verbalmente os vizinhos e culpar suas filhas E., I. e M. pela prisão do
companheiro.
Os efeitos da violência podem ocorrer a curto ou longo prazo em relação aos
aspectos biopsicossociais da criança, o que dificulta seu desenvolvimento no meio social
e reflete uma capacidade reduzida de pensar e agir assim como nas situações difíceis
que são impostas. É um processo de confiança e coragem para que uma criança revele
ou conte algo que te machuca, e muitas vezes sente vergonha. Na maioria dos casos, é
necessário um especialista na técnica que esteja familiarizado com os métodos e
abordagens que podem ser usados, para aproximar-se e ajudar a vítima.
2 ORIGEM DO DEPOIMENTO SEM DANO
O procedimento do Depoimento Sem Dano, que com a Legislação 13.431 de 2017,
passou a ter nova nomenclatura, passando a se chamar Depoimento Especial, nasceu
em 2003, no Estado do Rio Grande do Sul, na Comarca de Porto Alegre, por animo do,
à época, Juiz de Direito da 2ª Vara da Infância e Juventude, Doutor José Antônio Daltoé
Cezar.
A instituição da Childhood Brasil juntamente com a Unicef Brasil, Associação
Brasileira de Psicologia Jurídica, Defesa dos Direitos da Criança e Adolescente, bem
como a Frente Parlamentar mista, desenvolveu o Projeto Depoimento Especial, o qual
84 AZABUJA. Maria Regina Fay de. PROCURADORA DE JUSTIÇA INTEGRANTE DO MINITÉRIO PÚBLICO DO
RIO GRANDE DO SUL. A inquirição da vítima de violência sexual intrafamiliar à luz do superior interesse da
criança. Disponível em: < http://crianca.mppr.mp.br/pagina-2231.html>. Acesso em 21 abril de 2021.
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tem como finalidade o desenvolvimento e a disseminação de métodos não
revitimizantes de escuta de crianças e jovens nos sistemas de segurança e justiça, bem
como nos órgãos responsáveis pela proteção de crianças e jovens no Brasil. O
surgimento desse novo dispositivo jurídico, teve como base as inúmeras e oscilantes
dificuldades diante de ocasiões em que crianças e adolescentes eram inquiridos,
fazendo com que buscasse alternativas diferentes para a colheita desses depoimentos.
Cezar (2007, p. 60), descreveu que enquanto juiz criminal por diversas ocasiões
presenciou dificuldades das “inquirições em juízo”, de crianças e adolescentes vítimas
de abuso sexual, em móvito à muitas das "informações prestadas na fase policial não se
confirmavam em juízo", sendo que tal situação provocava "situações de
constrangimento e desconforto para todos", principalmente nas vítimas, acontecendo
que ao final segundo o mesmo as "ações terminavam, na sua maior parte, sendo
julgadas improcedentes, com base na insuficiência de provas".
A respeito do tema Furniss 1993 comenta:
A Pessoa de Confiança que teve a primeira suspeita de abuso sexual
é, consequentemente, o profissional mais importante para a criança
em todo o processo da revelação. Se pensarmos sobre segredos
mínimos em nossas vidas, que consideramos negativos, e sobre o
tempo que precisamos e a coragem que temos de reunir para revelálos a uma outra pessoa, podemos imaginar os efeitos devastadores
que um encaminhamento a um estranho pode ter em uma criança
que acabou de revelar parcialmente para uma Pessoa de Confiança.
A Pessoa de Confiança é a especialista para esta criança.85
O “Depoimento Sem Dano”, tal como condensa o doutrinador Dr.José Antonio
Daltoé, ocorre da seguinte maneira:
Trata-se de, na ocasião dos depoimentos das crianças e dos
adolescentes vítimas de abuso sexual, retirá-las do ambiente formal
da sala de audiências e transferi-las para a sala especialmente
projetada para tal fim, devendo esta estar devidamente ligada, por
vídeo e áudio, ao local onde se encontram o Magistrado, Promotor
de Justiça, Advogado, réu e serventuários da Justiça, os quais
também podem interagir durante o depoimento. [...] Após o
depoimento, que é gravado na memória de um computador, sua
85 FURNISS, Tilman. Abuso Sexual da Criança: uma abordagem multidisciplinar, manejo, terapia, e
intervenção legal integrados. Traduzido por Maria Adriana Veríssimo Veronese. Porto Alegre: Artes
Médicas, 1993, p.183.
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íntegra, além de ser degravada e juntada aos autos, é copiada em um
disco e juntado na contracapa do processo. Tal prática permite que
não só as partes e Magistrado tenham a possibilidade de revê-lo a
qualquer tempo para afastar eventuais dúvidas que possuam, mas
também que os julgadores de segundo grau, em havendo recurso da
sentença tenham acesso às emoções presentes nas declarações, as
quais nunca são passíveis de serem transferidas para o papel. 86
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Embora o depoimento sem ano tenha iniciado no Brasil em 2003, esta técnica já
estava sendo utilizada por países como a França, África do Sul e Argentina. Na Argentina,
o pronunciamento especial é utilizado desde 2004, por ocasião do anúncio das
modificações ao Código de Processo Penal argentino, que estipula expressamente que
não sejam questionados por psicólogos especializados em crianças e adolescentes em
processos judiciais por abuso e menores de 16 anos, os quais não podem ser
interrogados pelo Juiz, MP ou partes.
Na França, ao contrário da Argentina, o Depoimento Sem Dano não é obrigatório,
mas preferencial. Assim que se souber que uma criança foi vítima ou testemunha de um
crime, a Polícia de menores, especializada nos crimes que afetem a proteção de
menores, dará início as investigações. Na África do Sul a legislação estabelece que a as
crianças e adolescentes tenham um intermediário que atua como um assistente social,
visando a proteção das vítimas.
O Congresso Nacional Argentino em 6 de janeiro de 2004 sancionou a Lei Federal
nº 25.852/03, que introduziu o artigo 250 do Código de Processo Penal e regulamentou
esse tipo de testemunho. Ao contrário de outros países, o modelo argentino não é
preferido nem opcional, mas obrigatório se a vítima não tiver dezesseis anos. Cabe
destacar que a nova modalidade de estudo de crianças e adolescentes na Argentina visa
proteger e garantir os direitos das vítimas ou testemunhas de violência de crianças e
adolescentes para que possam ouvi-los com dignidade e de forma adequada sobre sua
condição de povo.
A técnica do Depoimento Sem Dano foi criada a partir das dificuldades enfrentadas
pelos operadores de direito em obter informações e procederem à inquirição das
vítimas, as quais são crianças e Adolescentes, sobretudo em circunstâncias de
vulnerabilidade. Neste sentido a jurisprudência:
HABEAS CORPUS. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE.
PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. DEPOIMENTO SEM DANO.
86 CEZAR, José Antônio Daltoé. Depoimento sem dano: uma alternativa para inquirir crianças e
adolescentes nos processos judiciais. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2007, p.61-62.

685

Boletim Conteúdo Jurídico n. 1052 de 25/11/2021 (ano XIII) ISSN - 1984-0454

www.conteudojuridico.com.br

INQUÉRITO POLICIAL. 1) A ação de produção antecipada de provas
é adequada para que o Ministério Público reúna elementos de
autoria e materialidade que fundamentem ação penal, sem ofensa ao
contraditório e ampla defesa. 2) A criança ou adolescente tem direito
à proteção da dignidade e intimidade, proteção contra atos que
provoquem sofrimento, além de atendimento adequado quando for
vítima ou testemunha de violência, sendo lícita a realização de
tomada de depoimento sem dano (DSD) nos termos da Lei nº
13.431/2017.
4)
Ordem
denegada.
(TJ-AP
HC:
00007354320218030000 AP, Relator: Desembargador CARMO
ANTÔNIO, Data de Julgamento: 13/05/2021, Tribunal). 87
Em suma, a experiência com o método em todos os países que o aderem tem sido
melhorada na medida em que os trabalhadores que atuam como intermediários
recebem treinamento e, em particular, no sentido de que há ofertas imediatas e
integradas de apoio para as partes envolvidas antes e depois de sua investigação
forense.
3 DESENVOLVIMENTO PROCEDIMENTAL DO DEPOIMENTO ESPECIAL
O Depoimento especial se baseia em método de colheita de maneira diferenciada
de depoimentos de crianças e adolescentes que figuraram como vítimas de algum crime
Contra a Dignidade Sexual, objetivando o menor índice de dano durante a produção de
provas, de modo que os efeitos traumáticos provenientes sejam reduzidos.
Contudo para a sua efetivação, conta-se com os profissionais da área da psicologia
e a assistência social que desempenham o papel de acolhimento familiar e tradutores
das falas dos operadores dos direitos. Além disso, os profissionais do direito, também
precisam estar instruídos para atender e escutar a criança, para que esta não se sinta
constrangida e possa expor os fatos de maneira segura. Nesse sentido enaltece o
Doutrinador Jorge Trindade (2009, p.182-13):
Para os profissionais do direito que têm a missão de julgar, pode ficar
a dúvida se os sinais percebidos – as provas – são mesmo indicadores
suficientes do abuso. A questão, de fato, é muito complexa e, como
já referido, envolve segredos e violações. Na produção da prova, que
dificilmente é material, torna-se claro que o recurso ao uso da
87BRASIL. Tribunal de Justiça do Amapá -TJAP (2° Grau). HC 0000735-43.2021.8.03.0000 AP. Habeas
Corpus. Estatuto da Criança e do Adolescente. Produção Antecipada de Provas. Depoimento Sem Dano.
Inquérito Policial. Relator: Desembargador Carmo Antônio. JusBrasil, 2021. Disponível em: <https://tjap.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/1244600176/habeas-corpus-hc-7354320218030000-ap>. Acesso em: 06
set. 2021.
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avaliação psicológica é fundamental, pois ela viabiliza um
conhecimento mais abrangente da violência e suas repercussões na
criança. Os psicólogos têm um conhecimento específico que
possibilita encaminhar de forma adequada os procedimentos que
envolvem a criança vítima de abuso. Eles também podem contribuir
para o exame da credibilidade do depoimento, evitando que a
criança tenha que ser ouvida muitas vezes e em diferentes esferas
(delegacia policial, conselho tutelar, Ministério Público e Juízo).
Ademais, é útil, nesses casos, avaliar o abusador e estimar a sua
capacidade de reincidir ou de se recuperar. 88
Segundo assevera o mentor dessa técnica do Depoimento Especial no Brasil, Dr.
José Antônio Daltoé Cezar, ao contrário da audiência comum em que a vítima de crime
de abuso sexual ou outra violência, após a inquirição é dispensada, e o seu contato com
o sistema de justiça se finda, o depoimento especial propõe que a escuta da vítima, a
criança ou adolescente não acabe imediatamente, a fim de que, seja evitada a ideia de
que o infante foi apenas um objeto para que o Estado atingisse uma condenação.
A escuta especializada é um procedimento de declaração sobre uma possível
violência contra crianças ou jovens para garantir que as vítimas sejam protegidas e
atendidas. Pode ser realizado em unidades de apoio e proteção à rede, que inclui a
assistência social, conselheiros tutelares, bem como profissionais da saúde e educação.
O depoimento da vítima perante o órgão de segurança pública ou órgão judicial é um
testemunho especial. A investigação de uma possível violência é de natureza
investigativa. A lei também estipula que ambos os procedimentos devem ser conduzidos
em um ambiente amigável para garantir a privacidade das vítimas ou testemunhas e
protegê-los do suposto agressor ou qualquer outra pessoa que represente uma ameaça
ou constrangimento para eles.
Segundo a Lei 13.431, a escuta especializada é o procedimento de
entrevista sobre situação de violência com criança ou adolescente
perante órgão da rede de proteção, limitado o relato estritamente ao
necessário para o cumprimento de sua finalidade. Tanto a escuta
especializada quanto o depoimento especial passam a ser
considerados igualmente válidos como instrumentos de coleta de
provas. Em relação ao depoimento especial, a mesma lei preconiza o
art. 8°, onde afirma que o depoimento especial é o procedimento de
oitiva de criança ou adolescente vítima ou testemunha de violência,
havendo infraestrutura para garantir o sigilo do ato, perante
88 TRINDADE, Jorge. Manual de psicologia jurídica para operadores do direito. 3. Ed. Porto Alegre: Livraria
do Advogado, 2009.p.182-183.
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autoridade policial ou judiciária, eliminando-se a oitiva em salas
comuns de delegacias e fóruns. Nesse sentido, a Lei 13.431 de 2017,
de autoria da deputada Maria do Rosário (PT-RS), cria o depoimento
especial que assegura à criança e ao adolescente vítimas de violência
o direito de serem ouvidos em local apropriado e acolhedor, com
infraestrutura e espaços físicos que garantam sua privacidade, tendo
como objetivo que as vítimas não tenham contato em momento
algum com o acusado ou com qualquer outra pessoa que possa lhe
representar
ameaça,
coação
ou
constrangimento.
O
acompanhamento por profissionais especializados faz parte da
garantia de direitos dos menores de idade. O depoimento especial
oferece metodologias não revitimizantes na escuta de crianças e
adolescentes vítimas ou testemunhas de violência sexual nos
sistemas de segurança e de justiça e nos órgãos encarregados da
proteção da infância. A metodologia do depoimento especial propõe
a redução do número de vezes em que a criança deve testemunhar e
recomenda um espaço acolhedor e amigável, a existência de uma
equipe multidisciplinar formada em entrevista forense com crianças
e a gravação da entrevista com o objetivo de anexá-la ao processo.
Hoje, a estimativa é que existam pouco mais de 150 salas para o
depoimento especial no país.89
Neste diapasão, observa-se que a abordagem da escuta especializada, difere do
depoimento especial uma determinada declaração parece diferir de uma audiência
especializada, devido a profundidade e o escopo das perguntas feitas à vítima ou
testemunha. Durante o processo é necessário que seja obtido o maior número de
detalhes possível dos fatos e, portanto, está audiência será mais extensa.
A declaração especial é realizada por um especialista que primeiro elucida como
será realizado o procedimento, bem como informa os direitos inerentes a criança ou
adolescente, os quais participarão. Ao findar os esclarecimentos iniciais é importante
que as vítimas (criança ou adolescente), sintam-se acolhidas para relatarem a situação
de violência, dessa forma, acaso necessário pode-se intervir por meio de técnicas que
auxiliem na resolução dos fatos.
Embora a lei permita ao profissional adaptar as questões à linguagem que a vítima
possa compreender melhor, entende-se que esta adaptação é obrigatória. Devido ao
uso de linguagem inconsistente, as vítimas podem omitir informações importantes
89 PEDRO, Thaynara Heitich. A escuta especializada e o depoimento especial de vítimas de violação de
direitos: atuação da psicologia. Revista do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, v.32, n.2, p.49-50, ago.2020.
Disponível em: <https://revista.trf1.jus.br/trf1/article/view/188>. Acesso em: 11 set.2021.
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simplesmente porque não entendem totalmente as questões levantadas, ou por
sentirem-se desconfortáveis.
4 DA VITIMIZAÇÃO E REVITIMIZAÇÃO DOS INFANTIS
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Compreende-se por vitimização o processamento em que o indivíduo vivencia,
direta ou indiretamente, as ligações negativas com o fato danoso, que desencadearam
traumas físicos ou psíquicos, e seus impactos são duradouros e na maioria das vezes de
difícil exposição. Por outro lado, a revitimização, também conhecida como vitimização
secundária está ligada a fatos posteriores ao crime, visto que a vítima terá que expor os
fatos vivenciados a diferentes autoridades por diversas vezes, passando a reviver a
violência em detrimento do próprio sistema jurídico processual, que em consequência
ao formalismo e dureza, na busca da verdade real, o infante é esquecido, terminado
como um objeto, para a condenação do autor.
A revitimização também ocorre, quando o atendimento no serviço de saúde não
proporciona a devida privacidade, expondo a dor e o sofrimento a outrem. Essa falta de
sigilo pode estigmatizar a criança ou adolescente como vítima de abuso e agravar o
trauma. A presença do profissional de saúde, o qual acompanha a vítima no processo
pós trauma, traça um caminho de confiança para o diálogo interinstitucional com a
consolidação da rede, minimiza a revitimização e promove a fidelização.
Destarte, insta salientar que embora entende-se a importância dos procedimentos
para a obtenção de prova e a solução do caso, e a devida punição ao agressor a criança
ou adolescente pode sentir-se exposta novamente, conforme exemplificado por Villela:
A repetição de atos de violência seja pelo próprio agressor ou na
peregrinação pelos serviços para receber atendimento, ou pela
repetição da lembrança de atos de violência sofridos quando o
relato do trauma necessita ser repetido para vários profissionais.
Isso pode acarretar prejuízo para a justiça, pois a vítima, por cansaço,
pode omitir fatos ou, por considerar que está chamando atenção,
pode aumentar os acontecimentos. Outra situação é o atendimento
sem privacidade, expondo sua dor diante de terceiros.90
Em casos que, os delitos são em desfavor da dignidade sexual, as crianças e
adolescentes se deparam com uma situação desconhecida, visto que não possuem
desenvolvimento e capacidade para consentir, constituindo assim angustias que irão lhe
acompanhar por toda a vida. A vitimização é entendida como os efeitos negativos, bem
90 Vilela, Laurez Ferreira (Coord.). Enfrentando a violência na rede de saúde pública do Distrito Federal.
Brasília: Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, 2005, p.52.
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como o trauma do crime ou de eventos decorrentes deste. Os danos ocorridos através
do processo de vitimização podem ser duradouros, difíceis de serem compreendidos e
ter efeito físicos e psicológicos.
Nos crimes contra a dignidade sexual, o agressor tem a engenhosidade de
envolver-se em atos sexuais com a criança, a qual não entende por não ter ainda o
desenvolvimento ou a capacidade de consentir. Portanto, nesse caso ocorre a
vitimização pois, foi violada a dignidade sexual da criança. Observa-se que, a recorrência
de memorias da agressão e a repetição dos fatos, quando o trauma precisa ser
repassado por diversas vezes para vários profissionais, também é uma forma de
violência, é a revitimização.
Nesse diapasão, também pode ser prejudicial para o judiciário, pois a vítima pode
omitir fatos devido ao cansaço ou exacerbar os eventos ao atrair a atenção.
Compreende-se três formas de vitimização, as quais caracterizam-se por primária,
secundária e terciária.
A vitimização primária trata-se da etapa inicial a qual acarreta os
mais variáveis danos, que além de atingir o físico e psicológico da
criança, atingem ainda a sua personalidade, visto que, se trata de
pessoa em desenvolvimento. Ela advém do próprio crime, assim, se
perpetrando quando o agressor diante da posição de superioridade
para com o infante causa a violação e lesões a sua dignidade sexual.
A vitimização secundária, conhecida como revitimização é
ocasionada pelos processos posteriores e consequenciais do evento
criminoso, ou seja, após a violação da dignidade sexual do infante,
já que em decorrência do crime terá sua imagem exposta, já que
necessário será o relato dos fatos e traumas que por ele foram
vivenciados. A vitimização terciária dá-se pela discriminação da
vítima pelo meio social em que vive, ou seja, no seio familiar, pelos
amigos, colegas de escola, colegas de trabalho, igreja, vizinhança
entre outros, visto que, com a exposição do crime os olhares
direcionados a vítima passam a ser insensíveis e acusatórios,
gerando comentários maldosos e impertinentes, bem como, a
realização de brincadeiras infelizes, ocasionando ao vitimizado os
sentimentos de humilhação, vergonha e constrangimento.91
91 COSTA, Eulália Maria da Silva. Depoimento sem dano: oitiva de crianças vítimas de violência sexual.
Conteúdo
Jurídico,
Brasília-DF:
14
set
2021,
p.1.
Disponível
em:
<https://conteudojuridico.com.br/consulta/Artigos/53502/depoimento-sem-dano-oitiva-de-crianasvtimas-de-violncia-sexual>. Acesso em: 14 set 2021.
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Vale ressaltar que, a revitimização também está incluída na criminologia, a qual
categoriza o crime ou a violação cometida como vitimização primária, dessa maneira
quando ocorrem intervenções conhecidas como controle social, seja por parte da polícia
ou do judiciário, cujo surgimento acontece durante o processo de registro de eventos,
investigação policial e processo penal, é considerado portanto como a vitimização
secundária, e finalmente a vitimização terciária quando há situações em que a vítima
sente-se discriminada ou até mesmo acusada por pessoas que deveriam ser sua rede de
apoio.
5 OBSERVAÇÕES CRÍTICAS SOBRE A LEI 13.431/17
Apesar de a legislação estar vigente desde 2017, segundo (SILVA, 2018), ainda
existem algumas resistências ao depoimento sem dano, como o Conselho Federal de
Psicologia e o Conselho de Serviço Social, levantando como ponto 13 desfavorável, o
fato de que os auxiliares da psicologia e do serviço social estarem realizado um serviço
de competência do magistrado.
O Conselho Federal de Psicologia- CEP, em nota técnica n°1/2018 salientou alguns
pontos contraditórios com relação à Lei n° 13.431/2017. Um dos pontos destacados foi
que a legislação prevê apenas direitos e garantias, e não aponta meios de prevenção à
violência sofrida em desfavor dessas crianças e adolescentes, visto que a proposta se
baseia apenas no acolhimento e na produção de provas, não levando em questão a
violência sofrida pelas vítimas.
Existe no Reino Unido o reconhecimento de que nenhum tipo de
profissional está completamente preparado para conduzir as
entrevistas apenas com a sua formação acadêmica. Por essa razão, a
polícia mantêm cursos sistemáticos de capacitação em entrevistas
forenses para policiais. Vale ressaltar que no início da implantação
dessa metodologia, algumas assistentes sociais também realizavam
entrevistas. No entanto, ao longo da experiência, como se tratavam
de entrevistas para evidências, pôde-se constatar que, pelas
características específicas do trabalho do serviço social, tornou-se
recorrente que detalhes importantes para a investigação policial
passassem despercebidos. A partir dessa experiência, e para que
houvesse maior admissibilidade legal das entrevistas vídeo gravadas
com crianças testemunhas, foi decidido que somente policiais
devidamente treinados, com capacitação em técnica de entrevistas
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investigativas-cognitivas,
gravadas.92

realizassem

as

entrevistas

vídeo

Uma das preocupações do CEP é que a Lei dá a entender que o método de
inquirição de depoimento estar ligado a uma lógica de proteção, mas que na verdade
se baseia apenas em um mecanismo como de busca de provas por meio da
criança/adolescente vitimizado. Fundam sua postura na ideia de que a criança não deve
ser obrigada a depor, tendo que falar apenas quando estiver preparada para tal, de
modo a evitar que sua inquirição seja apenas com o escopo de alcançar uma verdade
processual.
Em relação a participação do psicólogo no procedimento do Depoimento Sem
Dano, o Conselho Federal de Psicologia manifestou-se contra.
Diante do exposto compreendemos que o Depoimento sem Dano ou
a Escuta Especial não corresponde a uma proposta que tenha como
foco a proteção integral, uma vez que a inquirição, como testemunho
com vistas ao processo penal do abusador tem implicações que
precisam ser consideradas, pois atribui a crianças/adolescentes a
responsabilidade pela produção de prova, já que são eles que devem,
em última análise dar conta da formalidade processual, tendo em
vista a punição do suposto abusador. Nesse aspecto pode
representar uma nova violência do ponto de vista emocional o que
contraria seu direito à proteção integral.93
Os psicólogos defendem que a função de extrair verdades das vítimas não cabe
aos mesmos. Nesse contexto, observam-se muitos pontos controversos e que ainda não
se encontram em harmonia no momento da resolução dos conflitos, sendo
indispensável a abertura para debates a despeito da nova matéria. Assim, como o
Conselho de psicologia, o de assistentes socias também apresentam críticas e são contra
a atuação no depoimento especial.
No entanto, existe uma forte corrente de ambos os Conselhos que verificaram
benefícios e são favoráveis, assim como os profissionais da pedagogia. Diante o exposto,
92 SANTOS, Benedito Rodrigues dos; GONÇALVES, Itamar Batista. Depoimento Sem Medo(?): culturas e
práticas não revitimizantes. São Paulo: Childhood Brasil, 2008, p.95. Disponível em:
<http://www.childhood.org.br/wp-content/uploads/2008/11/DEPOIMENTO-SEMMEDO.pdf>. Acesso em: 11
set. 2021.
93 CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA. Conselho Federal de Psicologia e a prática da escuta especial de
crianças e adolescentes vítimas de violência, abuso ou exploração sexual. Disponível em: <
https://site.cfp.org.br/wp-content/uploads/2015/05/Parecer-CFP-Escuta-Especial-de-Crian%C3%A7as-eAdolescentes.pdf>. Acesso em: 11 set.2021.
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cada profissional citado é relevante para a evolução do depoimento especial. Vale
ressaltar, que atuação dos operadores de Direito, psicólogos, pedagogos e assistentes
sociais é de suma importância para que o depoimento especial aconteça auxiliando na
operacionalização dos direitos constitucionais infanto-juvenil, para que estes sejam
cumpridos.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
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Após a utilização desse novo mecanismo de inquirição o depoimento especial, os
índices de condenação por crimes sexuais cometidos em desfavor de crianças e
adolescentes aumentaram consideravelmente, visto que a palavra da vítima possui
grande valor probatório, pois esses delitos, em sua maioria não deixam vestígios carnais.
Cabe salientar que a problemática se redobra na carência de espaço próprio e
profissionais habilidosos, dado que a criança/adolescente, por vezes, não consegue
expressar o que realmente lhe aconteceu, diante das ameaças do agressor ou até mesmo
por que recalcou tais informações, por produzirem dor e desconforto. Indaga-se então,
se o depoimento sem dano sustenta de forma integral a não revitimação e promove a
proteção das vítimas.
Apesar de o dispositivo legal propor que o depoimento, seja realizado em
ambiente especial, e dispor sobre proteção, existem janelas na norma regulamentadora,
como a preparação das vítimas para posterior tomada do depoimento, para mais a
necessária qualificação por parte dos profissionais que trabalham nas redes de proteção
à criança e ao adolescente.
Segundo o portal do Ministério Público da Bahia, em evento online, realizado no
ano de 2020, se discutiu os avanços e dificuldade de aplicação da lei, e abordou que a
responsabilidade dos autores de delitos cometidos contra a dignidade sexual passou de
cerca de 6% para até mais de 80%, em locais em que o depoimento especial foi
implementado.
A Lei nº 13.431/2017 aduz que o depoimento seja colhido de preferência uma
única vez, o que nos faz indagar outra problemática bastante comum, a alienação
parental, onde a criança/adolescente é induzida pelos familiares a relatarem fatos
inverídicos, provocando uma condenação injusta.
A prova, apesar de importante, não pode e nem deve sobressair à
criança/adolescente, devendo os operadores do direito estar atentos, para que a saúde
psíquica da vítima seja preservada e não gere ainda mais danos, visto que o infante não
tem a obrigação de falar caso não queira, e que sua contribuição no processo é apenas
para ajudar.
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RESUMO: O vínculo empregatício confere ao empregado uma série de garantias previstas
em lei, e com o avançar dos últimos anos muitos legisladores viram a necessidade de
reestruturar e de reorganizar a CLT para fins de reforma, com base nesse contexto a
sociedade tem passado por inúmeras mudanças e com elas vieram o surgimento de novas
relações de trabalho. Dentre elas, a do motorista de aplicativo, profissão esta que tem sido
pauta de inúmeros questionamentos e discussões acerca do reconhecimento ou não de
seu vínculo trabalhista. Sobre essa divergência uma parte da doutrina se considera
favorável pelo reconhecimento ao entender que motorista preenche todos os requisitos
para a configuração da relação de trabalho, porém, em entendimento contrário, tem
aqueles que desconhecem a existência de vínculo em razão da inexistência de
subordinação entre o motorista e a empresa UBER. Diante dessa série de questionamentos
e dúvidas que levam a divergência doutrinária e jurisprudencial que o artigo enfatizará
sobre o posicionamento majoritário adotado e a decisão dos tribunais superiores a respeito
da temática.
PALAVRAS-CHAVE: Vínculo empregatício. CLT. Motorista de aplicativo. UBER.
ABSTRACT: The employment relationship gives the employee a series of guarantees
provided for by law, and with the advance of recent years, many legislators saw the need
to restructure and reorganize the CLT for reform purposes, after all, society has undergone
numerous changes and with they came with the emergence of new working relationships.
Among them, the application driver, a profession that has been the subject of numerous
questions and discussions about the recognition or not of the employment relationship.
About this divergence, a part of the doctrine considers favorably for the recognition in
understanding that the driver fulfills all the requirements for the configuration of the
employment relationship, however, on the other hand, there are those who are unaware of
the existence of a bond due to the lack of subordination between the driver and the UBER
company. Faced with this series of questions, the article will emphasize the majority
position and the decision of the higher courts on the subject.
KEYWORDS: Employment relationship. CLT. Application Driver. UBER.
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O direito do trabalho encontra-se em constante evolução, a cada dia e a cada
semana surgem novos questionamentos que nos fazem refletir acerca de fatos nunca vistos
pelo legislador, em consequência desses inúmeros avanços foi vista a necessidade da
criação de uma nova lei capaz de corresponder as atuais expectativas, de maneira a
apresentar inovações que viessem a facilitar a proteção aos direitos dos trabalhadores.
Estes fatos levaram a elaboração da nova Consolidação das Leis do Trabalho, cujos
dispositivos vieram a acrescentar informações novas, modernizando-a conforme a
necessidade dos dias atuais.
Apesar de sua importância, não podemos negar os novos problemas relacionados
ao estudo do direito do trabalho, dentre elas a de maior importância e foco de estudo do
presente artigo que diz respeito ao reconhecimento de vínculo empregatício em
determinadas categorias profissionais, ao trazer a tona o trabalho desenvolvido pelo
motorista de aplicativo.
Reconhecimento este que muitos motoristas têm lutado para alcançá-lo, pois a
obtenção de sua garantia não apenas confere estabilidade, como também o recebimento
das verbas que passam a ter direito. E por buscar esse reconhecimento que muitos
motoristas de aplicativos entraram com ações ao longo dos últimos anos buscando uma
decisão favorável aos seus interesses.
Com isso, em virtude de seu objeto, o presente artigo abordará o conceito de
vínculo empregatício; sua importância, visando destacar a divergência de opiniões
apresentadas pelos estudiosos do direito e o atual entendimento dos tribunais superiores
acerca da regulamentação da matéria.
ASPECTOS INICIAIS
O questionamento acerca do reconhecimento ou não do vínculo empregatício é um
tema de grande abrangência no estudo do direito do trabalho, em decorrência da
existência das diversas relações de trabalho existentes nos dias de hoje. Inúmeras seriam
as exemplificações a serem dadas sobre a temática, contudo, o principal ponto de estudo
deste artigo diz respeito ao reconhecimento ou não do vínculo laboral existente entre o
UBER e os motoristas de aplicativo, modalidade trabalhista esta voltada exclusivamente ao
transporte individual privado que surgiu em detrimento das inovações tecnológicas.
O UBER é um aplicativo que chegou ao Brasil em 2014, conferindo à respectiva classe
de motoristas a categoria de trabalhador autônomo. Contudo, o assunto virou motivo de
questionamentos por parte de especialistas sobre o reconhecimento do vínculo existente
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entre o motorista cadastrado com o aplicativo, motivo este que gerou grandes
controvérsias e objeto de estudo em comento (CASAGRANDE, 2017. p. 06).
RELAÇÃO DE TRABALHO E RELAÇÃO DE EMPREGO
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Ao tratar sobre o tema propriamente dito é preciso destacar o conceito dado pela
doutrina majoritária sobre a “relação de trabalho”, e mais do que tudo, diferenciá-lo com
a expressão “relação de emprego”, que embora semelhantes, possuem singularidades que
serão primeiramente apresentadas neste tópico. Segundo o entendimento de Maurício
Delgado Godinho:
“A primeira expressão tem caráter genérico: refere-se a todas as
relações jurídicas caracterizadas por terem sua prestação essencial
centrada em uma obrigação de fazer consubstanciada em labor
humano. Refere-se, pois, a toda modalidade de contratação de
trabalho humano modernamente admissível. A expressão relação de
trabalho englobaria, desse modo, a relação de emprego, a relação de
trabalho autônomo, a relação de trabalho eventual, de trabalho
avulso e outras modalidades de pactuação de prestação de labor
(como trabalho de estágio, etc.). Traduz, portanto, o gênero a que se
acomodam todas as formas de pactuação de prestação de trabalho
existentes no mundo jurídico atual. [...] (DELGADO, 2009, pág. 270).
Antes de tudo, é preciso destacar a existência de duas correntes doutrinárias que
tem sido alvo de controvérsias por parte da doutrina, são elas: a teoria Contratualista e a
Teoria Anti-contratualista.
Para os contratualistas, todo vínculo oriundo da relação de emprego tem natureza
contratual, ou seja, o contrato só viria a possuir seus respectivos efeitos quanto a validade
se houver o comum acordo entre as partes para sua elaboração, obedecendo os requisitos
essenciais para formação do contrato entre empregado e empregador na forma da lei
(LEITE, 2018. p. 241).
Por outro lado, os anti-contratualistas fundamentam sua tese com base no
entendimento de que a relação entre empregado e empregador não necessita de contrato,
ao entender que o que prepondera em suas relações é o consenso e a livre manifestação
de vontade entre os mesmos (LEITE, 2018. P. 243).
Por se tratar de uma relação aberta que confere ao trabalhador maior liberdade no
exercício de suas funções, a teoria anti-contratualista apresentou a chamada “relação de
trabalho”: conceito mais amplo que faz referencia a todo e qualquer tipoo de relação de
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trabalho existente, seja de vinculo contratual ou não, se concretizando a partir do mero
consentimento tácito por parte do trabalhador.
Resumindo, o trabalhador oferecerá sua capacidade laboral para a realização de
suas atividades, onde em troca, receberá tão somente uma contraprestação pela realização
do serviço prestado. Não há direitos trabalhistas. Diferentemente da “relação de emprego”,
cujo critério para sua configuração consiste no preenchimento de todos os requisitos
apresentados no artigo 3° da Consolidação das Leis do trabalho (subordinação,
pessoalidade, habitualidade, onerosidade e obrigação do serviço ser prestado por pessoa
física), cumpridos esses requisito estaremos diante da relação de emprego, caso contrário,
será uma relação de trabalho (ALCANTARA, 2017. P. 56).
ESPÉCIES DA RELAÇÃO DE EMPREGO:
Devidamente apresentado no tópico anterior, a configuração da relação de
emprego apresenta alguns requisitos que precisam ser necessariamente cumpridos, vamos
a eles:
PESSOA FISICA:
O primeiro requisito para configuração da relação de emprego é que a atividade
precisa ser realizada por pessoa física, uma vez que o direito do trabalho se reserva a
proteger sempre a parte mais fraca e vulnerável das relações trabalhista. Tal benefício
inexiste para pessoas jurídicas.
A observação atinente a pessoa física se faz necessária ao reconhecer o papel do
homem na realização do trabalho, cabendo, portanto, apenas a ele execução de seu fim. É
importante destacar que a doutrina embora esclareça a relação existente entre duas
empresas, sendo uma delas prestadora de serviços, a esta última entende-se que a
realização do trabalho se dá pelas pessoas físicas vinculadas a empresa prestadora de
serviços e não a empresa propriamente dita.
Conforme este entendimento, Mauricio Delgado traz uma definição clara e sucinta
sobre a pessoa física:
"A prestação de serviços que o Direito do Trabalho toma em
consideração é aquela pactuada por uma pessoa física. Os bens
jurídicos tutelados pelo Direito do Trabalho importam à pessoa física,
não podendo ser usufruídos por pessoas jurídicas. Assim, a figura do
trabalhador há de ser, sempre, uma pessoa natural”; (DELGADO,
2009, pág. 270.).
Além do conceito, o autor destaca:
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“a própria palavra trabalho já denota, necessariamente, atividade
realizada por pessoa natural, ao passo que o verbete serviço abrange
obrigação de fazer realizada quer por pessoa física, quer pela
jurídica.” (Delgado, 2009, pág. 291.
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Portanto, o trabalhador deve sempre ser pessoa física, pois assim evita riscos de
fraudes por parte de empregadores que buscam burlar e infringir os dispositivos legais
devidamente inseridos na nova CLT.
PESSOALIDADE
Diretamente vinculado ao requisito da pessoa física, a pessoalidade se faz necessária
para a configuração da relação de emprego. Sua finalidade estabelece que as relações
estabelecidas devem ser “intuitu personae”, ou seja, a realização/execução do serviço deve
ser feita exclusivamente com o mesmo empregado com quem o empregador firmou
contrato (CAIRO JUNIOR, 2014. p. 142).
Atualmente já tivemos inúmeras causas na justiça que retrataram situações em que
o funcionário não pode comparecer ao serviço em razão de imprevistos relacionados a
motivos doença, e não tendo como comparecer ao serviço pede para que alguém (um
terceiro estranho na relação trabalhista) vá em seu lugar para cumprir o expediente. Notem
que tal pratica não é permitida, uma vez que, conforme fora visto, o contrato é feito em
razão da pessoa, não podendo um terceiro cumprí-lo em seu lugar, pois o que prevalece
é a pessoalidade na prestação do serviço pactuado.
Facilitando o entendimento deste requisito com o exemplo apresentado, convém
destacar o comentário de Mauricio Delgado Godinho sobre o tema:
“É essencial à configuração da relação de emprego que a prestação
do trabalho, pela pessoa natural, tenha efetivo caráter de
infungibilidade, no que tange ao trabalhador. A relação jurídica
pactuada – ou a efetivamente cumprida – deve ser, desse modo,
intuitu personae com respeito ao prestador de serviços, que não
poderá, assim, fazer-se substituir intermitentemente por outro
trabalhador ao longo da concretização dos serviços pactuados”.
(DELGADO, 2008, pág. 292.).
NÃO EVENTUALIDADE
O terceiro elemento configurador da relação de emprego é caracterizado pela
realização de atividade de maneira contínua, portanto, a eventualidade diz respeito a tudo
aquilo que não é habitual/contínuo.
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O artigo 3° da CLT apresenta essa informação com os seguintes dizeres:
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“Considera-se empregado toda pessoa física que prestar serviços de
natureza não eventual a empregador, sob a dependência deste e
mediante salário”.
Logo, o trabalho passa por uma carga horária fixada semanalmente a serem
cumpridas durante os dias da semana. Contudo, nada impede a existência de atividade
realizadas em apenas alguns dias, pois tudo dependerá da previsão contratual estabelecida
(NASCIMENTO, 2006. P. 445).
A titulo de exemplo temos o caso de um sujeito que trabalha como garçom nos
finais de semana, onde presta suas funções em uma jornada diária de oito horas por dia,
durante os dias de sexta, sábado e domingo. Perceba que, embora tal atividade não seja
realizada diariamente, mesmo assim se configura como relação de emprego por se ter em
vista os dias e horários fixados em contrato de trabalho.
ONEROSIDADE
A onerosidade é consequência da relação de emprego, são direitos e obrigações
fixados no contrato entre empregado e empregador, permitindo que ambos os lados da
relação trabalhista cumpram com suas responsabilidades, seja o empregado para o fiel
cumprimento dos seus serviços, seja o empregador na responsabilidade de efetuar o
pagamento pela contraprestação realizada, podendo ser feito em dinheiro ou utilidades
(MARQUES; ABUD, 2013. P. 12).
A onerosidade é vista como um importante fator das relações de trabalho, pois ele
visa verdadeira finalidade que determinam os motivos de uma pessoa oferecer sua força
de trabalho.
SUBORDINAÇÃO
O último aspecto da relação de emprego é o que tutela o empregado protegendoo das arbitrariedades e condutas praticadas por parte do empregador, a subordinação é
necessária não apenas para a configuração da relação de emprego, como também, no que
cerne a proteção ao trabalhador quanto aos seus direitos (LOCKMANN, 2010. P. 29).
A PLATAFORMA DO UBER
O cadastro para habilitar-se aos serviços do UBER como motorista de aplicativo
segue algumas etapas necessárias para efeitos de validação de seus dados ao sistema.
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A primeira etapa para cadastro é a exigência e comprovação de CNH (Carteira
Nacional de Habilitação), acrescida da sigla EAR para atestar o exercício de atividade
remunerada visando posteriormente a comprovação da capacidade do motorista para
exercício das atividades profissionais pela UBER.
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Atestando a CNH, é preciso fazer o cadastro no aplicativo, lá deverão ser
devidamente preenchidas as informações pessoais, além do inserimento de uma foto 3x4
para fins de reconhecimento do usuário. Ademais, outras informações são exigidas para o
preenchimento do cadastro, tais como nome dos genitores, CPF, RG, endereço atualizado,
documentações do veículo a ser usado para realização da atividade (marca, ano de
fabricação), tais informações são necessárias para fins de análise (EQUIPE UBER, 2019).
Após sua aprovação no sistema, o motorista tem acesso ao aplicativo do UBER. Além
do mais, cabe ressaltar que sua conta é individual, não podendo terceiros usarem seus
dados e exercer a atividade em seu lugar (critério da pessoalidade), cabendo ao motorista
a possibilidade de habilitar mais de um veículo automotor para execução dos seus serviços.
Para trabalhar, o motorista altera o seu status para o modo Online, de maneira a
permitir que o motorista receba notificações de corridas próximas a sua localização,
permitindo a realização da corrida, para sua ocorrência basta que o mesmo aceite e se
dirija em direção ao passageiro que o aguarda (EQUIPE UBER, 2019).
O Aplicativo possui esta dinâmica justamente com o propósito de flexibilizar as
relações de trabalho dos motoristas cadastrados em seu banco de dados.
O VÍNCULO TRABALHISTA ENTRE O MOTORISTA DE APLICATIVO E O UBER
Muito tem se falado sobre essa questão do vínculo entre o motorista de aplicativo
e o UBER, relação de trabalho esta, que apesar de recente tem sido alvo de inúmeros
argumentos jurídicos acerca da sua validade quanto à proteção dos motoristas (ZANATTA,
2017).
Sem muitos aprofundamentos por ora neste artigo, é preciso destacar que diversas
ações trabalhistas tem dado o devido reconhecimento as atividades vinculadas ao UBER,
sendo apenas uma questão de tempo para seu entendimento unânime acerca da
controvérsia.
Um dos casos mais recentes diz respeito a um sujeito que teve o seu vinculo
encerrado com o aplicativo. Na justiça ele ingressou com uma ação na qual pleiteava o
reconhecimento do vínculo empregatício, exigindo seu direito com base na sua jornada de
trabalho e nas documentações que apresentou em anexo solicitou a respectiva anotação
de seu tempo de serviço na carteira de trabalho. A UBER, na condição de reclamada,
apresentou em sua defesa o não reconhecimento da exigência feita pelo reclamante, uma
703

www.conteudojuridico.com.br

vez que, segundo seu entendimento, inexistia o preenchimento de todos os pressupostos
que configurassem a relação de empregos. Com base nas informações apresentadas nas
peças e provas nos autos, a juíza proferiu decisão favorável ao réu reconhecendo o vínculo
empregatício.
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Sobre a pessoalidade, ela destacou:
A pessoalidade é patente. O autor, para trabalhar na UBER, procedeu
à sua inscrição "on line”, individualizada, como admitido pela própria
reclamada. Nesse sentido o passo a passo para o cadastro, acostado
à defesa (f. 315 e seguintes). (CAVALCANTI, Ana Maria Espi –TRT-BH.
RTOrd 0010635- 18.2017.5.03.0137- 03ª região).
Com relação a habitualidade:
Na hipótese dos autos, os relatórios de corridas (f. 538 e seguintes)
deixam evidenciado que o autor trabalhava de forma não eventual, e
predominantemente no horário noturno, em praticamente todos os
dias da semana, durante todo o período declinado na exordial.
Registre-se, por oportuno, que o fato de o autor trabalhar em outra
atividade, neste caso, por si só, não teria o condão de elidir o
reconhecimento da relação de emprego, eis que, como é sabida, uma
pessoa pode ter mais de um emprego. Logo, totalmente inócua a
juntada da carteira de trabalho do autor. (CAVALCANTI, Ana Maria
Espi-TRT-BH. RTOrd 0010635- 18.2017.5.03.0137- 03ª região).
Reconheceu a onerosidade pela atividade desempenhada, e entendeu a
subordinação como último elemento para caracterização da relação de emprego conforme
abaixo:
No entendimento deste juízo não há dúvidas de que a reclamada
controla e desenvolve o negócio, estabelecendo os critérios de
remuneração de seus motoristas. Em contraposição, está o motorista,
que se sujeita às regras estabelecidas pela UBER e ao seu poder
disciplinario, como por exemplo, a desativação do trabalhador, com
baixa/má reputação. A própria reclamada admite em sua defesa que,
caso seja reconhecido o vínculo, deverá ser considerado que a
dispensa do obreiro se deu por mau procedimento, em virtude de
seguidos cancelamentos de viagens. (CAVALCANTI, Ana Maria Espi –
TRT-BH. RTOrd 0010635-18.2017.5.03.0137- 03ª região).
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Isto posto, o douto juízo entendeu por não restar dúvidas quanto ao
reconhecimento do direito suscitado pelo autor na ação.
ENTENDIMENTO CONTRÁRIO AO RECONHECIMENTO DE VÍNCULO
Na mesma medida em que alguns tribunais reconheçam o vínculo e garanta os
direitos do trabalhador, há quem apresente entendimento contrário.
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Dentre diversos entendimentos apresentados nos tribunais pelo país, o Tribunal de
Justiça do Trabalho do Estado do Ceará, entendeu que o motorista de aplicativos como o
UBER não tem vínculo empregatício com a mesma. A referida decisão se deu no dia 27 de
setembro de 2021por meio do Tribunal Regional do Trabalho da 7° Região (BEATRIZ, 2021.
P.01).
O referido órgão já havia apresentado seu entendimento anteriormente em primeira
instância com a negativa de um pedido realizado por um motorista de UBER que realizou
seus serviços durante os anos de 2019 a 2020.
Em fase recursal, o acórdão de segundo grau proferido pela primeira turma do
Tribunal Regional do Trabalho decidiu pelo não reconhecimento do vínculo por entender
que a referida relação não encontra a “subordinação” como um dos requisitos para a sua
configuração.
Esse assunto tem gerado repercussões por se tratar de uma matéria inédita nunca
antes vista nos tribunais, e em razão dessas questões o Tribunal Superior do Trabalho já
proferiu jurisprudência acerca desta temática (BEATRIZ, 2021. P.01).
O relator da decisão, o Jurista Plauto Carneiro Porto expõe que as leis trabalhistas
são eficientemente aptas na resolução dos problemas atinentes as novas relações de
trabalho, e destaca com as seguintes palavras:
A legislação é apta para "ensejar a aferição e consequente distinção
da natureza das relações laborais efetivadas na vida em sociedade,
se de emprego ou meramente de trabalho, mesmo em sendo elas do
chamado 'novo modelo de trabalho', prenhes de tecnologia, com
ferramentas complexas, programas, sistemas e algoritmos" (BEATRIZ,
2021. P.02).
O magistrado ainda enfatiza ao dizer que o processo ajuizado pelo motorista contra
a UBER resultou no não reconhecimento da subordinação dentro da relação entre as partes
do processo, sendo o ato de estar subordinado ao empregador um requisito imprescindível
para aquisição e proteção dos direitos trabalhistas.
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Além desse entendimento, o Ministro Breno Medeiros expôs seu argumento com
base no mesmo entendimento, ao entender que:
"a ampla flexibilidade do trabalhador em determinar a rotina, os
horários de trabalho, os locais em que deseja atuar e a quantidade
de clientes que pretende atender por dia é incompatível com o
reconhecimento da relação de emprego, que tem como pressuposto
básico a subordinação” (BEATRIZ, 2021. P.02).
Com isso, embora muito se tenha discutido acerca da divergência de opinião acerca
do reconhecimento ou não, as empresas de aplicativos como o UBER tem enfrentado
inúmeros processos ao longo dos últimos anos sobre essas mesmas questões.
Pois, apesar de muitos ajuizarem ações requerendo o reconhecimento do respectivo
rvínculo, o TST deu a palavra final ao entender pelo não reconhecimento com base nos
fundamentos acima expostos (BEATRIZ, 2021. P.02).
Vamos aos julgados acerca da matéria:
A decisão é oriunda de um recurso de agravo de instrumento referente a recurso de
revista que fora negado pela decisão anterior que buscava entender as razões do não
reconhecimento do vínculo (processo n° 1001821-40.2019.5.02.0401).
AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA. ACÓRDÃO
PUBLICADO NA VIGÊNCIA DA LEI Nº 13.015/2014. VÍNCULO DE
EMPREGO. MOTORISTA. UBER. AUSÊNCIA DE SUBORDINAÇÃO. Em
razão de provável caracterização de ofensa ao art. 3º, da CLT, dá-se
provimento ao agravo de instrumento para determinar o
prosseguimento do recurso de revista. Agravo de instrumento
provido. RECURSO DE REVISTA. ACÓRDÃO PUBLICADO NA
VIGÊNCIA DA LEI Nº 13.015/2014. VÍNCULO DE EMPREGO.
MOTORISTA.
UBER.
AUSÊNCIA
DE
SUBORDINAÇÃO.
TRANSCENDÊNCIA JURÍDICA RECONHECIDA. Destaque-se, de início,
que o reexame do caso não demanda o revolvimento de fatos e
provas dos autos, isso porque a transcrição do depoimento pessoal
do autor no acórdão recorrido contempla elemento fático hábil ao
reconhecimento da confissão quanto à autonomia na prestação de
serviços. Com efeito, o reclamante admite expressamente a
possibilidade de ficar "off line", sem delimitação de tempo,
circunstância que indica a ausência completa e voluntária da
prestação dos serviços em exame, que só ocorre em ambiente virtual.
Tal fato traduz, na prática, a ampla flexibilidade do autor em
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determinar sua rotina, seus horários de trabalho, locais que deseja
atuar e quantidade de clientes que pretende atender por dia. Tal
auto-determinação é incompatível com o reconhecimento da relação
de emprego, que tem como pressuposto básico a subordinação,
elemento no qual se funda a distinção com o trabalho autônomo.
Não bastasse a confissão do reclamante quanto à autonomia para o
desempenho de suas atividades, é fato incontroverso nos autos que
o reclamante aderiu aos serviços de intermediação digital prestados
pela reclamada, utilizando-se de aplicativo que oferece interface
entre motoristas previamente cadastrados e usuários dos serviços.
Dentre os termos e condições relacionados aos referidos serviços,
está a reserva ao motorista do equivalente a 75% a 80% do valor
pago pelo usuário, conforme consignado pelo e. TRT. O referido
percentual revela-se superior ao que esta Corte vem admitindo como
bastante à caracterização da relação de parceria entre os envolvidos,
uma vez que o rateio do valor do serviço em alto percentual a uma
das partes evidencia vantagem remuneratória não condizente com o
liame de emprego. Precedentes. Recurso de revista conhecido e
provido. (TST - RR: 10001238920175020038, Relator: Breno Medeiros,
Data de Julgamento: 05/02/2020, 5ª Turma, Data de Publicação: DEJT
07/02/2020).
Conforme decisão proferida pelo TST o preenchimento dos requisitos para
obtenção do vínculo empregatício se fazem necessárias, onde além da ausência de
subordinação, o julgador verificou a autonomia exercida pelo autor da ação quando exercia
suas funções como motorista de aplicativo.
Dentro dessa autonomia, se pode perceber o autor admitiu de forma expressa em
juízo sobre a vantagem de ficar “offline” no aplicativo de modo a realizar as suas atividades
dentro do seu próprio tempo, possibilidade esta que não permitia que a UBER fiscalizasse
o número de horas trabalhadas. Com isso, a empresa alegou que não tinha acesso a
jornada e nem as horas em que o serviço era realizado (TST - RR: 10001238920175020038,
2020. P. 12).
Nesse entendimento, verificou-se que a ampla margem de liberdade atribuída ao
motorista para a prestação do serviço permitiu que o requisito da “subordinação”
inexistisse frente ao reconhecimento de uma relação contratual.
Além do mais, a UBER requisitava apenas do motorista cadastrado o pagamento de
taxa referente a cada corrida realizada, sendo assim, o motorista obtinha apenas uma
variável equivalente a 75 a 80% do valor pago pelo cliente, sendo o restante pago à
empresa (TST - RR: 10001238920175020038, 2020. P. 12).
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O valor recebido pelo motorista do aplicativo confere uma grande vantagem a sua
remuneração, fator esta que viabilizaria muito mais o exercício de suas atividades.
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Com base nos argumentos expostos o motorista não tem direito de reconhecimento
ao vínculo empregatício e nem as verbas rescisórias, como as horas extras, a indenização
solicitada por danos morais, o valor concernentes as despesas realizadas, assim como os
demais benefícios normativos solicitados.
CONCLUSÃO
O mundo tem mudado e com elas surgiram novas relações de trabalho, esse
dinamismo permitiu que as Leis trabalhistas passassem por reformas capazes de atender
as mudanças e com elas regular suas mais diversas configurações. Dentre o extenso rol de
novas atividades surgidas ao longo dos últimos 5 anos, tivemos a do motorista de
aplicativo, atividade esta que propiciou maior dinamismo e facilidade na locomoção de
seus usuários.
Embora haja elevada importância na função exercida pelo motorista de UBER, há
muitos que o questionassem sobre a regularização da profissão como forma de emprego.
Esse assunto virou pauta em vários tribunais gerando divergências quanto ao seu
posicionamento favorável ou não.
O reconhecimento do vínculo tem sido o desejo de muitos cidadãos em tempos de
crise, e sua garantia não apenas confere estabilidade, como também o recebimento das
verbas que passa a ter direito. E por buscar esse reconhecimento que muitos motoristas
de aplicativos entraram com ações ao longo dos últimos anos buscando uma decisão
favorável aos seus interesses.
Por conta do relevante número de ações, muitos tribunais viram a necessidade de
levantar este assunto ao trazer questionamentos que levassem a um entendimento
uniformizado, pois na medida que um tribunal entendia pela não aplicabilidade da
concessão de seu direito quanto ao reconhecimento, havia paralelamente tribunais em
outro Estados julgando em sentido contrário. Com isso, muito mais do que a decisão dos
tribunais, era preciso ver o entendimento da jurisprudência e dos tribunais superiores sobre
o assunto.
Dentre a dualidade apresentada pelos dois lados o artigo leva a conclusão de que
o atual entendimento apresentado pelo Tribunal Superior do Trabalho enfatiza o seu não
reconhecimento, por se ter em vista a ausência da subordinação como requisito para a
configuração da relação de emprego.
Desta forma, embora a empresa UBER esteja lidando com inúmeros processos
referentes ao questionamento desta matéria, o papel do direito ao longo dos próximos
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anos serão de difundir o entendimento de seus julgados a fim de uniformar a compreensão
da matéria apresentada fazendo prevalecer o entendimento do Tribunal Superior do
Trabalho frente as decisões conflitantes dos tribunais.
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RESUMO: Este estudo tem como foco apresentar entendimentos jurisprudenciais
relevantes e pouco falados no âmbito do direito familiar, qual, a possibilidade de relativizar
o dever de amparo parental em casos que os descendentes sofrem abandono. Restou
evidenciado que os tribunais, em casos específicos, podem indeferir pedidos de alimentos
para idosos que em momento passado não cumpriram assistência familiar aos seus filhos.
Assim, a pesquisa constatou que a lacuna na lei, referente a tal assunto, é substituída por
jurisprudências, que o vínculo genético não é condição suficiente para garantir alimentos
e que em uma sociedade onde crianças e adolescentes sofrem com o abandono recorrente,
os princípios basilares do direito de família pressupõem uma reciprocidade tanto dos
ascendentes quanto dos descendentes. A metodologia utilizada no presente artigo é a
revisão bibliográfica, pois trata-se de análise de obras já existentes e o método empregado
é o dedutivo.
Palavras-chave: Dever de amparo, Abandono, Alimentos, Jurisprudências.
ABSTRACT: This study is focused on presenting relevant jurisprudential understandings
and little talked about in the context of family law, which is the possibility of relativizing
the duty of parental support in cases that defeated descendants. It will be evident that the
courts, in specific cases, can reject the request for maintenance for elderly people who in
the past did not comply with family assistance to their children. Thus, the research will show
that a gap in the law, referring to this matter, is replaced by jurisprudence, that the genetic
link is not sufficient to guarantee food and that in a society where children and adolescents
must be protected from recurrent abandonment, the principles basic family law requires
reciprocity for both ascendants and descendants.
Key words: Duty of protection, Abandonment, Maintenance, Jurisprudence
SUMÁRIO: 1. INTRODUÇÃO; 2. PRINCÍPIOS BASILARES DO DEVER DE AMPARO; 3. DEVER
RECÍPROCO DE AMPARO DOS PAIS COM OS FILHOS; 4. DEVER DE AMPARO DOS FILHOS
COM OS PAIS, 5. ABANDONO PARENTAL NO BRASIL; 6. 6.A POSSIBILIDADE DE
RELATIVIZAÇÃO MEDIANTE ANÁLISE JURISPRUDENCIAL; CONSIDERAÇÕES FINAIS,
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS.
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1. INTRODUÇÃO
O Direito de Família possui diversos princípios norteadores, dentre eles o da proteção
integral da criança e do adolescente, previsto no artigo 227 da Constituição Federal de
1988. Com tal característica, no artigo 229 da Carta Magna, os filhos também possuem o
dever legal de amparar àqueles que durante sua existência prestaram auxílio e cuidado
para garantir condições de uma vida digna. O Estatuto do Idoso, Lei nº 10.741/2003, a
Constituição Federal e o Código Civil, enfatizam a obrigação inversa de cuidado com os
ascendentes.
É uma via de mão dupla, ou seja, as obrigações são recíprocas.
Sabendo dessas duas vertentes e que o Direito de Família sofre constantes alterações
para acompanhar as evoluções da sociedade a qual está inserido, a presente pesquisa
busca esclarecer a possibilidade de relativização da obrigação de assistência do filho para
com pai que em momento pretérito, nunca conferiu qualquer amparo ao seu descendente.
O cenário de abandono parental no Brasil é irrefutavelmente excessivo, o tema
apresenta relevância na medida em que, assim como há crianças abandonadas por seus
pais, o número de idosos igualmente abandonados por seus filhos vêm aumentando
constantemente, pois apesar do envelhecimento ser um fato, percebemos que a sociedade
não lida bem com as consequências advindas deste.
A temática apresenta relevância científica acadêmica, pois se delimita em esclarecer
a possibilidade do afastamento dessa obrigação quando os genitores, em momento
passado, não cumpriram com o dever parental. Melhor dizendo, a solidariedade familiar
vem como pressuposto de obrigação alimentar futura, e é usada tanto para justificar o
dever do cuidado quanto para estear seu afastamento.
Durante esta pesquisa, será manifesto que requerer a obrigação de amparo ao idoso
pautado apenas no parentesco, não tem sido sinônimo de pedido deferido em alguns
tribunais. Serão usadas Jurisprudências, pois embora seja uma temática de suma
importância e presente no cotidiano das pessoas, não há lei específica que se posicione a
respeito de exceções que viabilizariam tal relativização do dever de amparo da prole com
o progenitor anoso em caso de abandono.
A pesquisa possui metodologia de pesquisa bibliográfica, sendo que o método de
pesquisa utilizado é o dedutivo, pois parte de premissas gerais. Além de Jurisprudências,
serão utilizadas legislações infraconstitucionais, doutrinas, artigos científicos e sites.
2. PRINCÍPIOS BASILARES DO DEVER DE AMPARO
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A Família é o núcleo básico de formação da sociedade, de acordo com o Jurista
Carlos Roberto Gonçalves, “é de todos os ramos do direito, o mais intimamente ligado à
própria vida, uma vez que, de modo geral, as pessoas provêm de um organismo familiar e
a ele conservam-se vinculados durante a sua existência” (GONÇAVES, 2013, p.17).
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O dever de amparo encontra-se fortemente presente em âmbito constitucional,
inclusive, com o advento da CF, ele transformou-se em uma obrigação, imputando-se aos
membros da família deveres recíprocos.
E, ao fazer uma análise dos princípios de maior destaque neste ramo, pode-se
auferir que a preocupação e o objetivo destes, é a conservação da harmonia familiar.
Enfatizam-se como pertinentes ao tema, os princípios da dignidade da pessoa humana,
solidariedade e paternidade responsável.
Tais princípios são abrangentes e no âmbito do dever parental seguem a mesma
linha, sendo inclusive, a base de todas as relações. Estabelecem e respaldam o dever de
cuidar dos pais para com os filhos, garantindo a assistência e cuidados imprescindíveis ao
desenvolvimento, seja no âmbito material ou afetivo.
O princípio da Dignidade da Pessoa Humana é o mais abrangente se comparado
aos outros.
“É o princípio maior, o mais universal de todos os princípios. Um macroprincípio do
qual se irradiam todos os demais: liberdade, autonomia privada, cidadania, igualdade e
solidariedade, uma coleção de princípios éticos”. (DIAS, 2021, p. 65).
O princípio da dignidade da pessoa humana está entrelaçado com todos os demais
princípios, funcionando inclusive, como vértice do estado democrático de Direito e
pressuposto de justiça. (PEREIRA, 2020).
Já a solidariedade é a base de todas as relações familiares e garante ao menor, por
exemplo, a assistência dos pais para assegurar cuidados imprescindíveis ao seu
desenvolvimento, seja no âmbito material ou afetivo.
A solidariedade social é reconhecida como objetivo fundamental da
República Federativa do Brasil pelo art. 3.º, inc. I, da CF/1988, no
sentido de construir uma sociedade livre, justa e solidária. Por razões
óbvias, esse princípio acaba repercutindo nas relações familiares, eis
que a solidariedade deve existir nesses relacionamentos pessoais.
(TARTUCE, 2020, p. 1757)
No âmbito familiar, a solidariedade influenciará de duas maneiras: primeiramente,
no âmbito interno, onde o dever de cooperação entre os entes familiares será demonstrado
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e, em segundo plano, nas relações do grupo familiar com as demais pessoas no ambiente
de convivência do cotidiano. (LÔBO,2007)
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Flávio Tartuce, em um artigo escrito para a IBDFAM (Instituto Brasileiro do Direito
de Família), destaca que a solidariedade não se restringe apenas à esfera patrimonial, ela
vai muito além, pois engloba também o contexto afetivo e psicológico. (IBDFAM, 2007)
O artigo 227 da Constituição Federal estabelece o dever de cuidar dos pais para
com os filhos, evidenciando o princípio da convivência familiar, o qual se encontra
intimamente ligado com o princípio da paternidade responsável, que busca o
planejamento familiar de maneira consciente. (BRASIL, 1988)
É essencial que o poder estatal inclua políticas efetivas de controle de natalidade
através de campanhas inteligentes e permanentes, além de incentivar o controle da prole
mediante benefícios fiscais, e, sobretudo destacar as vantagens do planejamento familiar.
(GAGLIANO, 2017)
É um princípio constitucional assegurado no § 7º do art. 227 da Constituição Federal,
nos arts. 3º e 4º do Estatuto da Criança e do Adolescente, e no inc. IV do art. 1.566 do
Código Civil. É a obrigação que os pais têm de prover a assistência moral, afetiva, intelectual
e material aos filhos, buscando um planejamento familiar responsável.
3. DEVER RECÍPROCO DE AMPARO DOS PAIS COM OS FILHOS
Os pais possuem deveres intrínsecos ao poder familiar, as relações familiares são
densamente reguladas pelo ordenamento jurídico, por exemplo, o artigo 227 da Carta
Constitucional preconiza ser dever da família assegurar à criança, o direito à vida, saúde,
alimentação, educação, lazer, profissionalização, dentre várias coisas. No artigo 229, está
estabelecido o dever dos pais em assistir, criar e criar e educar os filhos menores. (BRASIL,
1988)
Sabendo o Legislador que a família é a primeira instituição em que a criança é
apresentada, o âmbito civil não deixa dúvidas quanto ao dever dos pais para com os filhos.
O artigo 1.634 estabelece aos pais, o dever de criação aos filhos independentemente da
situação conjugal do casal. (BRASIL, 2002)
No artigo 3º, o estatuto da Criança e do Adolescente avulta o direito básico da
criança de gozar de todos os direitos próprios à humanidade, a fim de proporcionar
desenvolvimento físico, moral, espiritual, social em condições de liberdade e dignidade.
(BRASIL, 1990)
Referido estatuto confere aos pais ou responsáveis a obrigação de matricular seus
filhos na rede regular de ensino, sendo que no artigo 129, inciso V, ainda existe o
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complemento de ser responsabilidade dos genitores, o acompanhamento da frequência e
do rendimento escolar. (BRASIL, 1990)
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Para a doutrinadora Maria Berenice Dias, os filhos possuem o direito de conviverem
com os pais e a não observância de tal pode acarretar em prejuízos que refletem em toda
a vida do indivíduo. Quando os genitores deixam de cumprir mencionado dever legal, os
danos gerados impedem o desenvolvimento saudável da criança, motivo pelo qual a
responsabilidade civil tem feito parte de volumosas demandas judiciais. (DIAS, 2021)
4. DEVER DE AMPARO DOS FILHOS COM OS PAIS
A solidariedade fortalece o amparo e consequentemente, a assistência recíproca
entre os membros da família, por exemplo, a obrigação alimentar entre parentes. A
preocupação do dever de amparo não se restringe apenas aos menores, mas também aos
idosos, estando alicerçado no texto Constitucional, Código Civil e no Estatuto do Idoso.
No artigo 230 da Constituição, foi estabelecido que "a família, a sociedade e o
Estado têm o dever de amparar as pessoas idosas, assegurando sua participação na
comunidade, defendendo sua dignidade e bem-estar e garantindo-lhes o direito à vida"
(BRASIL, 1988).
A lei 10.741/2013, que regulamenta o estatuto do idoso traz diversas garantias como
direito à liberdade; à dignidade; ao respeito; à convivência familiar e comunitária e a
obrigação de pagamento de pensão alimentícia aos pais na velhice, pelos filhos. (BRASIL,
2003)
No último caso, diz respeito ao idoso que não possui condições e nem recursos
suficientes para se sustentar de forma a garantir uma vida digna, busca um equilíbrio entre
atender as necessidades do reclamante e as possibilidades do obrigado. Tanto no caso do
ascendente ou do descendente, como autores do dever de amparo, constata-se a vontade
do legislador de impedir o abandono e a situação de vulnerabilidade em ambos os lados,
são as chamadas condições de vulnerabilidade e o binômio necessidade-possibilidade.
(BRASIL, 2002)
5. ABANDONO PARENTAL NO BRASIL
O abandono parental pode ser dividido em afetivo, intelectual ou material de um,
ou dos dois genitores. Circunstâncias em que os pais, mesmo cientes da responsabilidade
com o filho, deixam de registrar, e quando o faz, não prestam suporte a criança. O
abandono material, previsto no artigo 244 CP é configurado quando o genitor deixa de
prover recursos básicos necessários a subsistência do menor, se enquadrando nesta
hipótese o não cumprimento no dever de alimentos (MADALENO, 2017, p.29).
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É o mais amplo, pois ao ser evidenciado, pode se concluir que os demais abandonos
também são recorrentes. Para exemplificar, podem-se citar os inúmeros casos nas varas de
família pelo Brasil, onde os filhos requerem indenização por danos morais por abandono,
que além da ausência material, também é possível observar a ausência de afeto.
A lei responsabiliza os pais no que toca aos cuidados com os filhos.
A ausência do cuidado, o abandono moral viola a integridade
psicofísica dos filhos, bem como o princípio da solidariedade familiar,
valores protegidos constitucionalmente. Esse tipo de violação
configura dano moral. E quem causa dano é obrigado a indenizar.
(DIAS, 2021, p.408)
O abandono intelectual ocorre quando o genitor falha com o dever legal de garantir
educação aos filhos, qual seja frequentar a escola dos 4 aos 17 anos. Apesar de ser pouco
falado em comparação aos demais, é bastante frequente, pois segundo relatório “Pobreza
na infância e na Adolescência” elaborado pelo UNICEF, no Brasil, 20,3% das crianças e dos
adolescentes de 4 a 17 anos têm o direito à educação violado. (SETOR, 2019)
Como o ensino é reconhecido como um direito subjetivo público, é
dever do Estado e da família promovê-lo e incentivá-lo (CR 205 e 208
$ 1.º). Portanto, mais um dever é atribuído aos pais: manter os filhos
na escola. O inadimplemento deste encargo, além de configurar o
delito de abandono intelectual (CP 246), também constitui infração
administrativa (ECA 249). (DIAS. 2021, p. 310)
O conceito de família tem uma influencia significativa no afeto, os pais devem criar
e educar seus filhos provendo-lhes todo carinho necessário para o bom desenvolvimento
da criança, segundo a psicologia, o afeto nesta fase contribui para a formação plena da
personalidade.
O distanciamento entre pais e filhos produz consequências de ordem
emocional e pode comprometer o seu sadio desenvolvimento. O
sentimento de dor e abandono pode deixar reflexos permanentes em
sua vida. (DIAS, 2021, p. 140 e 141)
“A enorme evolução das ciências psicossociais escancarou a decisiva influência do
contexto familiar para o desenvolvimento sadio de pessoas em formação”. (DIAS, 2021,
p.409)
O abandono afetivo, talvez o que mais traga reflexos psicológicos para a criança no
decorrer da vida, se caracteriza pela indiferença dos pais em relação aos filhos. (RABELO,
2019)
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6. A POSSIBILIDADE DE RELATIVIZAÇÃO MEDIANTE ANÁLISE JURISPRUDENCIAL
Como já abordado nos capítulos anteriores deste trabalho acadêmico, os princípios
buscam uma harmonia familiar, a solidariedade e reciprocidade caracterizam-se pelo fato
de que, hoje quem figura como devedor de amparo poderá vir a figurar como credor em
momento futuro. Melhor dizendo, o pai que cumpre com as obrigações intrínsecas ao
poder familiar, cobrará amparo ao seu filho, quando estiver idoso.
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Desta forma, caso um genitor idoso necessite dos amparos de sua prole, sejam de natureza
afetiva ou material, o caráter reciproco pautado na solidariedade existirá. Todavia, faz-se
útil analisar alguns pontos, por exemplo, existe alguma possibilidade de relativizar esse
dever de amparo?
No sistema jurídico brasileiro, não há lei específica que trate de uma possível relativização,
a tendência realmente é que o dever de amparo seja aplicado na maioria dos casos.
Entretanto, como mencionado, o direito de família é instável, assim, no esforço de
acompanhar as várias mutabilidades ocorrentes na sociedade, os tribunais aos poucos vêm
adotando entendimentos que demonstram decisões pautadas nos princípios da
afetividade, reciprocidade e solidariedade de forma bilateral. (CASTRO, 2020)
Em São Paulo, na 2ª Vara da Família e Sucessões da Comarca de São Carlos, uma filha pediu
afastamento de ser curadora de seu pai alegando que foi abandonada por ele quando
criança e que, na pouca convivência com o mesmo, sofreu diversas agressões. Nos autos,
havia ainda um laudo social e outro psicológico, o primeiro comprovava a ausência de
relação entre o curatelado e a filha, o segundo evidenciava o trauma e sofrimento da
mulher em virtude do comportamento negligente do pai. (IBDFAM, 2020)
O posicionamento do Juiz Caio Cesar Melluso foi favorável a filha. Para o magistrado, da
mesma forma que não se obriga a entidade paterna a prestar amor, proteção e carinho aos
filhos menores, também é inconcebível obrigar aos filhos quando crescidos, a entrega de
proteção e carinho àqueles que não exerceram o papel de pais. (IBDFAM, 2020)
Ainda que seja filha do curatelado, tal como não se pode obrigar o pai
a ser pai, não se pode obrigar o pai a dar carinho, amor e proteção
aos filhos, quando estes são menores, não se pode, com a velhice
daqueles que não foram pais, obrigar os filhos, agora adultos, a
darem aos agora incapacitados amor, carinho e proteção, quando
muito, em uma ou em outra situação, o que se pode é obrigar a pagar
pensão alimentícia (IBDFAM, 2020)
Em Santa Catarina, pais ausentes foram até o judiciário requerer o dever de cuidado
na forma de alimentos. A decisão foi pautada no dever de solidariedade e reciprocidade,
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reconhecendo o cumprimento da solidariedade, no passado, como um pressuposto para
utilizar o argumento da reciprocidade em momento futuro, no pleito alimentício, melhor
dizendo, uma via de mão dupla.
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALIMENTOS. CERCEAMENTO DE DEFESA.
PRELIMINAR
RECHAÇADA.
ASCENDENTE.
SOLIDARIEDADE
FAMILIAR. OMISSÃO DOS DEVERES INERENTES AO PODER
FAMILIAR. AUSÊNCIA DE RECIPROCIDADE. ALIMENTOS INDEVIDOS.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO [...]. A pretensão de
alimentos em prol da genitora baseado no dever de solidariedade,
nos casos em que comprovado o abandono aos deveres decorrentes
do poder familiar, são insuscetíveis de deferimento, visto que
"merecer solidariedade implica também ser solidário" (TJSC – AC:
20100198265 Blumenau 2010.019826-5, Relator: Fernando Carioni,
Data de Julgamento: 11/05/2010, Terceira Câmara de Direito Civil)
Ainda em Santa Catarina, houve um genitor que requereu a prestação alimentar dos filhos.
Porém, pelo período de trinta anos a prole não recebeu assistência material, tampouco
imaterial do ascendente. (TJRS, 2012).
O relator Des. Sérgio Fernando de Vasconcelos, esclareceu que a solidariedade familiar não
é absoluta. E que nessa hipótese em específico, o pai havia abandonado os filhos quando
estes tinham apenas 2 de idade, sem prestar-lhes qualquer auxílio e após três décadas,
reaproximou-se deles para pleitear alimentos:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALIMENTOS PROMOVIDA PELO PAI EM
DESFAVOR
DO
FILHO.
IMPROCEDÊNCIA
DO
PEDIDO.
DESCUMPRIMENTO DOS DEVERES INERENTES AO PODER FAMILIAR.
GENITOR QUE NÃO MANTÉM CONTATO COM OS FILHOS HÁ
TRINTA ANOS. RELATIVIZAÇÃO DO PRINCÍPIO DA SOLIDARIEDADE
FAMILIAR. FATO SUPERVENIENTE. AUTOR DIAGNOSTICADO COM
HIV/AIDS. FATO QUE, POR SI SÓ, NÃO JUSTIFICA A IMPOSIÇÃO DO
ENCARGO ALIMENTAR. FALTA DE PROVA DA NECESSIDADE DOS
ALIMENTOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. Não
tem direito a alimentos o genitor que se revela capaz de prover as
suas próprias necessidades. c. "O mero fato de ser portador do vírus
HIV não é por si só incapacitante, sendo controlável, bastando que a
pessoa tome a medicação e observe uma vida regrada." (TJRS,
Apelação Cível n. 70052315843, rel. Des. Sérgio Fernando de
Vasconcellos Chaves, j. 17-12-2014).
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À vista disso, no ano de 2019 em Brasília, um genitor pleiteou em face de seu filho a
prestação de alimentos. Mas, de acordo com o Des. Relator Fernando Habibe, a conduta
paterna de abandonar o filho em âmbito material e afetivo desde muito cedo, obstaculiza
o pressuposto do direito alimentar de solidariedade e reciprocidade:
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Alimentos requeridos pelo pai em face do filho maior por ele
abandonado, desde tenra idade, material e afetivamente: conduta
paterna indigna, que prejudica o suposto direito alimentar - Cód.
Civil. 1.708, § único -, que tem por base os princípios da reciprocidade
e solidariedade, jamais observados pelo requerente. (TJDFT Acórdão 0005843-19.2015.8.07.0011, Relator(a): Des. Fernando
Habibe, data de julgamento: 23/01/2019, data de publicação:
05/02/2019, 4ª Turma Cível)
Ante as jurisprudências demonstradas acima, contata-se a temática é de suma importância
e consequentemente, delicada. O presente artigo não objetiva aluir a obrigação de prestar
alimentos entre os parentes, inclusive, tal entendimento causaria uma desordem
imensurável no sistema jurídico, o objetivo da pesquisa é demonstrar que tal obrigação de
amparo pode ser relativizada em casos específicos, como o de abandono paterno em
momento anterior.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Ante todo o exposto, pode-se concluir que a família é amparada
estatalmente, inclusive, sua função é de proporcionar um desenvolvimento saudável e
digno para os indivíduos que dela fazem parte. No entanto, como observado nesta
pesquisa acadêmica, algo que deveria ser tão importante, apenas é deixado de lado por
muitos genitores, causando assim, uma quantidade expressiva de abandonos parentais em
território nacional.
O dever de amparo visa observar a necessidade do reclamante e a
possibilidade do reclamado. A regra geral é de que o amparo deve existir entre os
familiares.
Todavia, no contexto apresentado nesta pesquisa, restou constatado que tal
dever pode ser afastado quando em momento passado o cumprimento de deveres e
princípios não foram observados, isto é, ao descumprir deveres intrínsecos ao poder
familiar, o genitor perde os demais direitos decorrentes dela.
Observou-se também que ao passo que inexiste lei infraconstitucional que
verse sobre o tema, há magistrados que aplicam o princípio da solidariedade e
reciprocidade em suas decisões, demonstrando que apenas laços sanguíneos não são
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suficientes para obter pedido deferido. Que para usufruir dos princípios básicos do direito
de família, é necessário cumpri-los em momento pretérito.
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RESUMO: O presente trabalho tem como principal objetivo a abordagem de um tema de
significativa relevância, em favor dos empresários e das empresas que atravessam crise de
ordem econômica e financeira. Refere-se a lei de Recuperação Judicial, disposta no
ordenamento jurídico brasileiro. É importante ressaltar, que uma grande maioria de
empresários desconhecem os benefícios desta lei, e nem tampouco como ela pode ser útil
para o soerguimento das empresas. A Lei 11.101/2005 vislumbra em seu teor a
possibilidade de manutenção da empresa, bem como da classe trabalhadora e a satisfação
de seus credores. A referida lei, substitui a anterior e passa a ter uma nova redação,
especialmente quando protege sobremaneira a classe trabalhadora, possibilitando na
manutenção das suas atividades e dando uma condição melhor de tempo para o efetivo
saneamento da dívida. Também foi realizado estudo breve comparativo com a lei anterior
que tratava do mesmo assunto, porém não com a mesma eficácia e nem com o mesmo
objetivo. É também evidenciado o conceito da Recuperação Judicial, assim como os
princípios que a norteiam. O escopo do trabalho é demonstrar a efetividade do instituto
da Recuperação Judicial, resultando na superação da crise da empresa, preservando-a e
impedindo-a ao caminho da falência, considerando também sua função social. O método
do estudo se deu por meios de literatura disponível e textos publicados na internet.
PALAVRAS-CHAVE: Recuperação judicial. Lei de falência. Soerguimento empresarial.
ABSTRACT: The main objective of this work is to approach a theme of very high relevance,
in favor of entrepreneurs and companies that are going through economic and financial
crisis. I refer to the Law of Judicial Recovery, laid out in the Brazilian legal system. It is
important to note that a large majority of entrepreneurs do not know the benefits of this
law, nor how it can be useful for the upheavement of companies. Law 11.101/2005
envisions in its content the possibility of maintaining the company, as well as the
maintenance of the working class and the satisfaction of its creditors. This law replaces the
previous one and begins to have a new wording, especially when it protects the working
class, enabling the maintenance of its activities and giving a better time condition for the
effective sanitation of the debt. a brief comparative study was also conducted with the
previous law dealing with the same subject, but not with the same effectiveness or with the
same objective. The concept of Judicial Recovery is also studied, as well as the principles
that guide it. The objective of this work is to demonstrate the effectiveness of the Institute
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of Judicial Recovery, resulting in overcoming the crisis of the company, preserving it and
preventing it to the path of bankruptcy, also considering its social function. The study
method was based on available literature and texts published on the Internet.
KEYWORDS: Judicial recovery. Bankruptcy law. Business support.
1 INTRODUÇÃO
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A importância do uso da ferramenta jurídica como possibilidades de recuperar
empresas em dificuldades financeiras, geradas por diversos motivos. A falta de
conhecimento do empresário da existência da Lei 11.101 de 9 de fevereiro de 2005, como
aliado para efetiva manutenção do funcionamento a empresa, bem como a manutenção
do emprego, cujo objetivo principal é a geração de emprego e renda. Portanto, se o
empresário, realmente tivesse o conhecimento da referida ferramenta, e se esta for
realmente bem aplicada poderia evitar o processo falimentar. O presente trabalho é uma
breve pesquisa sobre o relevante tema Recuperação judicial. O estudo tem por objetivo
demonstrar que uma sociedade empresarial mesmo atravessando enorme crise financeira,
pode ter o apoio do estado para manter-se em atividade, desde que consiga comprovar
ao juízo que é uma empresa recuperável. Esta comprovação documental visa dar segurança
jurídica ao magistrado no momento da análise da inicial proposta, sendo demonstrado os
motivos pelos quais a empresa entrou em declínio financeiro, levando-a a ter problemas
de inadimplência com seus credores, fornecedores, tendo dificuldades de adimplir
compromissos financeiros , assim como, pagamento de impostos e tributos pertinentes a
sua atividade profissional, e até mesmo a dificuldade em manter-se em dia com a folha
salarial de seus empregados. Deverá ser demonstrado também, na inicial, a relação
receita/despesa, custos com fornecedores, empregados, valores a recolher em impostos e
tributos, assim como a relação de credores, todos com a chancela do contador da empresa.
Necessário a comparação entre a antiga lei de falência e concordata, com a lei de
Recuperação Judicial, após reformulada, com objetivo de proporcionar o soerguimento da
empresa, continuando suas atividades, dando garantias aos empregados, fornecedores,
credores e ao Estado.
Nesse caso, a importância dessa pesquisa visa poder demonstrar o quão é
necessário o conhecimento dessas ferramentas disposta no ordenamento jurídico, em prol
da sociedade empresarial.
Configura-se assim a escolha deste tema, visto que é de alta relevância para
sociedade, bem como o valor preditivo que o caso pode demonstrar, proporcionando
solução de problemas que outrora não tinham tamanha relevância.
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Assim, podemos enxergar a evolução dos casos referentes ao tema proposto. Por
fim, como método de avaliação de cada caso, sugerir algum tipo de melhoria na
aplicabilidade do relevante tema.
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2 A IMPORTÂNCIA DA LEI DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL (LEI 11.101/2005)
O Brasil é um país capitalista, portanto, está sujeito a modificações a todo tempo.
Basta um discurso político em plenário para desencadear uma crise de qualquer ordem, ou
como exemplo uma explosão no mercado imobiliário nos Estados Unidos, como aconteceu
no ano de 2013, e como não mencionar também, uma pandemia mundial como a que
vivenciamos a partir de fevereiro de 2020.
Essas crises, muitas delas comprovadamente motivadas como “arma” política, levam
a uma instabilidade no mercado financeiro, invariavelmente impulsiona o aumento do valor
da taxa do dólar, proporcionando a queda exponencial da bolsa de valores, ato contínuo
o aumento do valor dos combustíveis, e consequentemente a elevação de preços de
mercadorias e produtos, fazendo subir a inflação. Motivo pelo qual, é suficiente para gerar
insegurança no mundo corporativo. Como consequência, as empresas diminuem seus
investimentos, realizam uma redução do quadro de trabalhadores, gerando altos índices
de desemprego, com a finalidade de se manter no mercado, mesmo tendo seu tamanho
diminuído. Desta forma, está instalada a crise no mundo corporativo.
Ao longo dos últimos anos no Brasil, exatamente no período da instalação da
Operação Lava Jato, a população brasileira, especialmente a classe empresarial, vem
acompanhando o desmoronamento de várias empresas consideradas gigantes, que
reconhecidamente são expoentes nos seus ramos de atividades, por terem em seus
quadros, valiosos profissionais altamente capacitados, qualificados inclusive para mundo
corporativo internacional, porém, algumas destas empresas foram envolvidas em
esquemas fraudulentos e de corrupção. Podemos citar empresas como a Odebrecht, OAS,
Queiroz Galvão, Petrolífera Sete Brasil e a JBL, dentre outras tantas do mesmo tamanho.
Todas as empresas citadas acima, estavam envolvidas de alguma forma em
esquemas fraudulentos e corruptos, fato público, recebendo valores indevidos e
superfaturados, ou seja, recebiam verbas ilegais por meio do instituto da corrupção. Como
a Operação Lava Jato desvendou vários casos de empresas envolvidas em corrupção,
houve condenações de empresários, diretores dessas empresas, funcionários públicos e
um grande número de políticos envolvidos em casos de corrupção. A partir do efeito da
Operação Lava Jato, as empresas não mais receberam as verbas fraudulentas, passando
então a enfrentarem uma derrocada financeira, fato que as levaram a construírem uma lista
enorme de credores, fornecedores e até de empregados.
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Desta forma, a fim de que pudessem evitar a falência empresarial, a alternativa mais
viável passou a ser o uso da Lei 11.101/05 (Lei de recuperação Judicial).
Assim, se manifesta a importância do conhecimento efetivo da lei de recuperação
judicial, que se for utilizada de forma correta e por profissional do Direito absolutamente
habilitado, com toda certeza proporcionará o soerguimento empresarial.
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É de conhecimento público, que empresas citadas alhures, tiveram seus pedidos de
recuperação judicial deferidos, podendo então continuar com suas atividades, pois o
objetivo é de obterem “folego” financeiro para iniciarem a quitação de seus débitos com
seus credores.
Portanto, fatos como estes chamaram a atenção do mundo corporativo, onde, hoje,
cada vez mais empresas se utilizam desta mesma ferramenta.
2.1

Evolução histórica do processo falimentar no Brasil

Para que possamos estudar a evolução histórica do direito falimentar, faz-se
necessário conhecer os períodos do Direito Romano, da Idade Média, assim como o
Código Napoleônico e o Direito falimentar no Brasil. Como foi o seu desenvolvimento e
sua importância para alcançarmos a atual legislação em vigor.
2.1.1. Direito romano
À época, o devedor “pagava” por suas dívidas e obrigações perdendo a sua
liberdade ou até mesmo com seu próprio corpo e por vezes com sua própria vida. Tratado
como escravo, no qual o credor obrigava o devedor a lhe prestar serviços para sanear a
obrigação, e também, como escravo, poderia ser vendido no estrangeiro (RAMOS, 2014, p.
534).
E mesmo assim, se não fosse liquidada a dívida, o credor poderia matar o devedor,
pegando uma parte de seu corpo como pagamento da dívida, e dividindo as demais partes
com outros credores, assim, a garantia do credor do cumprimento da obrigação era a
própria pessoa do devedor (RAMOS, 2014, p.534).
A Lei das XII Tábuas de 451 ac., no n. 9 da Tábua Terceira, previa que: “Se são muitos
os credores, é permitido, depois do terceiro dia de feira, dividir o corpo do devedor em
tantos pedaços quantos sejam os credores, não importando cortar mais ou menos; se os
credores preferirem, poderão vender o devedor a um estrangeiro, além do Tibre”.
Entretanto, o sistema perdurou até 428 a.C. quando foi editada a Lex Poetelia
Papiria, que revogou no direito romano o critério de responsabilidade pessoal sobre a
dívida, proibindo a escravidão do devedor e sua morte, instituindo a responsabilidade
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pessoal, ou seja, a garantia do credor sobre o pagamento da dívida passou a ser os bens
do devedor e não a pessoa do mesmo.
Tratando-se de devedor insolvente, que não possuía patrimônio suficiente para
liquidação da dívida, o Código de Justiniano previu a solução de uma execução especial
para esses casos. Por meio da chamada missio in possessio bonorum, os credores em
comum contraiam a posse dos bens do devedor, que passava a ser administrado por um
curator bonorum, assim os credores detinham o direito de vender os bens do devedor
insolvente, a fim de solver a dívida.
Perceba-se que nesse período inicial o direito falimentar – se é que já podemos
assim chama-lo – possuía um caráter extremamente repressivo, tendo como finalidade
precípua do devedor, e não a satisfação dos legítimos interesses dos seus credores,
consistentes no recebimento de seus créditos. (RAMOS, 2014, p. 534).
Foi com a edição da Lex Aebutia em 643 a.C., que nasceu a bonorum venditio, que
previu o desapossamento do devedor sobre seus bens, em que o magistrado nomeava o
curator bonorum, o qual deveria administrar os bens do devedor e dar publicidade deste
ato aos demais credores pelo prazo de 30 dias, caso o devedor ainda não tivesse liquidado
a dívida, o curador poderia alienar o patrimônio do devedor e sanar todas as dívidas dos
credores (ALMEIDA, 2012, p. 33).
Em 737 a.C. foi editada a Lex Julia, na qual o devedor poderia optar pela cessio
bonorum, transferindo seus bens aos credores, que também poderia ser vendidos por um
curador, de forma que se pudesse pagar os demais credores proporcionalmente, sendo
reservada uma parte para sobrevivência do devedor, contudo a bonorum venditio causada
a desonra do devedor, enquanto que a cessio bonorum não, é a partir deste instituto que
surgia o início da concordata preventiva, já que o devedor demonstrava não pretender
prejudicar seus credores a fim de evitar sua execução e a indignidade (ALMEIDA, 2012,
p.33).
2.1.2. Idade média
Durante a idade média, existiam regras especiais para a execução dos devedores,
no entanto, se aplicavam indistintamente a qualquer espécie de devedor, comerciante ou
não, e que mantinham seu caráter extremamente repressivo (RAMOS, 2014, p.535).
Nesse período o devedor insolvente era considerado um criminoso, posto que a
falência era considerada um delito, sendo suas penas muito rigorosas, razão pela qual o
devedor buscava por todos meios evitar a ação dos credores (RAMOS, 2014, p.535).
Cercado de infâmia, ao devedor podiam ser impostas penas que vão da prisão à
mutilação, fallitti sunt fraudatores, ou seja, os falidos são fraudadores, enganadores
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velhacos, por isso a expressão falência, em latim significa fallere, falsear (ALMEIDA, 2012,
s/n).
É nessa época que o concurso de credores se transforma em falência, sendo
rigorosamente disciplinado, sendo que os credores eram obrigado à habilitarem-se em
juízo.
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2.1.3. Código Napoleônico
Segundo Bezerra Filho (2013, p. 47) após a Revolução Francesa, com a promulgação,
em 1808, do Código Comercial francês, sob a influência direta de Napoleão Bonaparte,
aquelas ideias espalham-se daí para todo o mundo ocidental, influindo diretamente no
direito português e, consequentemente, no direito brasileiro.
A codificação napoleônica surtiu significativa mudança no direito privado,
dividindo-o em dois ramos, autônomos e independentes, o direito civil, direito comum,
que se aplicava a quase todas as relações privadas e o direito comercial que se aplicava às
atividades mercantis. Com essa mudança, o Código de Napoleão trouxe ao direito
falimentar regras especiais que eram restritamente aplicadas aos devedores comerciais
insolventes, enquanto que ao devedor insolvente de natureza civil lhe eram aplicadas as
normas do regime jurídico geral, o direito civil (RAMOS, 2014, p.536).
Tal código abrandou os rigores da legislação anterior, trazendo ao instituto da
falência um caráter econômico social, contudo, não alterou a característica de repressão e
punibilidade do devedor, característica extremamente marcante do direito falimentar como
inicialmente visto (RAMOS, 2014, p. 536).
Com o passar do tempo para se adequar a evolução da sociedade, o direito
falimentar se viu diante da necessidade de acompanhar as mudanças e se adequar as novas
necessidades da sociedade, exigindo alterações dos princípios e institutos do direito
falimentar.
A falência deixou de ser vista como um crime e a insolvência, antes vista de forma
pejorativa, passou a ser considerado normal, algo que qualquer devedor está sujeita, uma
característica inerente aos atos empresariais (RAMOS, 2014, p.536).
E foi a partir dessas mudanças que surgiu o mais importante princípio norteador do
atual instituto da recuperação judicial de empresas, o princípio da função social ou também
chamado de princípio da preservação da empresa.
O legislador passou a ver que era mais benéfico a permanência do devedor em crise
do que sua exclusão do meio empresarial, conforme RAMOS (2014, p. 534):
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Ademais, essas crises econômicas, de tão naturais que se tornam,
passam a ser encaradas sob novas perspectivas, não mais se
colocando para elas como único e inevitável remédio a decretação
da falência do devedor e o seu consequente afastamento do
mercado. O reconhecimento da função social da empresa e dos
efeitos nefastos que a paralisação de certos agentes econômicos
produz fez com que o legislador percebesse que muitas vezes a
permanência do devedor em crise poderia ser mais benéfica do que
a sua imediata exclusão do meio empresarial, ante a possibilidade de
sua recuperação e da consequente manutenção de sua atividade
econômica, que gera empregos e contribui para o progresso
econômico e social.
Assim, o direito falimentar que antes possuía regras que buscavam
pela punição do devedor, agora influenciava a reformulação das
normas, a fim de alcançar a preservação empresarial, fornecendo ao
devedor todos os meios necessários a recuperação da crise.
Dessa maneira, percebe-se facilmente que a história do processo falimentar no
Brasil, obedeceu uma cronologia dos fatos, proporcionando uma mudança da postura
entre devedores e credores, bem como a forma com que a sociedade passou a enxergar
um processo de crise econômico-financeira de uma empresa. Outrossim, vale ressaltar que
a principal mudança está na recuperação da empresa em detrimento de seu fechamento,
quando provocava uma derrocada empresarial, além da disfunção social.
2.1.4.

Direito falimentar no Brasil

Antes da Lei 7661/45, direito falimentar teve suas origens juridicas trazidas de
Portugal, que na época em que vigoravam as Ordenações Afonsinas, publicadas em 1521,
mais conhecidas como ordenações Manuelinas.
Nas Ordenações Afonsinas, a qual foi publicada por Filipe II que inspirou o Título
LXVI do Livro V das Ordenações Filipinas consagrava a quebra do comerciante por meio
da Lei 8 de março de 1595 “que se levantavam com fazenda alhea” e os que caíssem “em
pobreza sem culpa sua”, equiparando os primeiros aos ladrões públicos, que se submetiam
a penas do exilo a pena de morte, enquanto que os segundos não incorriam em punição
(ALMEIDA, 2012, p. 31).
Entretanto, foi com o surgimento do Alvará de 13 de novembro de 1756,
promulgado pelo Marquês de Pombal que obtivemos autêntico processo de falência
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(...) impunha-se ao falido apresentar-se à Junta do Comércio, perante
a qual “jurava a verdadeira causa da falência”. Após efetuar a entrega
das chaves “dos armazéns das fazendas, declarava todos os seus bens
“móveis e de raiz”, fazendo entrega na oportunidade, do Livro Diário,
no qual deveriam estar lançados todos os assentos de todas as
mercadorias, com a discriminação das despesas efetuadas. Ultimado
o inventário dos bens do falido seguir-se-ia a publicação de edital,
convocando os credores. Do produto da arrecadação, 10% eram
destinados ao próprio falido para o seu sustento e de sua família,
repartindo-se o restante entre os credores. (ALMEIDA, 2012, p. 33).
Observa-se que nessa época a falência possuía caráter punitivo, que além de
constituir a ruína patrimonial do devedor constituía também sua ruína moral e de sua
família. Após a vigência das leis portuguesas, sobreveio o Código Comercial de 1850,
regulamentado pelo Decreto 738 de 25 de novembro de 1850, que na sua parte terceira
tratava do instituto da falência, “Das quebras”, constava que o comerciante que não
realizava seus pagamentos estava quebrado ou falido. (ALMEIDA, 2012, p. 34).
Ainda assim, conforme previsto no Art. 847, a concordata suspensiva para ser
validade, necessita de que represente a maioria dos credores e dois terços do valor de
todos os créditos sujeitos ao efeito da concordata.
Da mesma forma, o Código Comercial de 1850 também previa a moratória em seu
artigo 898, desde que o comerciante provasse, a sua impossibilidade de satisfazer de
pronto as obrigações contraídas procedesse de acidentes extraordinários imprevistos, ou
de força maior.
Segundo ensinamento de Adriano de Oliveira Martins (2016, p. 26) “a concordata
suspensiva, dependendo da anuência dos credores, demonstrou um critério de concessão
extremamente severo, o que dificultava a sua aplicabilidade. A moratória, por seu turno,
constituiu-se como uma forma de evitar a falência, dilatando-se o prazo para o pagamento
da dívida”.
Com o advento do Decreto 917 de 1890, surgiu a concordata preventiva que podia
ser extrajudicial, entre devedor e credores, devendo ser homologada pelo juiz, e judicial,
desde logo realizada perante juiz.
A partir de então, surgiram diversas leis e decreto que modificaram o direito
falimentar brasileiro, e esse processo de reformulação perdurou até 1945, quanto foi
editado o Decreto-lei 7.661/45, que por 60 anos regulou o direito falimentar.
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Apesar da falência ser a principal finalidade do Decreto-lei 7.661/45 ao buscar a
liquidação do patrimônio do devedor comerciante, importa destacar acerca do instituto da
concordata, o qual é lecionado por Almeida (2012, p.317)
O instituto da concorda tinha uma finalidade: salvaguardar o devedor
desventurado e honesto, e que se encontrasse temporariamente
endividado, da falência. Impedia tal declaração, e por via de
consequência, os resultados que dela decorriam. A concordada, com
efeito, pondo fim a uma série interminável de abusos, constitui-se na
solução jurídica destinada a salvar o empresário dos percalços da
falência, consistindo naquela oportunidade, o meio eficaz para
assegurar a sobrevivência da empresa, considerada, nos dias atuais,
verdadeira instituição social (...).
Portanto, a Lei de concordata tratava da possibilidade jurídica de sobrevivência do
devedor, que posteriormente com a evolução da legislação foi substituída pelo instituto
da recuperação judicial.
Disposta no Art. 156, do Decreto Lei 7.661/45, A Lei Falimentar previa duas espécies
de concordata, a preventiva e a suspensiva. A primeira, como o próprio nome diz, buscava
prevenir o instituto da falência, mas por outro lado, ao falido era assegurada a possibilidade
de requerer a concordata suspensiva, a qual tinha a finalidade de suspender os efeitos da
falência, prevista no artigo 177.
Além disso, havia também subespécies, a dilatória que visava aumentar o prazo de
pagamento da dívida, a remissória com a finalidade de abater quantia da dívida e, por fim,
a mista, que abrangia as duas subespécies.
3 COMPARAÇÃO ENTRE A LEI DE FALÊNCIA (LEI 7.661/1945) E A LEI DE
RECUPERAÇÃO JUDICIAL (LEI 11.101/2005)
A fim de que se possa melhor interpretar a relação entre as leis de supra citadas,
faz-se necessário entender o conceito da Recuperação judicial, demonstrada abaixo.
Nos termos do artigo 47 da Lei 11.101/2005, a recuperação judicial tem por fim
superar a situação de crise econômico-financeira do devedor, e permitir a manutenção da
fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores,
promovendo, a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade
econômica. Segundo Fábio Ulhoa Coelho (2012, p. 403)
Cada país tem encontrado respostas próprias à questão da
recuperação judicial das empresas. Há os eu procuram criar
mecanismos preventivos (direito francês), enquanto outros só
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tratam da reorganização da atividade falida (alemão). Há os que se
limitam a criar um ambiente favorável à negociação direta entre os
envolvidos (norte americano) e também os que determinam a
intervenção judicial na administração da empresa em dificuldade
(italiano).
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Com o mesmo objetivo do antigo instituto da concordata, a recuperação judicial
busca recuperar, economicamente o devedor, por meios que lhe são indispensáveis para
o reerguimento e manutenção da empresa em crise, tendo em vista o princípio da função
social da empresa. (ALMEIDA, 2012, s/n).
Assim, visando preservar a empresa, o instituto da recuperação judicial leva em
considerações os diversos interesses interligados a empresa em situação de crise como o
lucro do titular da empresa, os salários dos trabalhadores e consequentemente as famílias
que deles dependem, os demais créditos de fornecedores e, por fim os tributos destinados
ao Poder Público.
Além disso, é importante mencionar acerca dos princípios mais importantes do
instituto da recuperação judicial presentes na Lei 11.101/2005, segundo ensinamento de
Negrão (2011, p. 160)
a) supremacia da recuperação da empresa (aspecto funcional) sobre
o interesse do sujeito da atividade (aspecto subjetivo), promovendo,
se necessário, o afastamento do empresário e de seus
administradores e possibilitando uma gestão técnica profissional
(por exemplo: arts. 50, III, IV, V, XIV, 64 e 65);
b) manutenção da fonte produtora (aspecto objetivo) e do emprego
dos trabalhadores (aspecto corporativo), que se verifica com ações
efetivas de preservação dos elementos corpóreos e incorpóreos,
impedindo a alienação ou sujeição a ônus de bens integrantes do
ativo permanente (art. 66) e a venda ou retirada de bens de
propriedade de credores titulares da posição de proprietário
fiduciário, de arrendador mercantil, proprietário em contrato de
venda com reserva de domínio, durante o período de suspensão (art.
49, § 3o);
c) incentivo à manutenção de meios produtivos à empresa,
concedendo privilégio geral de recebimento em caso de falência, aos
credores quirografários que continuarem a prover bens e serviços à
empresa em recuperação (art. 67, parágrafo único);
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d) manutenção dos interesses dos credores (art. 47), impedindo a
desistência do devedor após o deferimento do processamento do
pedido de recuperação (art. 52, § 4o), submetendo à assembleia de
credores não somente essa deliberação, como outras que possam
afetar o interesse dos credores (art. 35, I, f);
e) observação dos princípios da unidade, universalidade do concurso
e igualdade de tratamento dos credores como diretrizes para as
soluções judiciais nas relações patrimoniais não reguladas
expressamente pela lei (art. 126).
A lei de falência e concordata, mais popularmente conhecida como lei falimentar,
mostrava dois caminhos a seguir:
O primeiro era o da concordata preventiva, está disposto no Art. 156 do Decreto
Lei 7661/1945, e como o próprio nome sugere, buscava evitar o instituto da falência, pois,
acontecia antes mesmo da decretação da falência, consequentemente, ao falido era
assegurado possibilidade de requerer a concordata, cujo objetivo era de suspender uma
falência já decretada, conforme disposto no Art. 177 da referida lei.(FUHRER,1995, p.34).
Com o deferimento da concordata suspensiva, era possível haver uma negociação
entre devedor e credor, onde, por sua vez havia uma espécie de (Remissória), que era a
redução da dívida, e também a possibilidade da (DILATÓRIA) , que seria um alongamento
do prazo para quitação da dívida.
Ocorre, que com as enormes transformações sócias e econômicas do país, houve a
necessidade de reformulação da Lei de falência, pois o principal objetivo passou a ser o
princípio da preservação da empresa.
Então, em 09/06/2005, o Congresso Nacional aprova a lei 11.101/2005, a qual foi
batizada de “Lei de Recuperação Judicial”.
Para melhor facilitar o entendimento a respeito das leis sujomencionadas, elaborouse um quadro sinótico comparativo.
QUADRO SINÓTICO
Lei 7661/45

Lei 11.101/2005
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1. Nome: Lei de falência

1. Nome: Lei de Recuperação Judicial

2. Finalidade: Falência do devedor

2. Finalidade: Superação da crise
econômico financeira da empresa

3.Concordata: visava salvaguardar o devedor
honesto da falência
3. Soerguimento empresarial

4. Manutenção do emprego e renda
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4.Concordata Preventiva (evitar falência)

5.Concordata Suspensiva (remissão e dilação 5. Satisfação de credores
da dívida)
6. Manutenção da função social
6.Satisfação de credores
Assim sendo, a nova Lei, tem como objetivo viabilizar a superação da crise
econômico-financeira do devedor a fim de permitir a manutenção da fonte produtora, do
emprego dos trabalhadores, e dos interesses dos credores promovendo-se assim a
preservação da empresa e sua função social.
4 O PRINCÍPIO DA PRESERVAÇÃO DA EMPRESA
Considerando um crescente número de empresas que sucumbiam a falência,
quando vigorava a Lei de falência (Lei 7661/45), e em razão das transformações sociais e
econômicas do país, houve uma grande necessidade de reformulação na legislação
falimentar, e em atendimento ao princípio da preservação da empresa, após diversas
propostas, foi aprovado no Congresso Nacional um projeto que deu origem à atual Lei
11.101/05, em 09 de junho de 2005, a qual foi batizada como “Lei da Recuperação Judicial”.
O principal benefício trazido pela referida lei, que deve ser registrada nesse trabalho,
foi a influência que a mesma sofreu pelo “princípio da preservação da empresa”, ou
“princípio da função social da empresa”, que acolheu a valorização do trabalho humano e
a livre iniciativa como princípios jurídicos fundamentais
O surgimento desse princípio, evidentemente, contido na lei de
falência e recuperação judicial, tem sido peça chave para que seja
possível dar outras alternativas aos empresários que se encontram
em dificuldades com as suas empresas, que não fechar as portas,
pois, a rigor, o que se prega é que, é muito mais interessante garantir
a recuperação judicial, permitir que a empresa continue em
funcionamento tentando atender as demandas dos credores,
principalmente os trabalhistas, em detrimento de fechar as portas e
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iniciar um processo de falência que geralmente é menos vantajoso
para todos, tanto para os sócios quanto para os credores. Dai que
surge a necessidade de demonstrar que a recuperação da empresa
é, bem da verdade, o modo mais inteligente de garantir que os
credores não fiquem a ver navios, isto é, se feito um bom plano, com
prudência e temperança a probabilidade de acerto das obrigações é
muito maior do que o encerramento das atividades. (MARTINS, 2013,
p. 123).
Portanto, pode-se afirmar, que o empresário que conhece a Lei de recuperação
Judicial, pode ser “beneficiado” tendo oportunidades de voltar a ser adimplente com seus
compromissos, sob a tutela do estado, desde que tenha objetivo de querer recuperar a
empresa, manter a classe trabalhadora e sua função social, demonstrando aos credores
suas reais condições e a manifestação de boa fé.
5 ADMINISTRADOR JUDICIAL
O administrador judicial, profissional idôneo, de preferência advogado, contador,
administrador de empresas, economista ou então, operador do direito, profissional
especializado no assunto. Nomeado pelo juiz por meio da decisão que manda processar a
recuperação judicial, segundo o artigo 21 da Lei 11.101/2005.
A doutrina reconhece, nas funções do síndico, o administrador judicial, a qualidade
de órgão da Justiça, um agente auxiliar. na condição de olheiro da justiça, cabe ao
administrador judicial, não representar o falido, credor ou qualquer outro. É a figura do
particular exercendo um Múnus Público e, como tal, submetendo-se aos devedores – mais
administrativo-processuais do que negociais – que a lei lhe impõe. (NEGRÃO, 2011, p. 109).
O administrador judicial é um profissional de confiança do juiz e atua sob sua
supervisão auxiliando e fiscalizando o processo de recuperação judicial, contudo, ainda que
preenchidos os requisitos do artigo 21, em alguns casos, são impedidos de ocupar a função
de administrador judicial, segundo artigo 30 da mesma lei:
a) Aquele que nos últimos 5 anos, no exercício do cargo de administrador judicial
ou de membro do comitê em falência ou recuperação judicial anterior, foi destituído,
deixou de prestar contas dentro dos prazos legais ou a teve desaprovada.
b) Aquele que tiver relação de parentesco ou afinidade até o 3 grau com o devedor,
seus administradores, controladores ou representantes legais ou deles for amigo, inimigo
ou dependente. Da mesma forma quem o nomeia, o juiz também tem a prerrogativa de
destituir o administrador judicial, se verificado a desobediência aos preceitos da lei de
falência, se houver omissão, negligência ou ato de prática danosa nas atividades de terceiro
734

www.conteudojuridico.com.br

ou do devedor. Poderá ainda ser requerida a substituição do administrador judicial a
pedido do devedor, qualquer credor ou do Ministério Público, que será decidido pelo juiz
no prazo de 24 horas. Tão logo seja nomeado para a função, o mesmo será intimado para
assinar termo de compromisso de bem, para garantir o fiel desempenho da função que lhe
fora confiada.
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O artigo 22, da Lei 11.101/2005, descreve as principais funções do administrador
judicial, por meio de um rol exemplificativo, ou seja, esses deveres não são esgotados pela
legislação, podendo haver outras funções a serem exercidas no decorrer do processo de
recuperação judicial.
a) Deve o administrador judicial enviar correspondências aos credores contidos na
relação de credores, a fim de comunicá-los da data do pedido de recuperação judicial, a
natureza, o valor e a classificação dada ao crédito;
b) fornecer, com clareza, todas as informações pedidas pelos credores;
c) enviar extratos dos livros do devedor, que deverão possuir fé de ofício, para
servirem de fundamento nas habilitações e impugnações de créditos;
d) Exigir informações dos credores, do devedor e administradores;
e) Elaborar a relação de credores;
f) Consolidar o quadro geral de credores;
g) Requerer ao juiz convocação da assembleia geral de credores nos casos
previstos na Lei da Recuperação de Empresa e Falência
h) Contratar, com a autorização do juiz, profissionais ou empresas especializadas
para, quando necessário, auxiliá-lo no exercício de suas funções;
i) Deve manifestar-se nos casos em que a lei exige;
j) Fiscalizar as atividades do devedor e o cumprimento do plano de recuperação
judicial;
k) Requerer a falência, caso haja descumprimento de obrigação assumida no
plano de recuperação;
l) Apresentar relatório mensal das atividades (RMA) praticadas pelo devedor ao
juiz, para que sejam juntados aos autos de recuperação
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m) Por fim, apresentar relatório sobre a execução do plano de recuperação.
Quanto à remuneração do administrador judicial que será fixada pelo juiz,
O juiz deverá levar em conta principalmente a extensão das atribuições cometidas,
se o administrador judicial se restringir somente à verificação dos créditos, a remuneração
deve ser consideravelmente menor que àquela atribuída ao profissional temporariamente
investido no poder de direção e representação legal da sociedade empresária em
recuperação (COELHO, 2012, p 295).
Além desses parâmetros, a lei fixou que o total pago ao administrador não poderá
exceder 5% do valor devido aos credores da empresa em crise a ser recuperada.
Também fará jus a remuneração o administrador judicial que for substituído, que
será proporcional aos serviços efetuados. No entanto, não terá direito a remuneração se
renunciar sem relevante razão ou se for destituído de suas funções por desídia, culpa, dolo
ou descumprimento das obrigações que lhe são impostas, nos termos do artigo 24, §3o da
Lei 11.101/2005.
Importante mencionar também que o administrador judicial é responsável
civilmente e criminalmente por seus atos, dessa forma, se causar algum prejuízo à empresa
devedora ou aos credores, deverá reparar o dano, desde que verificado o dolo ou culpa,
posto se tratar de responsabilidade subjetiva. No mais, estará sujeito as penas do crime
de desobediência, se desobedecer os ditames legais, e ainda, as penas dos crimes
falimentares (MARTINS, 2016, s/n).
Encerradas as atividades de sua administração, por renúncia, destituição,
substituição ou liquidação dos trabalhos, o administrador judicial é obrigado a prestar
contas (NEGRÃO, 2011, p. 109).
São três os momentos em que a Lei determina que deve prestá-las:
a) Ao final, após concluída a realização de todo o ativo da empresa devedora, e
distribuído o produto entre os credores, o administrador deverá apresentar suas contas no
prazo de 30 dias, conforme artigo 154;
b) Quando for substituído, destituído ou renunciar o cargo, segundo artigo
22,inciso III, alínea “r”.
c) Até o 10º dia do mês seguinte ao vencido, deve apresentar conta demonstrativa
da administração, que especifique com clareza a receita e a despesa, nos termos do artigo
22, inciso III, alínea “p”.
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Diante do exposto, observa-se que a figura do Administrador Judicial, é de
fundamental importância no processo de recuperação da empresa. Para isso, é escolhido
pelo juiz, que o credencia para tal atividade, sendo diretamente observado pelo Ministério
Público.
6 PROTEÇÃO DOS CREDORES
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Não obstante a Lei de recuperação judicial ter como principal objetivo a
manutenção da empresa e seus empregados, ela também prevê a proteção dos credores.
Em outras palavras, da mesma forma que a lei protege os sócios da empresa com a
manutenção de seus bens, ela também garante aos credores a possibilidade de receber
seus créditos confiados no negócio, conforme explana Chagas (2018, p. 917).
O quadro geral de credores, previsto no Art. 83 da Lei 11.101/2005,
é o rol oficial de todos os credores que demonstraram seus créditos
perante o devedor em recuperação judicial ou falência. Todavia, a
formação da assembleia geral dos credores será realizada por
credores que estejam incluídos no mencionado quadro geral. Em
outras palavras, nenhum credor fora do quadro poderá participar da
assembleia geral de credores, merecendo destaque os credores que
tenham direito a restituição , os credores extraconcursais indicados
no Art. 84 , da Lei 11.101/2005, os credores excluídos da recuperação
judicial pelo Art. 49, da mesma lei e aqueles que não forem atingidos
pelo plano de recuperação judicial. Oportuno lembrar que o credor
trabalhista, mesmo não habilitado ainda no quadro geral dos
credores, poderá votar na assembleia geral de credores convocada
para deliberar em processo de recuperação judicial.
Considerando que o credor fez de alguma forma um investimento na empresa, ele
precisa ter a certeza de que receberá seus haveres. Para que isso aconteça, é importante
que o credor acompanhe de perto movimentação que está acontecendo no processo da
recuperanda, bem como conhecer as fases processuais e seu desenvolvimento, sempre
sendo acompanhado por seu departamento jurídico.
Veremos a seguir, de que forma o credor pode acompanhar a referida evolução
processual, para que o mesmo possa ter segurança jurídica e a certeza que receberá seus
créditos ao final do processo.
1- Deve o credor habilitar-se na relação de credores que estão nos autos
processuais;
2- Necessário que o credor saiba em qual classe ele está habilitado no processo,
737

www.conteudojuridico.com.br

3- Ter conhecimento de qual o tamanho dos seus créditos em relação aos outros
credores;
4- Importante que exista a interatividade entre os credores e o devedor;
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5- O credor deve participar da elaboração do plano de recuperação da empresa;
6- É de fundamental importância que os credores tenham conhecimento sobre
a evolução empresarial e qual sua consistência;
7- Deve o credor participar da elaboração do plano de recuperação que será
apresentado na assembleia geral de credores
8- Importante estar presente na assembleia geral de credores
9- Participar ativamente para aprovação do plano de recuperação
Logicamente, como apontado anteriormente, o estado também tem fundamental
importância na proteção dos credores, visto que o administrador judicial é o agente
habilitado pela justiça também para essa finalidade.
Desta forma, configurado fica que o credor estando envolvido inteiramente no
processo de soerguimento da empresa, terá a segurança que necessita para ver o retorno
do seu investimento.
7 CONCLUSÃO
O objetivo deste trabalho foi o de confirmar e demonstrar a importância e a
efetividade do conhecimento e uso da lei 11.101/2005, a Lei de Recuperação Judicial,
previsto no ordenamento jurídico brasileiro, como principal ferramenta de apoio as
empresas que em algum momento passam por crise financeira. Inicialmente, discorreu-se
desde os primórdios do direito falimentar, mostrando detalhadamente o instituto jurídico
da recuperação, bem como seu processamento, os órgãos que o compõem, os princípios
que o norteiam e a finalidade para qual foi instituído.
Demonstrou-se com clareza, que o Decreto-lei 7.661/45, o qual vigorou no
ordenamento jurídico brasileiro por mais ou menos 60 anos, não contribuía em nada para
o soerguimento da empresa, muito pelo contrário, era mais provável a falência do que a
manutenção da empresa e seus funcionários, bem como a satisfação de seus credores, Em
razão disso, foi aprovada a Lei 11.101/2005, que previu o princípio constitucional da função
social e o da preservação da empresa.
Desse modo, com a recuperação judicial a empresa que se encontra em crise
econômico-financeira, e apresenta viabilidade econômica, ou seja, que justifique o
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sacrifício do ônus recuperação judicial, poderá se reestruturar e superar a crise,
continuando a exercer a atividade empresarial, produzindo e circulando bens e serviços,
movimentando a economia, seja local, regional ou nacional, e cumprindo com a sua função
social.
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Conclui-se que, a opção de ingressar com pedido de Recuperação Judicial de uma
empresa comprovadamente recuperável, é um ato de coragem do empresário, bem como
a demonstração de manifestação de ato de boa-fé perante seus credores, cujo objetivo é
soerguer uma empresa em crise financeira. Vale lembrar, que não basta somente ter a
intenção de quitar seus compromissos, é preciso mudar a cultura do empresário, da
empresa, de seus colaboradores e até dos credores, pois a responsabilidade social é
enorme no mundo corporativo e é necessário sua preservação.
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RESUMO: O presente trabalho visa mostrar a influência da pandemia do COVID-19 no
processo de aceleração do trabalho em home office no Brasil, através de porcentagens
divulgadas por pesquisas que indicam esse índice de aumento, e consequentemente, os
efeitos dessa nova modalidade de trabalho que se propagou na sociedade, destacando
tanto os pontos positivos – como uma maior aproximação da família, a liberdade
profissional de montar seu próprio horário e a redução de custos com locomoção, etc.
–, como os pontos negativos – a exemplo do excesso de trabalho, o isolamento social,
a falta de privacidade, os problemas tecnológicos gerados ao trabalhador, dentre outros.
Visa, também, sanar eventuais dúvidas acerca dos direitos e obrigações resultantes
dessa nova relação de trabalho como a responsabilidade no fornecimento de
equipamentos, a jornada de trabalho, a responsabilidade e as precauções sobre doenças
ocupacionais, acidentes de trabalho em home office, bem como apresentar o contexto
histórico do trabalho em home office no mundo.
Palavras-chave: Influência. Pandemia. Aceleração. Home Office. Direito.
ABSTRACT: This paper aims to show the influence of the COVID-19 pandemic in the
process of acceleration of home office work in Brazil, through percentages disclosed by
surveys that indicate this rate of increase, and consequently, the effects of this new way
of working that has spread in society, highlighting both the positive points - such as
greater proximity to the family, professional freedom to set their own schedule and the
reduction of travel costs, etc. - as the negative points - such as excessive work, social
isolation, lack of privacy, technological problems generated to the worker, among
others. -, as well as the negative points - such as the excess of work, social isolation, lack
of privacy, technological problems generated to the worker, among others. It also aims
to answer possible doubts about the rights and obligations resulting from this new work
relationship, such as responsibility for supplying equipment, working hours,
responsibility and precautions against occupational diseases, work accidents at home
office, as well as to present the historical context of home office work in the world.
Keywords: Influence. Pandemic. Acceleration. Home Office. Law.
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O objetivo deste trabalho é mostrar a influência da pandemia no processo de
aceleração do home office, em que milhares de trabalhadores foram forçados a se isolar
socialmente, trabalhar em casa e se reinventar do dia para a noite a fim de garantir que
o trabalho não parasse. O resultado foi um momento de grande incerteza e
instabilidade, tanto profissional quanto emocional.
Este novo desafio trouxe aspectos positivos, dentre os quais podemos citar uma
maior independência no que diz respeito a organização de horários, maior aproximação
da família e a redução de custos com locomoção; bem como aspectos negativos, a saber:
o excesso de trabalho, o isolamento social, os problemas tecnológicos e as doenças
ocupacionais geradas ao trabalhador.
O home office é caracterizado pelo trabalho desenvolvido pelo empregado direto
de sua residência em prol do empregador. Esta modalidade não tem previsão expressa
na CLT, porém os artigos 75-A a 75-E da CLT, que se referem ao teletrabalho, aplicamse por analogia. Na verdade este é considerado um gênero, do qual o home office é
espécie.
Nos EUA, é mais frequente o uso do termo telecommuting, enquanto
na Europa sobressai o uso do telework. O primeiro termo enfatiza o
deslocamento entre o centro demandante do trabalho e o local onde
é realizado, sendo substituído pelo uso de ferramentas telemáticas.
O segundo enfoca as atividades realizadas por tais meios
tecnológicos. Ambos os termos, porém, dizem respeito a um mesmo
universo de organização do trabalho, referindo-se à atual tendência
das atividades laborais serem realizadas com uso de meios
telemáticos sem necessidade de deslocamento do trabalhador ao
local onde os resultados devem ser apresentados. Também se
encontra com frequência o termo home office – contudo, diz respeito
a uma categoria específica dentro do contexto maior do telework ou
telecommuting, que trata da peculiaridade de ser realizado na casa
do trabalhador. (ROCHA; AMADOR, 2018, p. 153).
O fato é que em virtude da pandemia do COVID-19, o teletrabalho provou ser a
solução mais adequada para reduzir o risco de infecção e propagação do vírus. Segundo
uma pesquisa realizada pela consultora Betânia Tanure Associados (BTA) (2021),
aproximadamente 43% das empresas brasileiras adotaram o modelo de home office.
Conforme os dados da pesquisa realizada pela FGV (2021), o home office deve crescer
pelo menos 30% no mundo após a pandemia.
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Dessa forma, esse trabalho visa sanar eventuais dúvidas relacionadas a essa nova
modalidade de trabalho que, segundo pesquisas, veio para ficar.
MATERIAL E MÉTODOS
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O estudo busca compreender melhor o trabalho na modalidade home office que
aumentou de maneira significativa em virtude da pandemia do COVID-19 nos anos de
2020 a 2021 no Brasil. Foi elaborada a partir de material bibliográfico disponível em sites,
revistas, artigos publicados na internet, na Lei 13.467 de 2017 e artigos 75- A ao 75-E da
CLT.
A metodologia a ser utilizada para análise de dados será quanti-quali e dedutiva,
elaborada com base em pesquisas relacionadas à pandemia do COVID-19,
distanciamento social e o avanço do trabalho em home office durante esse período.
Esse estudo visa mostrar a influência da pandemia do COVID-19 na aceleração do
trabalho em home office no Brasil, destacando os pontos positivos e negativos, bem
como os direitos e deveres dos trabalhadores.
A HISTÓRIA DO HOME OFFICE
O home office se originou nos Estados Unidos quando o trabalho remoto apareceu
pela primeira vez em 1857. Nesta época, as atividades eram realizadas por um telégrafo,
através de um sistema que utilizava fios elétricos para enviar e receber mensagens
codificadas. Para exercer esse trabalho o operador poderia estar em qualquer lugar,
contando que tivesse a infraestrura adequada para executar essa atividade.
O termo teletrabalho utilizado para o trabalho realizado pelo empregado fora das
instalações do empregador teve origem na década de 1970, durante a crise global do
petróleo. Diante desse quadro, o home office ganhou espaço para algumas atividades,
pois evitava grandes gastos com o transporte dos empregados ao trabalho, que era
arcado pelas empresas.
As inovações tecnológicas e computacionais iniciadas a partir da 3ª
Revolução foram tomando corpo, e fizeram despontar uma nova
forma de atuação profissional flexível: a possibilidade de um
funcionário executar seu trabalho diretamente de casa, interligado à
empresa através do uso da tecnologia, o denominado trabalho em
home office. (ALMEIDA, 2019, p.12).
Já na década de 90, o acesso aos computadores, celulares, entre outros, se
tornaram mais fáceis. No século 21, a Internet tornou-se indispensável e em muitos
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países o número de telefones celulares ultrapassou a população, e, como resultado
desse progresso tecnológico, o trabalho em casa também aumentou.
A tecnologia agora permite que as pessoas se conectem a qualquer
momento, em qualquer lugar, a qualquer pessoa no mundo, a partir
de praticamente qualquer dispositivo. Isso está mudando
drasticamente a maneira como as pessoas trabalham, facilitando a
colaboração 24/7 com colegas separados por fusos horários, países
e continentes. (DELL, 2020, p.1).
Mas somente em 2017 foi realizada a reforma trabalhista, que corresponde à
aprovação da Lei 13.467/2017. A reforma trouxe diversas alterações e complementos ao
texto legal, dentre as alterações feitas, há algumas que foram modificadas no texto da
lei para incluir a regulamentação do teletrabalho.
O teletrabalho não era proibido, e havia um único artigo que apontava para ele, o
artigo 6º da CLT, logo, faltavam dispositivos legais que melhor disciplinassem a
modalidade de trabalho, o que dificultavam a tomada de decisões e os direitos
trabalhistas, razão pela qual a consolidação da legislação trabalhista em 2017 incluiu o
teletrabalho na sua previsão, entretanto, ainda há muito a ser discutido e melhorado em
termos de previsão legal acerca do assunto.
Nesses 20 anos, a qualidade das redes de telefonia e Internet melhoraram e os
custos diminuíram, permitindo ainda mais avanços neste tipo de trabalho no Brasil. Em
2020, o teletrabalho teve um crescimento mais rápido e intenso devido à crise global de
saúde causada pela COVID-19, pois, em razão do isolamento social imposto pelo vírus,
muitas empresas tiveram que fechar as portas para evitar sua propagação e contágio e,
forçosamente, aderiram a essa modalidade para que os funcionários pudessem
continuar trabalhando em casa.
INTESIFICAÇÃO DO HOME OFFICE NA PANDEMIA
O trabalho remoto tem se acelerado nos últimos anos, não por vontade dos
empregadores, mas como uma alternativa para as empresas continuarem com suas
atividades em meio à pandemia causada pelo coronavírus. Liderar remotamente é um
dos desafios que muitos gestores tiveram que enfrentar.
Quando questionados sobre os desafios encontrados no home office,
um dos itens que mais chamaram a atenção foi sobre suporte e
orientação por parte da empresa. Essa é uma das possíveis falhas do
trabalho remoto, pois quando as dúvidas surgem num ambiente
presencial, o tempo de respostas e qualidade de suporte do gestor
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são de certa forma diferentes de como isso ocorre no ambiente
virtual. Essa falta pode gerar desmotivação e erros nas atividades, por
isso o papel do gestor se intensifica no home office, pois em razão
do distanciamento este deve redobrar a atenção quanto ao
desempenho e conhecimento de cada membro da equipe. Este item
está relacionado também à dificuldade de adaptação dos
funcionários com o trabalho remoto. (FERREIRA, 2021, p.77).
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A transformação em âmbito digital foi crucial para a manutenção das empresas em
atividade durante este período delicado, e a transição exigiu urgência das empresas que
não estavam adaptadas a um sistema tecnológico consistente. Para aquelas que
conseguiram se reinventar fica a certeza de que muitas das alterações aplicadas são para
sempre.
Devido à pandemia, muitas empresas que não tinham
a
experiência do home office foram forçadas a adotá-lo do dia para a
noite. Esse movimento trouxe luz às organizações para a necessidade
de promover a Transformação Digital e oferecer aos seus
profissionais uma tecnologia que entregue a informação e a
aplicação ao usuário com segurança e agilidade. Não sabemos
quando ou se haverá a volta ao escritório como existia antes. Nesse
sentido, os profissionais precisam mais do que nunca, ter a liberdade
de trabalhar quando, onde e como querem, com acesso garantido, a
fim de motivá-los e torná-los mais estimulados nesses tempos de
incerteza e insegurança em relação ao futuro (BANHARA, 2020, p.1).
Vale ressaltar, que as atividades no home office permanecem as mesmas
executadas na empresa, ou seja, apesar das mudanças no ambiente de trabalho, os
requisitos e objetivos da atividade continuam os mesmos. Assim, para realizar todas as
atividades em casa e se adaptar à nova realidade, o trabalhador teve que ter disciplina.
Nesse diapasão, faz-se necessário destacar que embora a tecnologia hoje seja uma
das mais importantes redes de comunicação, muitas pessoas ainda possuem
dificuldades em adaptar-se. Assim, em empresas que adotaram o trabalho em home
office no período pandêmico, aos funcionários que não faziam uso frequente do acesso
virtual, obtiveram capacitação para o trabalho.
Obviamente, as empresas de base tecnológica tiveram algumas vantagens na
transição para o escritório doméstico, pois podiam rapidamente manter suas operações
funcionando remotamente. As empresas de outros setores tiveram que recorrer à
tecnologia para digitalizar e continuar seus serviços.
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A tecnologia é a grande aliada dessa transformação digital, mas a adaptação ao
trabalho remoto vai muito além da operacionalização. Pois além de avaliar a
produtividade, faz-se necessário levar em consideração a saúde mental do empregado
diante dessa nova modalidade.
O fato é que, sem sombra de dúvidas, desde o início da pandemia, como forma de
manter empresas funcionando, a modalidade remota de trabalho foi intensificada e
acelerada em todo o país, prova disso são os números e porcentagens de empresas que
aderiram à mencionada forma de prestação de serviços, que serão apresentados no
próximo tópico.
A PRODUTIVIDADE E ADAPTAÇÃO NO HOME OFFICE
A empresa “Citrix”, especializada em soluções de trabalho digital, encomendou a
pesquisa ‘Workquake (2021): The New Work Order”, que foi feita no Brasil, com 500
trabalhadores de médias empresas, trabalhando em casa no modelo de home office
devido à pandemia do coronavírus.
Os dados mostram que 86% dos profissionais se consideram tão ou mais
produtivos fazendo trabalho remoto do que no escritório (57% dos entrevistados
disseram que são mais produtivos em casa e 29% continuam produtivos).
Devido à quarentena, 44% dos trabalhadores pesquisados tinham que usar seu
tempo de forma mais eficiente para realizar tarefas durante a jornada de trabalho e 32%
além de trabalhar, tinham que estudar em casa ou cuidar dos filhos durante o dia, sem
perder, porém, a alta produtividade.
Entre os respondentes da pesquisa citada, cerca de 60% dos funcionários acham
que, após a pandemia, a empresa para a qual trabalham terá uma cultura mais digital. E
48% preveem que a empresa será mais unificada, enquanto 43% apontam que os níveis
de confiança entre líderes e funcionários serão maiores.
“Novas Formas de Trabalhar: as adequações ao home office em
tempos de crise”, uma pesquisa da Fundação Dom Cabral em
parceria com a Grant Thornton Brasil, mostra que 58% dos brasileiros
se sentem mais produtivos ou significativamente mais produtivos em
home office. Em 2020, na versão anterior dessa mesma pesquisa, esse
índice ficou em torno de 44%. A pesquisa também buscou saber
quais os receios para continuidade do trabalho remoto. Segundo
20,6% dos entrevistados, o maior deles é a perda de convívio social,
seguida de maior carga de trabalho no modelo remoto (15,5%) e
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piora de comportamento por ausência de convívio (13,5%). O estudo
teve 1.075 respondentes. (SUTTO, 2021, p.1).
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Segundo a estatística levantada pelo Capterra (2021), através de uma pesquisa
online entre 4 e 14 de abril de 2020, com 4.600 funcionários de pequenas e médias
empresas que trabalham remotamente como resposta à COVID-19, nos países Austrália,
Brasil, Espanha, França, Alemanha, Itália, México, Holanda e Reino Unido, o Brasil é o
líder, com 77% de trabalhadores remotos em tempo integral.
O ano de 2020 foi marcado por intensas mudanças, a pandemia alterou a rotina
de empresas, escolas e de todo o mundo. A adaptação ao ambiente de trabalho e
familiar mexe na estrutura de costumes e espaços, aumenta a necessidade da
formulação de um cronograma que insira o trabalho em casa, faz-se necessário que a
empresa auxilie com capacitação e suporte o funcionário para que este tenha equilíbrio
e consiga produzir.
Da mesma forma, a cultura atual no Brasil vê o home office como uma atividade
passageira, com data marcada para finalizar e não qualificada, o que gerou uma
resistência dos trabalhadores e da família. Em pouco tempo, toda a sociedade teve que
adaptar-se a uma nova maneira de trabalhar para atender às necessidades e
continuarem com a sua subsistência. O envio pelo correio e a entrega tornaram-se muito
mais comuns, e o escritório em casa tornou-se uma realidade para muitas empresas.

HOME OFFICE PÓS-PANDEMIA
Destarte, verifica-se que o trabalho nunca mais será o mesmo após o período em
luta contra o COVID-19, pois, por mais que os trabalhadores voltem a trabalhar nas
empresas de forma presencial, o home office continuará sendo uma realidade.
Entre as mudanças que a pandemia acelerou no mercado, o home
office é mais notável porque ele foi onipresente. Esse experimento
forçado acabou com as barreiras culturais que as empresas tinham.
Acredito que o que deve acabar prevalecendo é o modelo híbrido.
Minha aposta é que o home office fique entre dois e três dias por
semana (MICELI, 2020, p.1).
Matéria de capa da revista EXAME (2021) mostrou que, segundo pesquisa da
empresa de software Salesforce, realizada com 20 mil profissionais em todo o mundo,
inclusive no Brasil, cerca de 42% dos entrevistados gostariam de continuar
teletrabalhando mesmo com o fim da pandemia. Levando-se em consideração que
dos entrevistados no Brasil, 57% são profissionais a favor da continuidade do trabalho
de casa.
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Uma pesquisa da plataforma de freelancers Workana mostra, pela
perspectiva dos gestores de empresas, que 16,1% dos líderes vão
olhar mais para as habilidades dos funcionários, independentemente
de onde ele mora. A pesquisa também mostra que 84,2% dos
gestores pretendem promover algum formato de trabalho remoto no
pós-pandemia. Na visão do coordenador do MBA em marketing,
inteligência de negócios digitais da Fundação Getulio Vargas (FGV),
André Miceli, o home office no Brasil deve ter um crescimento de
30% a partir do fim da pandemia. Na prática, ele deve envolver 80%
das empresas do país, que terão algum tipo de home office. (SENA,
2020, p.1).
Em 2020, os profissionais descobriram as dores e alegrias de trabalhar em casa e
várias empresas, como as gigantes da tecnologia, anunciaram que grande parte de suas
equipes trabalhará em casa mesmo quando voltarem ao normal. No Brasil, algumas
empresas já deram essa flexibilidade aos funcionários, mas durante o período de
isolamento social, o trabalho remoto dentro das organizações foi fortalecido.
O sistema de trabalho home office (teletrabalho), adotado por
grandes empresas, públicas e privadas, em função da pandemia do
novo coronavírus, apresenta tendência de permanência na maioria
das companhias, mesmo após uma futura volta à normalidade. Um
dos exemplos é a mineradora Vale. A gerente executiva e líder do
programa Jornada Vale, Josilda Saad, informou à Agência Brasil que
em 2019, antes do início da pandemia no Brasil, a Vale havia decidido
estabelecer um sistema de trabalho mais flexível, adotando, uma vez
por semana, o trabalho em forma remota. Mas a adesão era muito
baixa. Com a pandemia, a Vale colocou todas as funções
administrativas e de suporte operacional no regime remoto em todas
as suas instalações no mundo desde 13 de março de 2020. Ao final
do primeiro mês no novo sistema, a companhia constatou que não
houve redução do volume de transações de atividades, embora as
equipes tenham tido que se adequar. (GANDRA, 2021, p.1).
Houve uma mudança cultural que, embora radical, tem mostrado a todos que o
teletrabalho gera tanta produtividade quanto o labor presencial, às vezes até maior, de
forma que as empresas estão dispostas a investir em mais tecnologia para fazer o
trabalho após a pandemia. Portanto, a aceleração do home office no Brasil ajudou a
transformar negócios e ajudou muitas pessoas a manterem seus empregos ou
conquistá-los, visto que muitas pessoas com a pandemia iniciaram cursos à distância,
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que antes não tinham a oportunidade de fazer, e se inovaram, inclusive, iniciando novos
empreendimentos.
DIREITO TRABALHISTA E HOME OFFICE
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O teletrabalho já é praticado em algumas empresas há algum tempo, mas em 2017,
após a reforma trabalhista, foi introduzido um regulamento separado que incentivou
essa modalidade para mais empresas e trabalhadores. Com a crise do Sars-CoV-2, as
empresas preparadas ou não, viram-se praticamente obrigadas a realizar as suas tarefas
à distância, se possível, e a adaptar-se aos padrões do home office. Para aqueles que
foram surpreendidos ou para os que já praticavam essa modalidade, é sempre
importante que empregadores e empregados entendam quais são os seus direitos e
deveres trabalhistas para que não haja problemas no cumprimento dessa modalidade.
Ainda, com a Lei n. 13.467/2017, conhecida como Reforma
Trabalhista, o capítulo II-A, no artigo LXXV de A até E, trata
especificamente sobre o teletrabalho. Dentre os tópicos previstos, há
os deveres, como o cumprimento da carga horária; realização dos
intervalos de almoço e entre as jornadas de trabalho; apresentação
de atestados médicos em caso de ausência; etc. Já para o
empregador, a legislação determina que é de sua responsabilidade
instruir os empregados, de maneira expressa e ostensiva, quanto às
precauções a tomar, a fim de evitar doenças e acidentes de trabalho.
Em relação aos direitos dos trabalhadores, mantém-se o pagamento
dos benefícios de vale-alimentação ou vale-refeição (embora hajam
controvérsias), além de que os trabalhadores devem ser ressarcidos
pela empresa caso tenham que arcar com equipamentos para a
realização de suas tarefas em ambiente remoto, bem como solicitar
um adicional para custear valores de internet, luz e telefone. Todos
esses arranjos devem estar formalizados por meio de aditivo
contratual. Também é importante destacar que não há alteração
salarial caso o empregado mantenha as mesmas atividades e carga
horária. Logo, de maneira geral, o trabalhador submetido à
modalidade home office possui os mesmos direitos dos
trabalhadores presenciais, mesmo em situações de calamidade
pública, como a que enfrentamos devido à pandemia de COVID-19.
(FUNDAÇÃO ESCOLA SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICIO, 2020,
p.1).
A utilização de tecnologias de informação e comunicação, necessárias à prestação
de serviços maioritariamente fora das estruturas do empregador e que não caracterizam
a ideia de trabalho externo na acepção do artigo 75-B da CLT, apoiam o cumprimento
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das obrigações tanto do trabalhador e quanto do empregador, principalmente a partir
da formalização das atividades contratuais.
O contrato de home office deve ser previamente redigido com muita clareza e
cuidado para que no futuro não ocorram disputas sobre a responsabilidade quanto ao
fornecimento de equipamentos e instrumentos indispensáveis à realização do trabalho,
bem como custos com a internet, energia elétrica, entre outros, nos termos do art. 75D da CLT, devendo tais detalhes estarem expressos e detalhados no contrato firmado.
É importante esclarecer que os elementos fornecidos pela empresa para a
prestação de serviços pelo trabalhador não devem ser considerados como salário
operacional (em espécie), o qual é regularmente oferecido ao trabalhador e de graça,
por exemplo, um notebook fornecido pela empresa para o funcionário trabalhar
remotamente não será considerado como remuneração.
Direitos exclusivos de quem faz home office: Além dos direitos
coletivos, a empresa pode fornecer aos prestadores de serviços via
home office as ferramentas de trabalho necessárias ao exercício da
função, desde que esteja previsto em contrato. Essa medida se faz
necessária para que o trabalhador não arque com despesas que
originalmente são de responsabilidade do empregador,
comprometendo assim sua renda. Cabe ressaltar no contrato de
prestação de serviços via home office como as despesas fixas
(energia elétrica, internet e telefone, entre outras) serão tratadas. A
empresa pode acordar um valor mensal a ser pago ao trabalhador a
título de ajuda de custo ou então o funcionário pode apresentar as
faturas para recebimento de reembolso. A falta de menção a esses
itens no modelo de contrato de trabalho home office pode gerar
passivos trabalhistas futuramente, portanto, não deixe de lado esses
cuidados na hora de contratar teletrabalhadores. (BARROS, 2017,
p.01).
Conforme bem explana o caput do artigo 75-C da CLT, “a prestação de serviços na
modalidade de teletrabalho deverá constar expressamente do contrato individual de
trabalho, que especificará as atividades que serão realizadas pelo empregado”.
Nos parágrafos 1º e 2º do mencionado artigo, tem-se que é possível a alteração
do contrato de trabalho em home office para o presencial, por simples determinação do
empregador, sendo necessário apenas respeitar o prazo de transição de 15 dias, e
promover um aditivo no contrato de trabalho firmado. Já, na alteração do presencial
para o trabalho em home office é indispensável que haja mútuo acordo entre
empregado e empregador.
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No que tange ao controle da jornada de trabalho, o artigo 62, inciso III da CLT
dispõe que o teletrabalho está fora do controle da jornada de trabalho, desobrigando o
empregador de pagar eventuais horas extras, adicional noturnos, dentre outros direitos
enquadrados aos demais trabalhadores, sob o argumento de não ser possível fazer o
controle dessa jornada.
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Contudo os tribunais já entendem que tanto no teletrabalho, como no home office
se houver meios de controle dessa jornada, será plenamente possível reconhecer tais
adicionais, pois através da tecnologia e os mais diversos tipos de softwares esse controle
tornou-se extremamente possível. Neste sentido:
HORAS EXTRAS. TRABALHO EXTERNO. POSSIBILIDADE DE
CONTROLE DE HORÁRIO. INAPLICABILIDADE DA EXCEÇÃO
PREVISTA NO ART. 62, INC. I, DA CLT. A prestação de serviços fora do
âmbito do empregador, “de per si”, não enquadra o empregado na
exceção de que cuida o art. 62, inc. I, da CLT, sendo imperioso que a
atividade externa seja efetivamente incompatível com a fixação de
horário de trabalho. (RO 0005856-40.2014.5.12.0051, SECRETARIA
DA 2A TURMA, TRT12, AMARILDO CARLOS DE LIMA, publicado no
TRTSC/DOE em 11/10/2017).
Ainda neste mesmo sentido, diz Vólia Bomfim Cassar:
Há forte presunção de que teletrabalhador não é fiscalizado e, por
isso, está incluído na exceção prevista no art. 62, I, da CLT. Se, todavia,
o empregado de fato for monitorado por webcâmera, intranet,
intercomunicador, telefone, número mínimo de tarefas diárias etc.,
terá direito ao Capítulo "Da Duração do Trabalho", pois seu trabalho
é controlado. Aliás, o parágrafo único do art. 6º da CLT é claro no
sentido de que 'Os meios telemáticos e informatizados de comando,
controle e supervisão se equiparam, para fins de subordinação
jurídica, aos meios pessoais e diretos de comando, controle e
supervisão do trabalho alheio'. (CASSAR, 2012, p. 712).
Portanto, nos termos do Informativo nº 153 do TST, Enunciado n.º 71, da
ANAMATRA e da Recomendação n.º 116 da OIT, se houver algum tipo de controle da
jornada dos teletrabalhadores por parte do empregador, as horas extras poderão ser
devidas ao empregado.
Por fim, cumpre ressaltar que o empregador deverá instruir os empregados,
quanto às precauções a tomar a fim de evitar doenças e acidentes de trabalho, onde o
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empregado deverá assinar o termo de responsabilidade, assegurando seu compromisso
em seguir as devidas instruções fornecidas, de acordo com o artigo 75-E da CLT.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Diante do contexto de pandemia nos anos de 2020 e 2021, que restringiu o
convívio social, o trabalho em home office foi a medida mais eficaz, para a proteção dos
funcionários e seus familiares através do distanciamento das atividades presenciais que
contribuíram na contenção da propagação e contaminação causada pelo vírus.
Essa nova modalidade de trabalho trouxe tanto aspectos positivos como negativos,
pois embora a produtividade não tenha diminuído, os trabalhadores tiveram que se
reinventar para conciliar o trabalho e as demais atividades familiares, como cuidar dos
filhos, esposo e estudar no mesmo ambiente, no caso sua residência. A presente
pesquisa teve como objetivo destacar esses pontos, bem como sanar eventuais dúvidas
acerca dos direitos e deveres do empregado e do empregador.
O home office é caracterizado pelo trabalho desenvolvido pelo empregado direto
de sua residência em prol do empregador. Esta modalidade não tem previsão expressa
na CLT, porém os artigos 75-A a 75-E da CLT, que se referem ao teletrabalho, aplicamse ao home office por analogia.
A pandemia do COVID-19, de certa forma provocou a aceleração do home office,
de acordo com as pesquisas apontadas neste trabalho cerca de aproximadamente 43%
das empresas brasileiras adotaram esse modelo em virtude da pandemia e em média
de 57% dos trabalhadores querem continuar nessa modalidade, sendo dessa forma
plenamente possível verificar que o trabalho após o período pandêmico nunca mais
será o mesmo, por mais que alguns trabalhadores voltem a trabalhar de forma
presencial o home office continuará fazendo parte da realidade de forma mais intensa.
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