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Escrever a apresentação de uma obra que reúne trabalhos elaborados majoritariamente 

por alunos da graduação em Direito não deixa de ser um exercício de esperança. As 

dificuldades que as atividades de pesquisa impõem a quem a elas se dedica com seriedade 

são inúmeras e envolvem desde aspectos institucionais, como a excessiva burocratização 

imposta, em muitas partes do mundo (e não apenas no Brasil, como se costuma supor por 

aqui), pelos órgãos responsáveis até mesmo questões pessoais, a exemplo do longo processo 

de renúncias que o sucesso na pesquisa, como tantas outras atividades, exige.  

É muito difícil se dedicar à pesquisa na nossa área. Ao longo da minha trajetória 

acadêmica, já ouvi frases paradoxais como “não existe pesquisa no Direito” e “só há pesquisa 

teórica no Direito”; “pesquisar é coisa para quem tem dinheiro” e “pesquisador no Direito 

sempre terá dificuldades financeiras”; “não tenho tempo para pesquisar agora porque quero 

fazer concurso público” e “depois de ter meu emprego terei tempo para pesquisar”. Tantas 

opiniões conflitantes fazem perceber, por outro lado, que, na média, há um enorme 

desconhecimento sobre o que significa e o que implica ser pesquisador no Direito. 

Os jovens autores desses artigos (assim como já se deu com os veteranos professores ou 

com pós-graduandos que também assinam alguns dos textos) se depararão com 

questionamentos similares caso decidam prosseguir nessa jornada. Tendo em minhas mãos 

este material, só posso estar esperançoso. Há muitas virtudes neste volume que são 

fundamentais para qualquer pesquisador. Riqueza temática, especialidade na abordagem e 

determinação de tratar de questões pouco triviais são marcas de muitos trabalhos. Como as 

vidas de muitos autores caminharão para direções diferentes da academia, internalizar essas 

características, que se resumem em uma necessidade de construir e não se conformar com 

o dado, é o principal legado desse primeiro contato com a pesquisa. 

Pessoalmente, apresentar este livro é uma tarefa significativa emocionalmente. Ver esses 

textos, escritos por estudantes em diferentes momentos do seu percurso na graduação, me 

faz lembrar de quando, alguns anos atrás, eu estava numa situação semelhante. Em 2006, 

como bolsista de iniciação científica (éramos apenas cinco ou seis àquele ano na Faculdade 

de Direito) e diretor do Centro Acadêmico Clóvis Beviláqua, pensamos em organizar canais 

de publicação que se materializaram na Revista dos Estudantes da Faculdade de Direito da 

UFC, que mesmo tendo optado pela forma eletrônica nos seus onze números ao longo de 

quatro anos, numa época em que poucos periódicos faziam o mesmo, chegou a ter um 

número impresso no ano seguinte. Ao rever a brochura, na qual constam artigos de 

professores e ex-professores da casa, como Marcio Diniz, Paulo Antonio de Menezes 

Albuquerque, William Marques e Lilia Sales, pude me reencontrar com o Gustavo Cabral 

aluno do quarto ou quinto semestre da graduação em Direito e com muitos amigos que, 

àquela época, compartilhavam as dificuldades que descrevi acima. Alguns abandonaram a 
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academia, mas outros tantos seguem nela, como Felipe Oliveira de Sousa, Bruno Weyne, 

Emanuel Ferreira ou o editor que possibilitou esta empreitada, Álisson Melo.  

Estou certo de que, em alguns anos, os autores publicados nestes Anais terão o mesmo 

sentimento ao reverem seus trabalhos e os dos seus colegas. E isso, em grande medida, se 

tornou possível em razão da dedicação do Centro Acadêmico e da Comissão Científica de 

alunos do Mestrado e Doutorado, no sentido de realizar o Encontro de Pesquisa Jurídica da 

XIII Semana do Direito da UFC. Desta forma, meus cumprimentos por este belo e importante 

volume se estendem tanto aos autores quanto àqueles que viabilizaram o evento e a 

publicação.  

Gustavo César Machado Cabral 
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A presente publicação reúne os artigos de alunos de graduação e pós-graduação stricto 

sensu apresentados e aprovados para publicação no Encontro de Pesquisa Jurídica da XIII 

Semana do Direito da Universidade Federal do Ceará, realizado pela Gestão Voz Ativa do 

Centro Acadêmico Clóvis Beviláqua, no mês de maio de 2018. 

A Semana do Direito da UFC se consolidou como um dos colóquios jurídicos de maior 

relevância a nível regional, trazendo ao Ceará importantes nomes da doutrina nacional e 

estrangeira. A iniciativa do evento partiu exclusivamente de estudantes, no ano de 2006, 

quando a I Semana do Direito foi organizada sem qualquer apoio institucional. 

Ao longo de mais de uma década, as gestões do Centro Acadêmico Clóvis Beviláqua que 

se seguiram aprimoraram o evento de modo a o inserir no calendário local e regional. A sua 

XIII edição, fruto do esforço da Gestão Voz Ativa, primou pela extrema qualidade, pluralidade, 

atualidade e relevância dos temas abordados, envolvendo, inclusive, questões delicadas 

como o aborto e o gênero, discutidas por conferencistas internacionalmente renomados. 

A pesquisa jurídica foi igualmente tratada com extremo zelo, tendo sido organizado o 

Encontro de Pesquisa Jurídica que deu azo a esta publicação, fruto do trabalho da Secretaria 

de Ensino, Pesquisa e Extensão do Centro Acadêmico Clóvis Beviláqua, na pessoa dos alunos 

Amanda Sales, Danielle Vasconcelos, Humberto Rabelo, Larissa Almeida e Thayná Sabóia. 

A XIII edição igualmente primou pela aproximação entre a graduação e a pós-graduação 

stricto sensu, a partir da iniciativa da Gestão do CACB em formar uma Comissão Científica 

de alunos do Mestrado e Doutorado em Direito da UFC, responsável, juntamente com os 

membros da SEPE, pela escolha dos temas e palestrantes, bem como pela organização do 

Encontro de Pesquisa Jurídica. 

Por fim, e não menos relevante, a Gestão Voz Ativa democratizou sobremaneira o evento, 

possibilitando o amplo acesso do público, de todas as classes socioeconômicas, ao evento, 

ao lançar edital para a concessão de gratuidade aos alunos de baixa renda. 

Que todos façam boa leitura, prestigiando o esforço de alunos abnegados e a produção 

acadêmica de graduandos e pós-graduandos das mais diversas Instituições de Ensino 

Superior do Ceará. 

Antonio de Holanda Cavalcante Segundo 

Isabelly Cysne Augusto Maia 

Rômulo Richard Sales Matos 
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Luana Adélia Araújo Martins1 

Tainah Simões Sales2 

1. INTRODUÇÃO 

Embora tenham sido julgadas em 2011, as discussões que a ADI 4277/DF e a ADPF 132/

RJ geram ainda são intensas. Tais ADI e ADPF foram julgadas pelos ministros do Supremo 

Tribunal Federal (STF) e tiveram como intuito reconhecer a união estável entre pessoas do 

mesmo sexo.  

O que ocorre é que muitas pessoas que condenam as relações entre pessoas do mesmo 

sexo são adeptas de alguma religião de cunho mais conservador, e, no Brasil, por haver 

grande parcela da população que adere ao cristianismo, gera-se um bombardeio de críticas 

quando as decisões judiciais contrariam as ideologias religiosas. Esse efeito é conhecido 

como backlash. 

Em síntese, o efeito backlash acontece quando um tema divide a opinião pública e o Poder 

Judiciário opta, por exemplo, por uma decisão liberalista para que seja resguardada a 

eficácia dos direitos fundamentais. Nesse caso, pode ocorrer uma reação social com opiniões 

(geralmente conservadoras) que desaprovam tal decisão judicial (geralmente liberal). O 

contrário também é válido.  

Por exemplo, legitimar as relações homoafetivas é garantir que os direitos à autonomia 

da vontade, à liberdade e à igualdade sejam efetivados. A dúvida é: garantir a eficácia de 

direitos fundamentais para todas as pessoas, independente de sua preferência sexual, ou 

deixar que a opinião de pessoas adeptas a ideologias conservadoras interferiam nas decisões 

judiciais, na supremacia da Constituição, bem como na efetividade dos direitos 

fundamentais? 

Assim, ao que concerne ao efeito backlash, ocorre a tentativa, na via política, de utilização 

de meios legislativos para enfatizar a reação social contrária às deliberações jurídicas, isto é, 

o Legislativo, como representante do povo, é acionado com fim de aprovar medidas contrárias 

àquelas decisões judiciais. 

                                       
1 Acadêmica da Universidade de Fortaleza e membro pesquisadora do Projeto de Pesquisa “Direito e 

política: a crise de representatividade e a ausência de participação popular no Poder Judiciário”, 
desenvolvido na Universidade de Fortaleza (UNIFOR). E-mail: luanaaamartins96@gmail.com 

2 Professora Orientadora. Doutoranda e Mestre pelo Programa de Pós-Graduação em Direito da 
Universidade Federal do Ceará (UFC). Professora da Universidade de Fortaleza (UNIFOR). Advogada. 
Coordenadora do Projeto de Pesquisa intitulado “Direito e política: a crise de representatividade e a 
ausência de participação popular no Poder Judiciário”, desenvolvido na Universidade de Fortaleza 
(UNIFOR). E-mail: tainahsales@gmail.com 
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Este trabalho tem como intuito levar o leitor a indagar sobre os problemas que o 

conservadorismo religioso gera para a eficácia dos direitos fundamentais, mais 

especificamente em relação ao caso da união estável homoafetiva e os direitos que todas as 

pessoas têm garantidos na Constituição independente da razão sexual. 

É ainda, objetivo desta pesquisa analisar os impactos que o efeito backlash causa após 

as decisões judiciais, bem como o aumento do conservadorismo, levando em consideração o 

caso da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 4.277/DF e Arguição de Descumprimento 

de Preceito Fundamental (ADPF) 132/RJ, que reconhece a união estável para pessoas do 

mesmo sexo.  

Ressaltar-se-á ainda, o poder que a opinião pública tem sob as decisões judiciais do 

Supremo Tribunal Federal (STF), bem como, o fenômeno da Judicialização da Política como 

um contribuinte do efeito backlash. 

Para tanto, este artigo se realizará por pesquisa bibliográfica, com base em uma 

abordagem descritiva e qualitativa, com embasamento bibliográfico. 

2. EFEITO BACKLASH E O CONSERVADORISMO 

No ano de 1972, nos Estados Unidos, ocorreu o caso Furman vs Georgia, no qual a 

Suprema Corte invalidou a pena de morte. Entretanto, a decisão, que aparentemente 

marcaria o fim da pena de morte nos Estados Unidos, gerou uma mudança repentina, já que 

trinta e cinco Estados promulgaram uma nova lei que efetivava a pena de morte (KLARMAN, 

2011, p.1; 3).  

O exemplo trazido por Klarman esclarece o que é o efeito backlash: a reação contrária da 

população em relação às decisões judiciais, uma espécie de efeito colateral. Geralmente, 

acontece quando o Judiciário julga tal decisão de maneira liberalista na tentativa de garantir 

a eficácia dos direitos fundamentais e a população tem uma reação contraria àquele 

julgamento, já que este contraria as ideologias conservadoras.  

No Brasil é perceptível a existência do backlash, resultado da resposta política ao 

crescimento do protagonismo Judiciário dos últimos tempos. É notório o aumento de grupos 

conservadores na política, ocorrendo, de fato, um possível risco de regresso em casos 

envolvendo direitos fundamentais de minorias.  

As matérias polêmicas que são discutidas pelo STF levam a posicionamentos contrários 

dos poderes políticos, conduzindo às deliberações legislativas que corroboram o antagonismo 

àquelas decisões judiciais.  

Um exemplo nítido disto foi o que ocorreu após a Suprema Corte brasileira aprovar a 

união estável de pessoas do mesmo sexo: depois de muita polêmica, no âmbito político, sobre 

esta decisão do STF, foi criado um Projeto de Lei (PL) denominado de Estatuto da Família, 

que tem como intuito eliminar qualquer possibilidade de uniões estáveis de pessoas do 
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mesmo sexo, reconhecendo que entidade familiar, seja por meio de casamento ou união 

estável, é somente formada por um homem e uma mulher. 

Nos últimos tempos, o Supremo Tribunal Federal brasileiro tem atribuído 

posicionamentos mais liberais em matérias que tem fortes características morais, bem como 

se atribui um parecer mais à esquerda, posicionamento este que está mais conexo a ideais 

da elite intelectual brasileira do que em relação à sociedade em geral, que, em sua 

preponderância, é conservadora e situada mais a direita (NOVELINO, 2015, p. 257).  

O fato é que, nesses casos polêmicos, nota-se que o posicionamento mais liberal da 

Suprema Corte tem colaborado para o crescimento do conservadorismo. A maior parte da 

população é adepta de ideais conservadores, enquanto outra parte se posiciona de forma 

mais liberal (e há ainda os que se consideram no centro).  

Cada pessoa tem o direito de ter seus posicionamentos, ideologias e opiniões. O problema 

é que esses acontecimentos protagonistas no âmbito jurídico e seus posicionamentos liberais 

fazem com que os grupos conservadores exibam seus dogmas e opiniões nitidamente, e, 

nessa sequência, ocorrem discursos inflamados de intolerância, repletos de falácias e com 

forte apelo emocional.  

A reprovação moral da união estável homoafetiva é permitida, afinal, todos tem o direito 

de expressar a sua opinião. O que não é admissível é que esse pensamento implique no 

prejuízo a direito fundamental do outro ou que a opinião pública influencie o julgamento dos 

ministros do Supremo Tribunal Federal.  

Nos últimos tempos, o brasileiro está vivenciando uma série de mudanças na política3 

que está gerando um grande descontentamento em relação aos políticos eleitos e fazendo 

com que o STF seja considerado o “salvador da pátria”. A exposição midiática do Supremo 

fez com que a população voltasse o olhar para os ministros e para seus julgados, ascendendo, 

assim, a opinião pública para algumas decisões do órgão, principalmente aquelas com teor 

moral, conservador e/ou religioso.  

A opinião pública é um fator que pode ser observado sob duas óticas: a opinião pública 

a favor do povo ocorre quando o povo se manifesta para defender a preservação da 

Constituição Federal e de seus direitos fundamentais, afinal, é legítimo que a população se 

posicione a favor ou contra as decisões tomadas pelos juristas e políticos, pois é dela e para 

ela que ocorrem deliberações jurídicas e políticas.  

E sob o ponto de vista da opinião pública do povo contra o povo. Esta ocorre quando há 

o antagonismo de opiniões numa mesma sociedade, isto é, de um lado um grupo de pessoas 

que tem opiniões conservadoras, do outro um grupo de pessoas que tem opiniões liberalistas.  

                                       
3 Impeachment, operação Lava-Jato, crise econômica, corte de direitos trabalhistas, 

previdenciários,financiamento estudantil e outros. 
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Há, ainda, os que aderem opiniões dos dois grupos em assuntos diferentes. Assim, pode 

acontecer de um lado infringir o direito do outro, gerando, portanto, a opinião do povo contra 

o próprio povo, como no caso a seguir. 

3. O EFEITO BACKLASH NO PARADOXO DA OPINIÃO PÚBLICA MAJORITÁRIA VS. A 

CONTRAMAJORITÁRIA: O POVO CONTRA O POVO? 

O papel de reproduzir a vontade da população é concedido ao Poder Legislativo e ao 

Executivo, em que a população, mediante o voto, escolhe os candidatos, e, com isso, entende-

se que tais políticos representam a vontade da maioria. Por essa razão, não costumam 

intervir em favor das “minorias” (pois, muitas vezes, a intervenção em favor de minorias 

implica em perda de votos e prejuízo de interesses dos “donos do poder”).  

Ressalta-se, aqui, que, ao se falar em “minoria”, não se objetiva relacionar à quantidade 

numérica, mas, sim, a uma parcela de pessoas que não condizem aos “padrões morais” 

daquela sociedade, que pouco tem representação ou, como ressaltou a revista La Gandhi 

Argentina (1998), as minorias nunca poderiam se traduzir como uma inferioridade numérica, 

mas sim como maiorias silenciosas que, ao se politizarem, convertem o gueto em território e 

o estigma em orgulho gay, étnico, de gênero – portanto uma maioria parlamentar escolhida 

para representar a população é, na realidade, uma minoria dominante (SANTOS, 2011, p. 

60-61). 

Em 2003, nos Estados Unidos, ocorreu o caso Goodridge v. Department of Public Health, 

que tratava sobre casamento entre pessoas do mesmo sexo, e a Suprema Corte decidiu a 

favor dos casais homoafetivos. A opinião pública estava demasiadamente fracionada quanto 

à promulgação deste direito para o grupo, contudo, após tal decisão da Suprema Corte, 

suscitou-se uma reação contrária a ela. Partidos conservadores4 ganharam força, 

estabelecendo mensagens em oposição a alguns direitos homoafetivos, incluindo o 

casamento, enquanto os democratas perderam grande parte de votos.  

Klarman (2011, p. 2) afirma que posteriormente à decisão da Suprema Corte mais de 

vinte e cinco Estados promulgaram proibições constitucionais sobre o casamento entre 

pessoas do mesmo sexo levando a derrota de uma parte dos candidatos democratas do 

Senado.  

Em 2011, no Brasil, após a Suprema Corte decidir em favor da união homoafetiva, foi 

realizada uma pesquisa pelo IBOPE5 onde 55% se manifestam contra o direito aos 

homoafetivos. Já em 2015 a pesquisa foi realizada pela Hello Research e o percentual caiu 

para 49%, enquanto os que são favoráveis aos homoafetivos são 30% e os que se declaram 

indiferentes são 21%.  

                                       
4 Nos Estados Unidos os partidos conservadores são denominados de republicanos, enquanto os mais 

liberais são denominados de democratas. 
5 http://www.estadao.com.br/noticias/geral,uniao-civil-de-homossexuais-contraria-55-dos-

brasileiros-revela-pesquisa-imp-,751035 
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O fato é que há ainda a parte majoritária da população que opina contra o direito das 

“minorias” e cabe às cortes constitucionais defender os direitos contramajoritários. De acordo 

com o ministro Barroso (2014, p. 15), o STF exerce dois papéis distintos e antagônicos, o 

contramajoritário, ao defender os direitos fundamentais e a democracia, em nome da 

Constituição. E o segundo papel é o representativo, quando, em algumas situações, responde 

a litígios e desejos sociais e políticos, os quais os Poderes eleitos para representar a população 

não conseguem desempenhar.  

A reação contrária da população às decisões judiciais que tem como intuito favorecer o 

direito das maiorias silenciosas – contramajoritária – leva ao conflito do povo contra ele 

mesmo. Para Barroso (2011, p. 267) é adequado que o envolvimento e a atuação da 

população influenciem as resoluções da justiça, contanto que seja dentro de limites.  

É claro que uma decisão judicial não deve ser julgada com base em pesquisa de opinião 

pública, não obstante, isso não minimiza a relevância que a atuação do Judiciário tem, 

havendo de ser compreendido, respeitado e acatado pela população. A opinião da população 

é um fator extrajurídico importante no procedimento para a adoção de decisões por juízes e 

tribunais, contudo, não é o único, além do mais, não é simples a função de compreender e 

aplicar o desejo da opinião pública fielmente.  

Portanto, com intuito de manter a aceitação e o prestigio popular, para que decisões 

judiciais não sejam inferiorizadas e superadas por possíveis efeitos colaterais da vontade 

majoritária, tais como, criação de novas leis ou emendas à Constituição que contrariem 

aquela decisão judicial, os ministros do STF tem de agir de maneira estratégica, não se 

distanciando muito dos interesses e preferências da população majoritária (NOVELINO, 

2015, p. 247), isto é, a opinião pública tem influência nas decisões judiciais, o que de fato 

pode ser um retrocesso para a proeminência da Constituição, bem como para os direitos 

fundamentais da população contramajoritária.  

4 A REAÇÃO AO BACKLASH: UNIÃO ESTÁVEL HOMOAFETIVA (ADI 4.277 E ADPF 

132/RJ) vs. ESTATUTO DA FAMÍLIA (PL-6583/2013)  

Em maio de 2011 os ministros do Supremo Tribunal Federal julgaram o caso de Ação 

Direta de Inconstitucionalidade de número 4.277/DF e a Arguição de Descumprimento de 

Preceito Fundamental de número 132/RJ, que reconheceu a união estável entre pessoas do 

mesmo sexo. 

O ministro Ayres Britto, relator do caso, citou em seu voto a frase de Max Scheler que diz 

“O ser humano, antes de um ser pensante ou volitivo, é um ser amante”. O ministro defendeu 

que assim como o individuo que se considera heterossexual se satisfaz com sua relação 

heterossexual, assim também o sujeito que se considera homoafetivo tem o direito de se 

realizar em sua relação com outro individuo do mesmo sexo. Ele rebateu ainda a questão do 

preconceito, afirmando que quando a preferência sexual do outro foge do padrão social da 
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heterossexualidade causa incômodo às pessoas que gozam da antiga postura do 

conservadorismo. 

Luiz Fux, ao votar favorável à união estável de pessoas do mesmo sexo, afirmou que o 

que faz a família não é uma mera afeição entre as pessoas, mas sim o amor, o verdadeiro 

amor familiar, que instaura relações de afeto, a comunhão entre os indivíduos que projetam 

uma vida permanente e duradoura em comum e a identidade, quando os integrantes daquele 

grupo familiar sabem que existe um vínculo rígido que os unem e os identificam.  

O que parecia uma ascendência para o fortalecimento da democracia brasileira teve uma 

reviravolta surpreendente. Em 2011 foi realizada pelo IBOPE6 uma pesquisa de opinião 

pública sobre as uniões estáveis homoafetivas e 55% da população se posicionaram contra. 

Porém, o percentual se opõe de acordo com o aumento do grau de escolaridade, a classe 

social e a renda. Entre pessoas que tem nível superior, a porcentagem chega a ser 60% 

favorável à união estável. 

Todavia, em 2013, foi elaborado o Projeto de Lei 6583, que cria o Estatuto da Família. Tal 

Projeto reconhece a família como “o núcleo social formado a partir da união entre um homem 

e uma mulher, por meio de casamento ou união estável, ou ainda por comunidade formada 

por qualquer dos pais e seus descendentes”.  

É notório que o Projeto de Lei criado pelo deputado Anderson Ferreira exclui a 

possibilidade de pessoas do mesmo sexo formarem uma família (pelo menos formalmente), 

já que o texto desse PL deixa claro que família é formado por um homem e uma mulher.  

Para o idealizador do projeto, o Estatuto serve para respaldar o que a Constituição já 

enfatiza em seu art. 226, §3º: para efeito da proteção do Estado, é reconhecida a união estável 

entre o homem e a mulher como entidade familiar, devendo a lei facilitar sua conversão em 

casamento.  

O Estatuto da Família é, na realidade, um exemplo nítido do efeito backlash, já que tenta 

reagir à decisão judicial tomada pelo STF. O problema do backlash não é apenas o 

preconceito e discriminação que é causado pelas reações conservadoras, mas também, o 

impacto que ele causa no âmbito do Direito, pois afinal, opiniões, dogmas e posicionamentos 

todos tem o direito de ter, o problema é quando esses ideais são colocados em ação, causando 

resultados que podem restringir direitos de grupos minoritários, apenas para beneficiar 

indivíduos com discursos retrógrados e inflamados de intolerância. 

5 A JUDICIALIZAÇÃO DA POLÍTICA COMO FATOR GERADOR DO EFEITO BACKLASH 

O ministro Barroso (2009, p. 19) conceitua o termo judicialização. Para ele, este fenômeno 

“significa que algumas questões de larga repercussão política ou social estão sendo decididas 

por órgãos do Poder Judiciário, e não pelas instâncias políticas tradicionais: o Congresso 

Nacional e o Poder Executivo”.  

                                       
6 http://www4.ibope.com.br/download/casamentogay.pdf 
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Partindo dessa propositura, afirma-se que a judicialização da política é um fenômeno que 

ocorre quando os juízes desempenham atribuições que originariamente não lhes cabem, isto 

é, quando tomam decisões judiciais de temas que devem ser discutidos no âmbito dos 

poderes políticos. A judicialização da política ou politização da justiça – fenômenos 

relacionados ao ativismo judiciário, porém não se confundem – é, portanto, a transferência 

de discussões dos poderes políticos (Legislativo e Executivo) para o Poder Jurídico. 

A judicialização da política permite que se traga todo tipo de matéria, que deveria ser 

resolvida pelos poderes representativos, para o âmbito jurisdicional. Não se confunde com o 

ativismo judiciário, pois este está ligado a uma atitude ou escolha do Poder Jurídico de ter 

um posicionamento proativo, enquanto aquele é um fato que volta-se para à modificação de 

um quadro, uma transformação de cenários, como afirma Ran Hirschl (2009, p. 141):  

Às vezes, a judicialização da política é confundida com uma versão genérica do ativismo judicial, 

prestando-se pouca ou nenhuma atenção à diferença entre atribuir aos tribunais a definição do 

escopo do direito a um julgamento justo, por exemplo, e confiar a eles a solução de delicadas 

questões de identidade coletiva que se encontram no coração dos processos de construção da 

nação. 

É possível afirmar que "a judicialização é a continuação da política por outros meios". 

Ora, veja-se, há muito, os poderes políticos não exercem as funções na qual deveriam 

exercer, que é a representação popular. Como se a política estivesse estagnada e necessitasse 

do Judiciário para fluir. Deste modo, a sociedade. ao captar tal inércia, passa a procurar o 

Judiciário para que este resolva as lides presentes na sociedade. Assim, todo e qualquer tipo 

de matéria começa a ser judicializada, daí o termo “judicialização da política”, daí a tese de 

que "a judicialização é a continuação da política por outros meios".  

Em suma, a judicialização da política ou o ativismo judiciário, se dá, pelo fato de a 

população ter criminalizado a política. Ora, os escândalos midiáticos, políticos, criminais, a 

falta de representação, a corrupção arraigada na cultura brasileira fazem com que o 

Legislativo e o Executivo percam prestígio popular. 

Diante do que até aqui foi exposto, questiona-se: qual seria o óbice deste fenômeno? Para 

Hirschl (2009, p. 141), “não há no mundo do novo constitucionalismo quase nenhum dilema 

de política pública ou desacordo político que não se torne, cedo ou tarde, um problema 

judicial.” Para ele, a politização da justiça é corriqueiramente abordada de modo pouco 

refinado “como um resultado natural da prevalência do discurso dos direitos fundamentais.” 

Pois bem, diante disto, é possível observar, como primeiro problema, que, com a 

judicialização da política. há de ocorrer uma fragilidade para a harmonia do modelo de 

separação de poderes. A proximidade da judicialização da política com a democracia tem de 

ser sempre alvo de questionamento, já que esta minimiza o poder decisório da jurisdição 

representativa, dando lugar a um grupo de juristas não eleitos democraticamente, logo, sem 

representatividade alguma. 
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O segundo problema seria o fato de que, como a judicialização da política é algo que 

transfere para o Judiciário o poder de decidir sobre quaisquer questões trazidas a ele, faz 

com que o “efeito backlash” se torne cada vez mais presente. Ora, é uma questão lógica, se 

há mais abundância de conflitos levados aos magistrados, logo, as reações contrárias às 

decisões judiciais (efeito backlash) se tornam mais constantes.  

Devido a isso, há de ocorrer um ciclo vicioso, isto é, os poderes políticos não exercem a 

função representativa, levando a sociedade a transferir esta função para o Judiciário, fazendo 

com que este supra as lacunas políticas, onde, muitas vezes as decisões – normalmente que 

tem cunho moral ou religioso – que tomam não agradam a população, ocorrendo uma reação 

contraria àquelas decisões e. por fim, processa-se a tentativa de aprovar medidas legislativas 

em oposição às deliberações jurídicas.  

O ideal seria que os poderes representativos de fato representassem e aplicassem políticas 

públicas sem a necessidade de interferência jurídica. Contudo, como é uma ideia um tanto 

utópica, o que resta à sociedade é consentir com uma atuação jurisdicional em busca de 

concretização de direitos.  

O efeito backlash traz consequências reais, não é, portanto, “um mero processo de 

medição de forças, em que os juízes disputam com os políticos a prerrogativa de dar a última 

palavra sobre questões sensíveis” (MARMELSTEIN, 2015).  

No fim, quem mais sofre é o Estado Democrático de Direito, diante da insegurança 

jurídica, do desequilíbrio entre os poderes e da fragilidade ideológica jurídica de tentar 

decifrar “como será que o povo irá reagir diante de tal decisão jurídica” com intuito de ganhar 

prestígio popular e ter efetividade em suas decisões. 

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

No Brasil, questões que envolvem teor moral, como o caso da união homoafetiva, 

geralmente causam repercussões e discussões polêmicas, muitas vezes compostas de 

argumentos inflamados de moralidade religiosa. Ao se posicionarem contra o direito aos 

homoafetivos, as pessoas esquecem que a Constituição é para todos, do mesmo modo que 

os direitos fundamentais incorporados a ela. 

Ao judicializar matérias políticas, que deveriam ser tratadas no âmbito dos poderes 

políticos, isto é, no âmbito Legislativo e Executivo, o efeito backlash se torna cada vez mais 

presente.  

A criminalização da política por parte da sociedade e a politização dos órgãos jurídicos 

não trará solução para a crise sofrida pela democracia representativa, pelo contrário, a 

descrença na classe política faz com que todo o poder emanado do povo se volte para a 

Suprema Corte, fazendo com que esta atue onde e quando não deve atuar. 

Para muitos os poderes do juizes têm estado sob suspeita, bem como a atuação dos 

políticos democraticamente eleitos. No fim, é preciso entender que buscar soluções de curto 
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prazo – como a Judicialização ou o Ativismo Judiciário – significa sobrecarregar o poder do 

juiz político, e, por isso, deve-se buscar solucionar e eliminar esta ameaça ao Estado 

Democrático de Direito, limitando a atuação dos magistrados. 

Um dos grandes problemas é saber até onde a reação das pessoas pode ir, até que ponto 

a opinião pública irá afetar às minorias. Veja-se, o Estatuto da Família é um projeto que vai 

de confronto direto à Constituição, bem como a decisão favorável do STF ao homoafetivos, 

visto que contraria diversos direitos fundamentais contidos na Lei Maior que o Supremo 

protegeu ao apreciar em favor dos homoafetivos, e, mesmo assim, tem uma forte aceitação 

da sociedade. 

No fim, é preciso entender que a “briga de egos” entre o Judiciário e o Legislativo – que é 

o que sustenta o óbice aqui abordado – e entre o direito e a política, em razão do puro 

prestígio popular, afronta de forma direta a própria democracia, na medida em que grupos 

minoritários estão sendo prejudicados e a interpretação da Constituição padece em razão da 

insegurança e da instabilidade geradas pelo efeito backlash.  
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1. INTRODUÇÃO 

O objetivo geral deste artigo constitui em analisar a indeterminação do conceito 

“discernimento”, mormente nos arts. 3º e 4º do Código Civil de 2002 (CC/2002), os quais 

fundamentam o regime de incapacidade civil. Como objetivos específicos, busca-se ainda: 

fixar a possibilidade de o discernimento configurar-se como um conceito jurídico 

indeterminado, avaliando sua substancialidade; analisar a alteração provocada pela Lei 

Brasileira de Inclusão (LBI) no CC/2002, considerando o novel paradigma instituído pela 

Convenção Internacional de Direitos das Pessoas com Deficiência e seu Protocolo Facultativo 

(CIDPCD); e investigar a proposição apresentada no PL Nº 757/2015 quanto ao regime de 

capacidades civis reformulado pela LBI.  

Importante ressaltar que não configura parte dos objetivos das autoras atribuir um 

significado a palavra trabalhada, buscando sim expor a ausência de definição/significação 

da expressão e, consequentemente, sua inépcia para figurar como medida da capacidade. No 

decorrer dos estudos, viu-se que parte da doutrina atual e especializada ateve-se a conferir 

e defender uma conceituação do discernimento, que se buscou rebater ponto a ponto.  

Utilizou-se na construção desse trabalho, a metodologia bibliográfica, documental e 

jurisprudencial, que visou à análise de casos sobre interdição de pessoas com deficiência e 

de julgados que consideravam a capacidade categorizada conforme as medidas estipuladas 

pelo ‘discernimento’, considerados a partir do Código Civil de 2002 até 2017, quando já 

vigorava o Estatuto da Pessoa com Deficiência (EPD) e não mais se utilizava esse conceito 

para definir a capacidade, na medida em que se considera absolutamente incapaz apenas os 

menores de dezesseis anos. 

                                       
1 Mestre em Direito Constitucional pelo Programa de Pós-Graduação em Direito da Universidade Federal 
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2. CONCEITOS JURÍDICOS INDETERMINADOS E DISCRISCIONARIEDADE 

Para se estabelecer o termo “discernimento” enquanto enunciação normativa vaga faz-se 

necessário, a priori, a definição doutrinária de conceitos jurídicos indeterminados e a 

demonstração da pluralidade de significados que lhes são atribuídos no processo de 

concretização desses conceitos na aplicação prática do caso. 

Define-se por conceitos jurídicos indeterminados as palavras ou expressões inseridas na 

norma jurídica com conteúdo substancialmente variável, que são passíveis de locupletação 

de significado, por meio de processos de valoração no caso concreto a serem feitas por 

aqueles que concretizam a norma, juiz ou administrador. (ENGISCH apud CARVALHO, 2016) 

Da divisão clássica dos quatro conceitos vagos do autor, dos quais três serão abordados, 

elucidam-se aqueles que conjugam características tão parecidas que, por vezes, se 

confundem. São eles: cláusulas gerais, conceitos jurídicos indeterminados e 

discricionariedade. As cláusulas gerais diferenciam-se por serem um método legislativo no 

qual se atribui uma amplitude, gerada pela ausência de um efeito jurídico indeterminado, à 

hipótese de incidência da norma. Já os conceitos jurídicos indeterminados, por não serem 

um método/técnica legislativo, distinguem-se enquanto um vocábulo com conceito 

normativo autônomo e incerto. Por fim, a discricionariedade, dividida em administrativa e 

judicial, descrimina-se por ser a propriedade da valoração subjetiva (subjektiv-persönliche), 

em diversas possibilidades de atribuição de escolha (Wahlbefugnis), diante da 

plurissignificação decorrente da lei. 

Posto isso, há de se fazer duas ressalvas. A primeira é que os conceitos jurídicos 

indeterminados são utilizados, por vezes, para a produção de cláusulas gerais, embora, 

sejam termos que não se podem confundir. Por exemplo, tem-se como cláusula geral o 

disposto no art. 5º, CPC/2015 que, genericamente, aduz que “aquele que de qualquer forma 

participa do processo deve comportar-se de acordo com a boa-fé.”, já como com relação a 

regulamentações casuísticas, trata o mesmo Código: Art. 622. “O inventariante será 

removido de ofício ou a requerimento: (...) II - se não der ao inventário andamento regular, 

se suscitar dúvidas infundadas ou se praticar atos meramente protelatórios”. A segunda é 

que a presença de cláusulas gerais e de conceitos jurídicos indeterminados no ordenamento 

jurídico cumulado com o uso de tais normas para o julgamento no caso concreto, por si só, 

não configura o uso indiscriminado da discricionariedade dos aplicadores do Direito. 

Ao fazer uma análise sobre as cláusulas gerais, mas que também se aplicaria aos 

conceitos jurídicos indeterminados uma vez que se referia à vagueza dos termos, ressalva 

Tepedino (online) que tais normas não estão livres para a aplicação segundo os critérios de 

conveniência do juiz. Ao contrário, ao serem aplicadas, carecem de uma concretude que 

preencha a ausência de significado do texto normativo e que promova, necessariamente, a 

conexão axiológica entre a norma a ser aplicada e a Constituição, conferindo coerência ao 

sistema e restringindo as margens de discricionariedade do juiz. Ou seja, confere-se ao juiz 

o poder-dever de fundamentar suas decisões de modo a locupletar de significados os 
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conceitos vagos (conceitos jurídicos indeterminados e cláusulas gerais), adotando sempre a 

medida mais adequada à efetivação dos direitos fundamentais. 

Nesse sentido, acerca dos critérios de validade das decisões judiciais, o artigo 489, §1º, 

CPC/2015, em substituição aos artigos 165 c/c 458, CPC/73, determina que:  

Art. 489. §1º - Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, 

sentença ou acórdão, que: 

I – Se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação 

com a causa ou a questão decidida; 

II – empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência 

no caso.  

Apesar dessa obrigatoriedade da fundamentação que confere significação aos termos 

vagos de acordo com a Constituição, sobre pena de nulidade, o que se observa na realidade 

é que no tocante à palavra “discernimento”, a atividade legislativa não se preocupou com a 

regulamentação de uma norma que lhe atrelasse um significado substancial e lhe 

estabelecesse limites. Essa carência do conceito do ‘discernimento’, que balizou a capacidade 

civil desde o Código Civil de 2002 até a vigência da LBI em 2016, torna o termo um conceito 

jurídico indeterminado que, na prática, culminou na produção indiscriminada de julgados 

divergentes quanto à conceituação in concreto da palavra. No período citado, tal divergência 

gerou uma insegurança jurídica inaceitável na abordagem de um tema tão relevante e 

sensível na vida da pessoa com deficiência, qual seja: o aferimento e a gradação da sua 

capacidade civil.  

 Uma análise jurisprudencial acerca da concretização de significado do ‘discernimento’ 

nos casos de interdição de pessoas com deficiência revela que diversas são as decisões que 

não conceituam o termo no caso concreto3 e que as que o fazem, como fora mencionado, 

não guardam semelhanças de modo a uniformizar o entendimento acerca do conceito da 

palavra, abrindo margem para a discricionariedade, como se pode ver nos julgados abaixo.  

Sobre um processo de interdição total, em 2013 o TJ-MG4 julgou que “não é toda e 

qualquer enfermidade mental passível de interdição. Deve-se condicioná-la a uma perícia 

psiquiátrica, a fim de se verificar a verdadeira incapacidade, considerando o grau de 

discernimento da pessoa, seus reflexos, capacidade de expressão, bem como manifestação 

de vontade.” Observa-se que se leva em consideração, para além da análise do discernimento 

ou como elementos intrínsecos a ele, os reflexos, as capacidades de expressão e de 

manifestação de vontade. Num outro caso, ainda sob a vigência do CC/16, que não usava o 

                                       
3 TJ-SP. APL 00025767920108260045. 7ª Câmara de Direito Privado. Publicação: 04/12/2013. Relator: 

MENDES PEREIRA; TJ-DF. APL 24551920078070002. 6ª Turma Cível. Publicação: 15/07/2009, DJ-
e Pág. 65 Relator: JOSÉ DIVINO DE OLIVEIRA; TJ-AL. APL 0700110505201680020046. 3ª Câmara 
Cível. Publicação: 22/03/2017. Relator: DOMINGOS DE ARAÚJO LIMA NETO; TRF-5. MAS 87146. 
PE 0027428-05.2003.4.05.8300. Segunda Turma. Publicação: DJ: 25/08/2004. Desembargador 
Federal: FRACISCO CAVALCANTI 

4 TJ-MG. AC: 10686110188527001. Câmaras Cíveis Isoladas / 7ª CÂMARA CÍVEL Relator: 
WASHINGTON FERREIRA. DJE: 25/01/2013 
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‘discernimento’ enquanto medida da capacidade, o TRF-45 decide que a sanidade mental do 

indivíduo é pressuposto de sua capacidade de agir e que antes de se prejudicar a ‘capacidade 

de discernimento’ se tolda a sua ‘lucidez’. Como se percebe, não há a preocupação do relator 

em conceituar os termos “sanidade mental”, “capacidade de discernimento” e “lucidez”. No 

entanto, por livre discricionariedade, induziu-se que o motivo da decisão pela incapacidade 

foi, antes de ser o “discernimento”, a lucidez, fundada na “sanidade mental”.  

Adiante, trataremos da ausência de parâmetros para se mensurar a capacidade e 

abordaremos que parcela da doutrina renomada, no que diz respeito ao estudo do direito à 

autodeterminação, e que defende aspectos do regime anterior das capacidades (introduzidos 

pela redação original do CC/02) atribui ao discernimento o seguinte conceito: “ter capacidade 

de entender e de querer”6; portanto, divergente também de todos os significados abordados 

nesses julgados.  

Por outro lado, há que se observar a outra faceta, no que diz respeito à obrigatoriedade 

do preenchimento de significado da norma vaga no caso concreto. Ao locupletar de valor o 

conceito jurídico indeterminado, deve o juiz necessariamente guardar correspondência com 

a norma constitucional e a previsão dos direitos fundamentais. Deve-se esclarecer que após 

a entrada em vigor da CIDPCD no ordenamento jurídico brasileiro, em 2008, com ‘status’ de 

emenda constitucional, qualquer decisão que julgar absolutamente/relativamente incapaz 

uma pessoa, em virtude de gradação do discernimento civil, é manifestamente contrária ao 

artigo 12 da referida Convenção7. Afinal de contas, com relação à mudança da ratio do 

ordenamento jurídico, conferida pela Convenção de Nova York que estabeleceu os princípios 

basilares da capacidade - participação, igualdade e autonomia - concordamos com Menezes,  

O principal contributo da Convenção está exatamente no reconhecimento da autonomia e da 

capacidade das pessoas com deficiência, em igualdade de condições com as demais, como 

pressupostos de sua dignidade e de sua participação na vida social, familiar e política. Afinal, a 

                                       
5 TRF-4. Ag: 47006. RS: 97.04.47006-1. TERCEIRA TURMA. Relatora: MARIA DE FÁTIMA FREITAS 

LABARRÉRE. DJ: 14/07/1999 p. 396. 
6 Ver seção 4.1 
7 Artigo 12 - Reconhecimento igual perante a lei : 1.Os Estados Partes reafirmam que as pessoas com 

deficiência têm o direito de ser reconhecidas em qualquer lugar como pessoas perante a lei. 
 2.Os Estados Partes reconhecerão que as pessoas com deficiência gozam de capacidade legal em 

igualdade de condições com as demais pessoas em todos os aspectos da vida.  
 3.Os Estados Partes tomarão medidas apropriadas para prover o acesso de pessoas com deficiência ao 

apoio que necessitarem no exercício de sua capacidade legal. 
 4.Os Estados Partes assegurarão que todas as medidas relativas ao exercício da capacidade legal 

incluam salvaguardas apropriadas e efetivas para prevenir abusos, em conformidade com o direito 
internacional dos direitos humanos. Essas salvaguardas assegurarão que as medidas relativas ao 
exercício da capacidade legal respeitem os direitos, a vontade e as preferências da pessoa, sejam isentas 
de conflito de interesses e de influência indevida, sejam proporcionais e apropriadas às circunstâncias 
da pessoa, se apliquem pelo período mais curto possível e sejam submetidas à revisão regular por uma 
autoridade ou órgão judiciário competente, independente e imparcial. As salvaguardas serão 
proporcionais ao grau em que tais medidas afetarem os direitos e interesses da pessoa. 

 5.Os Estados Partes, sujeitos ao disposto neste Artigo, tomarão todas as medidas apropriadas e efetivas 
para assegurar às pessoas com deficiência o igual direito de possuir ou herdar bens, de controlar as 
próprias finanças e de ter igual acesso a empréstimos bancários, hipotecas e outras formas de crédito 
financeiro, e assegurarão que as pessoas com deficiência não sejam arbitrariamente destituídas de 
seus bens. 
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autonomia, substrato material da capacidade de agir, constitui uma necessidade humana da qual 

decorrem vários direitos. (MENEZES, 2015, p. 6) 

Diante do exposto e restando-se caracterizado o termo ‘discernimento’ enquanto conceito 

jurídico indeterminado que foi o pilar do regime das capacidades de 2002 até a entrada em 

vigor da LBI, passamos a análise mais detalhada da capacidade civil sob a vigência do CC/

2002 e no cenário atual.  

3. DEFINIÇÃO DE CAPACIDADE CIVIL NO CC/2002 E NA LBI EM FACE DO ART. 12 DA 

CIDPCD: AVANÇOS E RETROCESSOS NO CENÁRIO ATUAL 

Considerando o histórico entrelaçamento entre as concepções de deficiência e 

incapacidade, o CC/2002 cristaliza a teoria das incapacidades civis lastreando-se na 

segmentação simplificadora entre “duas espécies de castas incomunicáveis: capazes e 

incapazes” (SOUZA; SILVA, 2016, p. 2). Referidas castas estruturam-se a partir das noções 

de capacidade de direito e capacidade de fato. Enquanto a primeira destas não pode ser, sob 

qualquer hipótese, limitada - restando consubstanciada no art. 1º do CC/2002, a partir do 

qual “toda pessoa é capaz de direitos e deveres na ordem civil” -, a segunda, relativa ao 

exercício direto de direitos e deveres por seu titular, tem, historicamente, se apresentado 

como restringível a partir de determinados estados de fato, ensejando a verificação de graus 

diversos de capacidade de exercício: a absoluta e a relativa. 

É neste sentido que o CC/2002 fixava, originalmente, a incapacidade absoluta para os 

menores de dezesseis anos; para os que, por enfermidade ou deficiência mental, não tivessem 

o necessário discernimento para a prática dos atos da vida civil; e para os que, mesmo por 

causa transitória, não pudessem exprimir sua vontade. Por outro lado, a incapacidade 

relativa revelava-se, de acordo com o art. 4º da redação original deste diploma, como aquela 

pertinente aos maiores de dezesseis e menores de dezoito anos; aos ébrios habituais, viciados 

em tóxicos, e os que, por deficiência mental, tivessem o discernimento reduzido; aos 

excepcionais, sem desenvolvimento mental completo; e aos pródigos. A despeito da 

pluralidade de situações passíveis de serem enquadradas sob citadas condições, o 

ordenamento as homogeneizou juridicamente, de sorte que àqueles caracterizados segundo 

a incapacidade absoluta “era proibida a prática de qualquer ato civil, devendo sua vontade 

ser substituída pela vontade do representante, enquanto aos relativamente incapazes era 

permitida a prática autônoma de alguns atos, exigindo-se majoritariamente a concordância 

do assistente” (LIMA; VIEIRA; SILVA, 2017, p. 26-27).  

 Repise-se que o intuito desta normatização voltava-se para uma compreensão de defesa 

e proteção assentada na presunção de que, a partir da deficiência, deriva-se, a priori, a 

incapacidade. Assim, a ideia promanada nestes preceptivos lastreava-se na incapacidade 

presumida de pessoas com deficiência a partir de uma pré-concebida - pois fixada antes 

mesmo da análise de cada caso, em particular - redução do discernimento. Observe-se, 

assim, o exposto por Caio Mário da Silva Pereira:  
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O instituto das incapacidades foi imaginado e construído sobre uma razão moralmente elevada, 

que é a proteção dos que são portadores de uma deficiência juridicamente apreciável, assinalando 

que o intuito da lei foi o de oferecer proteção às pessoas que padecem de incapacidade, 

considerando a diversidade de condições pessoais dos incapazes e a maior ou menor profundidade 

da redução no discernimento, graduando a forma de proteção (PEREIRA, 2002, p. 170). 

Referida sistemática permaneceu incólume no âmbito da dogmática jurídica até o Decreto 

Legislativo Nº 186 de 2008, o qual incorporou ao ordenamento jurídico brasileiro a CIDPCD. 

Dotada de status material e formalmente constitucional, em virtude de sua tramitação no 

legislativo segundo o constante no art. 5º, §3º, da Constituição Federal de 1988, a CIDPCD 

provocou uma reformulação da concepção de deficiência no âmbito do direito privado. 

Anteriormente pautado pelo modelo da substituição na tomada de decisões, o 

reconhecimento da capacidade jurídica de pessoas com deficiência passa, a partir do texto 

convencional, a ser tratado sob o prisma do modelo de apoios (BARIFFI, 2014; PALACIOS, 

2008). Mencionada modulação da capacidade civil resta estatuída no constante no art. 12 

deste diploma internacional, no qual se institui o dever dos Estados Partes de reconhecerem 

que as pessoas com deficiência gozam de capacidade legal em igualdade de condições com 

as demais pessoas em todos os aspectos da vida. 

Além deste reconhecimento da capacidade legal, citado artigo estabelece ainda um 

sistema de apoios na tomada de decisões, que deverá ser submetido ao escrutínio de 

salvaguardas, arquitetadas, por sua vez, com o fito de obstar que o apoio ofertado ultrapasse 

os limites do estritamente necessário, configurando-se situações de abuso. Por fim, o 

preceptivo impõe aos Estados-partes a obrigação de garantir que todas as pessoas com 

deficiência possam exercer direitos patrimoniais básicos, como as prerrogativas de herdar 

bens, de controlar as próprias finanças e de ter igual acesso a empréstimos bancários, 

hipotecas e outras formas de crédito financeiro, resguardando-se este segmento da perda 

arbitrária de bens.  

No período pós-2008, a despeito da entrada de referido texto na ordem jurídica pátria 

com status constitucional, a redação conferida ao CC/2002 persistia reconhecendo a 

presunção da incapacidade civil de pessoas com deficiência, perfazendo, assim, a alocação 

do discernimento como parâmetro de gradação da capacidade; ou seja, a partir da redação 

insculpida na legislação civilística, por meio da mensuração do que viria a ser o 

discernimento, a capacidade estaria, analogamente, fixada.  

Apesar desse entendimento, a nova redação consagrada a partir da LBI, instituída por 

meio da Lei Nº 13.146 de 2015, não mantém o discernimento como baliza da capacidade, 

inexistindo qualquer menção a uma categoria de mensuração desta. Com efeito, citado 

estatuto modifica, por meio do art. 114, o regime de capacidades civis, o qual passa a vigorar, 

in verbis, segundo estes termos:  

Art. 3º São absolutamente incapazes de exercer pessoalmente os atos da vida civil os menores de 

16 (dezesseis) anos.  

Art. 4º São incapazes, relativamente a certos atos ou à maneira de os exercer:  

I - os maiores de dezesseis e menores de dezoito anos;  
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II - os ébrios habituais e os viciados em tóxico;  

III - aqueles que, por causa transitória ou permanente, não puderem exprimir sua vontade;  

IV - os pródigos.  

Parágrafo único. A capacidade dos indígenas será regulada por legislação especial.  

Desta maneira, a incapacidade absoluta passa a qualificar-se somente no caso dos 

menores de 16 anos. Outrossim, a deficiência deixa de ser uma causa imediata ou um 

fundamento do qual derivaria a incapacidade, de sorte que qualquer indivíduo - não 

necessariamente aquele com uma deficiência - poderá restar enquadrado no inc. III do art. 

4, em que se fixa a incapacidade relativa para os que, por causa transitória ou permanente, 

não puderem exprimir sua vontade. Referidas alterações têm por desiderato um afinamento 

da legislação civilística com o constante na CIDPCD, de maneira, infraconstitucional, a 

reverberar a percepção promanada convencionalmente pelo modelo social de deficiência 

(LIMA; VIEIRA; SILVA, 2017, p. 28), que entende a deficiência dinamicamente, a partir da 

interação entre os impedimentos e as barreiras físicas, sociais e atitudinais que obstruem a 

participação plena e efetiva na sociedade em igualdades de condições com as demais pessoas. 

Neste ponto, é possível, ademais, interpretar que a LBI, ao deixar de fazer quaisquer 

referências ao discernimento, alinha-se com o texto convencional, que tampouco reconhece 

a possibilidade de gradação da capacidade por meio de uma categoria cuja definição - 

filosófica ou jurídica - não resta clarificada. Nada obstante, sobre esta alteração, entende 

Menezes que a LBI “pecou – por excesso de cuidado”, uma vez que “deixou de considerar 

absolutamente incapaz aquela pessoa completamente faltosa de discernimento, sem 

qualquer capacidade de entendimento ou de manifestação de um querer” (2017, p. 146). 

Explanado este cenário legislativo, cumpre ressaltar dois pontos fundamentais para a 

compreensão do atual panorama derivado da alteração operada em 2016 pela LBI quanto ao 

discernimento, tratados a seguir.  

3.1. A medida do discernimento: a ausência de parametrização na mensuração da 
capacidade 

O primeiro ponto a se levar em consideração parte, inicialmente, da conceituação do 

discernimento sob o prisma do CC/2002, refletindo-se, a partir disto, sobre o tratamento 

dado ao discernimento na novel legislação infraconstitucional. Inicialmente, veja-se que, a 

despeito de o CC/2002 haver estabelecido este parâmetro enquanto adequado para a 

avaliação da medida da capacidade, a legislação escusou-se de estabelecer quaisquer 

contornos semânticos e conceituais ao termo, de sorte que sua interpretação qualificou-se, 

doutrinariamente e jurisprudencialmente, de aferição subjetiva.  

Doutrinariamente, os teóricos da dogmática jurídica ressaltaram suas definições de 

discernimento. Bodin, ao estruturar sua concepção acerca do termo, estabelece que “ter 

discernimento é ter capacidade de entender e querer”, de forma que “se o indivíduo for dotado 

desta capacidade, dela decorrem a autodeterminação e a imputabilidade (isto é, a 

responsabilidade” (BODIN DE MORAES, 2010, p. 192). Nada obstante referida conceituação, 
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a autora não expressa como seria possível mensurar esta capacidade de entender e querer. 

Preleciona, ademais, que o discernimento é, juntamente com a existência de vontade própria, 

“o primeiro requisito para o livre e pleno desenvolvimento da personalidade humana” (BODIN 

DE MORAES, 2013, p. 595). Apesar do apontado, a autora não diferencia “querer” de ter 

“vontade própria”, conquanto estabeleça uma adição entre o discernimento - que seria 

referenciada capacidade de entender e de querer - e a existência de vontade própria. 

Outrossim, não diz como estas capacidades - a de entender e a de querer - seriam retratadas 

em uma aferição voltada para a gradação. Note-se, assim, a lacuna quanto ao alicerce que 

fundamentaria, teoricamente, a ausência ou presença - total ou parcial - do discernimento.  

A respeito de referida ausência de critérios objetivos, Menezes aponta que a “análise desse 

discernimento será sempre pessoal, apurada caso a caso”, de maneira que “não pode ser 

pautada em critérios puramente objetivos, fixados abstratamente na lei” (MENEZES, 2015, 

p. 15). Desta maneira, a autora sugere que “as conclusões da equipe multiprofissional, 

compiladas em laudo próprio e individualizado, deverão informar ao juiz, especificamente e 

se for o caso, os atos para os quais haverá necessidade de curatela”, respeitando o “eventual 

discernimento residual do sujeito” (MENEZES, 2015, p. 25). Reforça este entendimento ao 

propor que a “Convenção determina que se aproveite a autonomia do sujeito relativamente 

àquilo que tiver discernimento para se autodeterminar” (MENEZES, 2017, p. 153).  

Discordamos, neste sentir, das autoras que reconhecem uma substancialidade ao 

conceito de discernimento em dois pontos principais. Primeiramente, não entendemos que a 

definição do discernimento enquanto “capacidade de entender e de querer” constitua-se 

enquanto uma concepção suficientemente estruturada para balizar a capacidade. Neste 

sentir, a identificação do discernimento, no âmbito do direito civil, findar por estabelecer um 

enviesamento na avaliação da vontade, que passará, em primeiro lugar, pela avaliação do 

discernimento para, apenas subsequentemente, fixar a capacidade para os atos da vida civil. 

Neste sentir, passa-se, dedutivamente, de uma avaliação abstrata da concepção do querer e 

do entender para uma aferição específica e pragmática do agir civil, deixando-se, assim, de 

entender a pessoa enquanto potencialmente hábil para percebê-la como generalizadamente 

inábil, a partir da taxação do discernimento como ausente.  

Como segundo ponto, não entendemos que a ausência da determinação do discernimento 

representa um benefício à casuística humanizada, na medida em que, em inexistindo 

parâmetros, a interpretação subjetiva resta associada ao senso comum dos aplicadores e 

intérpretes da lei, que, no geral, aloca à deficiência no campo da incapacidade. Por outro 

lado, compreendemos que, ao não reproduzir o discernimento, a LBI representa uma total 

consonância com a CIDPCD, que, por sua vez, não apresenta qualquer baliza, além da 

igualdade e da não-discriminação, para o reconhecimento da capacidade. Desta maneira, 
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quando a legislação infraconstitucional promulgada não só olvida o discernimento, mas 

também o extirpa do CC/20028, o faz seguindo a racionalidade da CIDPCD.  

Discordamos, ademais, de Menezes, quando esta aponta que a CIDPCD comanda que se 

“aproveite” a autonomia relativamente ao “discernimento residual”. Compreendemos que o 

documento internacional não aponta o aproveitamento de uma autonomia parcial advinda 

de um discernimento residual, fixando, em verdade, o reconhecimento da autonomia total - 

sem referência a caracteres gradativos, como o discernimento. Para referido reconhecimento, 

os devidos apoios podem e devem ser fornecidos, jamais ultrapassando o necessário. Desta 

maneira, prover apoios de acordo com o necessário que não significa modular a capacidade 

total, na medida em que o provimento de apoios se reporta, a seu turno, à viabilização da 

expressão integral desta capacidade.  

Tendo isto em vista, discordamos de Menezes, igualmente, quanto ao papel 

desempenhado pela equipe multidisciplinar. Compreendemos sua atuação se refere ao 

estabelecimento de limites aos apoios providos, de modo a especificar os atos que deverão 

ser apoiados; não é, portanto, função da avaliação desempenhada estabelecer uma gradação 

do discernimento ou da capacidade, mas sim fixar quais os apoios demandado s para 

que a expressão da capacidade seja total. Desta maneira, referida aferição não pode levar a 

uma mensuração da capacidade, determinando-se nesta, por outro lado, suportes para que 

em atos específicos a expressão da capacidade total seja devidamente expressada.  

3.2. PL 757: a proposta de um retorno ao discernimento como medida da 
capacidade 

Como segundo ponto relevante para a compreensão do cenário legislativo erigido a partir 

das inovações ensejadas pela LBI, destaque-se o Projeto de Lei Nº 757 de 2015, cujo propósito 

oficialmente reporta-se à harmonização dos dispositivos da LBI, do CC/ 2002, do CPC/2015 

e da CIDPCD. Primeiramente, é preciso destacar que, conforme apontado por Menezes, a 

“proposta de alteração ao Estatuto da Pessoa com Deficiência – EPD é reflexo imediato da 

irresignação de alguns juristas, quanto às alterações havidas no regime das incapacidades” 

(MENEZES, 2017, p. 138). Assim, é preciso destacar que referida modificações restaram 

propostas antes mesmo da entrada em vigor da LBI, em 2016, de sorte que este projeto 

representa, desde seu início, uma insatisfação de determinados juristas, que conjugam uma 

linha de pensamento destoante da insculpida neste diploma.  

                                       
8 Em seu art. 114, a LBI revoga as referências ao discernimento da redação original do CC/2002, em 

seus arts. 3º, inc. II; art. 4º, inc. II; art. 228, inc. III; art. 1.548, inc. I; e art. 1.767, inc. I. O único 
preceptivo com referência ao discernimento não revogado pela LBI consubstancia-se no art. 1.860, que 
comanda que “além dos incapazes, não podem testar os que, no ato de fazê-lo, não tiverem pleno 
discernimento”. Entendemos que esta disposição não encontra consonância com o restante do sentido 
consagrado na LBI e na CIDPCD. Contudo, veja-se que a abordagem deste, em específico, não é objeto 
da presente investigação, demandando específicos estudos acerca dos direitos patrimoniais 
relacionados à prática do ato civil de testar.  
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Analisando este texto legislativo, é possível perceber seu efeito de “ressureição” do termo 

“discernimento”, sepultado sob a égide da LBI. A este teor, veja-se que, naqueles preceptivos 

do CC/2002 em que a LBI havia alijado as referências ao discernimento, a proposta de 

alteração legislativa as restaura, estabelecendo, ademais, novos contornos à sua verificação. 

Neste sentido, de acordo com a proposta do texto aprovado como emenda substitutiva na 

Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa, observe-se, conforme apontado 

em Quadro 1 abaixo, que o retorno do discernimento insculpido no PL nº 757 reitera o 

conceito sem resolução de sua indefinição.  

Quadro 1 – Comparação entre redação atual e proposta legislativa Nº 757 

Redação original do CC/
2002 

CC/2002 modificado 
pela LBI 

Proposta de alteração 
legislativa ao CC/2002 

Art. 3º São absolutamente 
incapazes de exercer 
pessoalmente os atos da vida 
civil:  
I - os menores de dezesseis anos;  
II - os que, por enfermidade ou 
deficiência mental, não tiverem o 
necessário discernimento para a 
prática desses atos; 
III - os que, mesmo por causa 
transitória, não puderem 
exprimir sua vontade. 

Art. 3º São absolutamente 
incapazes de exercer 
pessoalmente os atos da 
vida civil os menores de 16 
(dezesseis) anos.  

Art. 3º São absolutamente 
incapazes de exercer pessoalmente 
os atos da vida civil: [...]  
IV - os menores de dezesseis anos;  
V - os que não tenham qualquer 
discernimento para a prática 
desses atos, conforme decisão 
judicial que leve em conta a 
avaliação biopsicossocial;  
VI - os que, mesmo por causa 
transitória, não puderem exprimir 
sua vontade. 

Art. 4º São incapazes, 
relativamente a certos atos ou à 
maneira de os exercer: [...] 
II - os ébrios habituais, os 
viciados em tóxicos, e os que, por 
deficiência mental, tenham o 
discernimento reduzido; 
III - os excepcionais, sem 
desenvolvimento mental 
completo; [...] 

Art. 4º São incapazes, 
relativamente a certos atos 
ou à maneira de os exercer: 
[...] 
II - os ébrios habituais e os 
viciados em tóxico;  
III - aqueles que, por causa 
transitória ou permanente, 
não puderem exprimir sua 
vontade; [...] 

Art. 4º São incapazes, 
relativamente a certos atos ou à 
maneira de os exercer: [...]  
II – os ébrios habituais, os viciados 
em tóxicos e os que tenham o 
discernimento reduzido de forma 
relevante, conforme decisão 
judicial que leve em conta a 
avaliação biopsicossocial [...] 

Fonte: elaborada pelas autoras 

Nota-se, assim, em relação ao discernimento presente na redação original do CC/2002, 

que o PL Nº 757 sugere uma modificação relevante em três pontos:  

a) Propõe a retirada da referência à enfermidade ou deficiência mental como motivo 

inderrogável da ausência ou redução do discernimento e, por conseguinte, da absoluta ou 

relativa incapacidade; 

b) Fixa que a avaliação do discernimento para a consolidação da incapacidade absoluta deixa 

de pautar-se em uma medida “necessária” – dando a entender uma gradação – para voltar-

se para a identificação de “qualquer” “discernimento, de sorte que, em existindo qualquer 

réstia de discernimento, já estaria descaracterizada a possibilidade de absoluta 

incapacidade; 
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c) Estabelece que a aferição da incapacidade relativa deixa de fundar-se na mera existência 

de redução do discernimento, seja ela qual for, para considerar a relevância da redução, 

de maneira que não será qualquer redução de discernimento aquela apta a ensejar a 

relativa incapacidade; 

d) Inclui a necessidade de decisão judicial fundamentada em avaliação biopsicossocial para 

determinar o discernimento ausente ou relevantemente reduzido.  

No que diz respeito à recepção do proposto por referido projeto no âmbito do regime das 

capacidades civis, é preciso apontar que há, no geral, três linhas de argumentação 

discrepantes: a primeira, que parte de uma aquiescência total com os termos do projeto neste 

tocante; a segunda, que concorda com a intenção do projeto, objetivando recepcioná-lo de 

forma modulada; e uma terceira, que discorda da alteração do estatuído pela LBI no que diz 

respeito às incapacidades absoluta e relativa. 

Segundo a primeira linha argumentativa, que tem por expoente Flávio Tartuce, estaria 

havendo uma desproteção da pessoa com deficiência a partir do reconhecimento total de sua 

capacidade jurídica, de forma que o PL nº 757 voltar-se-ia - segundo parecer do autor, 

anexado pelo Senador Antonio Carlos Valadares à proposta de modificação em curso - para 

a regulação de “situações específicas de pessoas que não têm qualquer condição de exprimir 

vontade, e que devem continuar a ser tratadas como absolutamente incapazes, na opinião 

de muitos” (TARTUCE, 2016, p. 9). Nesta linha argumentativa, arvora-se a opinião segundo 

a qual o atual regime de capacidades civis não protege como deveria as pessoas com 

deficiência, sobretudo as que precisariam ser “totalmente protegidas pela interdição, 

inclusive as resguardando da prescrição e decadência, e tornando nulo qualquer ato que seja 

simulado em seu nome sem o consentimento do curador ou do juiz do feito” (FILHO, 2016, 

p. 258). 

Representando a percepção da segunda linha argumentativa, Menezes aponta, a partir 

de uma avaliação às mudanças no regime das capacidades, sua concordância com o projeto 

de modificação legislativa, ressalvando, unicamente, os seguintes pontos: necessidade de a 

avaliação biopsicossocial ser realizada por equipe multidisciplinar; esclarecimento de que a 

ausência de discernimento que gera a incapacidade absoluta é aquela que é total para todos 

os atos da vida civil e a que enseja a incapacidade relativa é aquela que é total para alguns 

e determinados atos da vida civil; e o entendimento de que a incapacidade absoluta só se 

configura quando não é possível, de qualquer maneira, exprimir a vontade (MENEZES, 2017, 

p. 147-148).  

Por fim, como terceira linha de pensamento, há a ideia de que a LBI representou, quanto 

ao reconhecimento da capacidade civil de pessoas com deficiência, um avanço, não devendo 

ser, neste tocante, modificada. Neste sentido, Parecer de Senadora Lídice da Mata. Contudo, 

veja-se que neste, apesar de se considerar que a possibilidade de manifestação de vontade é 

um critério objetivo, cuja fixação obsta “a possibilidade de julgamento da qualidade de 

discernimento”, há também o entendimento de que é possível que “o discernimento de certas 



Anais do Encontro de Pesquisa Jurídica da XIII Semana do Direito da UFC 

- 33 - 

pessoas com deficiência seja bem diferente ou até questionável diante de padrões comuns, 

mas isto não significa que o discernimento não exista e que a vontade manifestada possa ser 

ignorada” (SENADO FEDERAL, 2017). Destarte, ainda neste texto, não se evidencia ou se 

questiona a subjetividade do termo “discernimento”, aparentemente tomando-o como de 

definição uniforme.  

Em nossa opinião, o retorno ao discernimento significa a restauração de um conceito 

indeterminado que, apesar de sua vagueza, figura como baliza para a mensuração da 

capacidade de pessoas que compõem determinado segmento, historicamente marginalizado: 

o das pessoas com deficiência. Há, portanto, na utilização do discernimento, o perigo das 

categorização daquilo que não pode ser categorizado, na medida em que a capacidade de 

pessoas com deficiência não pode ser estruturada por um atributo – ausente ou faltante – 

devendo, outrossim, ser pensada a partir dos apoios necessários para que seja total. Neste 

sentido, entendemos que a manutenção da redação instaurada pela LBI representa uma 

melhor consonância com o sentido da CIDPCD, mormente em atenção ao consagrado em seu 

art. 12.  

4. CONCLUSÃO 

Historicamente, o reconhecimento da capacidade civil de pessoas com deficiência tem se 

balizado pelo entendimento de presunção de incapacidade derivada da deficiência, 

considerando-se, portanto, uma inversão discriminatória provocada dentro do sistema 

civilístico. Asim, enquanto as pessoas sem deficiência deviam ter sua incapacidade provada 

para que esta fosse fixada, no caso de pessoas com deficiência – sobretudo aquelas com 

deficiências intelectuais e psicossociais – persistia a necessidade de que estas provassem 

sua capacidade e sua posse de “discernimento” para que medidas de interdição não 

restassem de pronto adequadas.  

Neste liame histórico, o “discernimento” apresentou-se como uma categoria 

dogmaticamente estatuída, fixando-se, no entender da legislação, uma parametrização da 

capacidade a partir do discernimento. Nada obstante, dada a inexistência de definição 

substancial no ordenamento jurídico brasileiro, este se consubstancia como um conceito 

jurídico indeterminado. Referida qualificação respalda um reconhecimento judicial de 

incapacidade que tanto representa uma aplicação distorcida dos direitos das pessoas com 

deficiência quanto malfere a CIDPCD, norma de status material e formalmente 

constitucional, especialmente no que diz respeito ao estatuído em seu artigo 12.  

A partir da ruptura provocada pela LBI com o tradicional sistema de incapacidades civis, 

há, com o reconhecimento pleno da capacidade de pessoas com deficiência, uma extirpação 

do “discernimento” e da presunção de incapacidade derivada da deficiência, fixando-se, ao 

revés, a noção de que apenas a incapacidade relativa será configurada para as pessoas com 

e sem deficiência maiores de 18 anos. Neste sentido, deixa de ser a deficiência e a sua 

conectada ausência de discernimento um fator de redução ou anulação da capacidade, 
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tendo-se, portanto, no potencial de manifestação da vontade de toda e qualquer pessoa o 

único motivo de possível decretação da incapacidade relativa.  

A partir desta análise, percebemos que o retorno à utilização da categoria do 

discernimento, conforme proposto no PL Nº 757/2015, marca um processo de restauração 

da vigência de um conceito jurídico indeterminado cuja utilização desparametrizada tende a 

refletir a ideia imbuída na formação tradicional civilística: a de presunção da incapacidade. 

Neste sentido, ainda a partir da utilização de avaliações biopsicossociais, há um fundamental 

impedimento no reconhecimento pleno da capacidade legal, conforme constante no art. 12 

da CIDPCD, quando uma categoria indeterminada – que não a demanda por apoio, especifico, 

determinado e limitado - faz as vezes de régua da incapacidade. 
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RESUMO 
O presente artigo tem por objetivo desconstruir a hipótese de que o enfrentamento à violência 
doméstica e familiar contra a mulher está primordialmente na prisão do agressor. Assim, 
utilizando-se de estudo bibliográfico e legislativo, tem-se inicialmente a análise dos primórdios da 
civilização brasileira, quando havia a autorização da violência cometida pelo homem contra a 
mulher até o advento da Lei Maria da Penha, almejando demonstrar que a verdadeira causa do 
problema está na construção dos estereótipos de gênero. 
PALAVRAS CHAVE: Lei Maria da Penha. Violência doméstica e familiar contra a mulher. Violência 
de Gênero. Grupo de Reflexão. Cultura do Encarceramento. 
ABSTRACT 
The present study aims to deconstruct the hypothesis that confronting domestic and family 
violence against women is primarily in the prisoner of the aggressor. Thus, using bibliography and 
legislation, it was possible to analyze the beginnings of Brazilian civilization, when there was 
authorization of violence against women until the advent of the Maria da Penha Law to demonstrate 
that the real cause of the problem is the construction of gender stereotypes. 
KEYWORDS: Maria da Penha Law. Domestic and Family violence against women. Gender violence. 
Reflection Group. Culture of incarceration 

1. INTRODUÇÃO 

A violência doméstica e familiar contra a mulher, durante muito tempo, era naturalizada 

pela sociedade. Mas, com a evolução na mudança de olhar conquistada pelas demandas 

dos movimentos feministas, ela passou a não ser mais tolerada. No entanto, além da 

ausência de estrutura nas instituições e no sistema de justiça, há um desafio maior. 

A Lei Maria da Penha foi um marco jurídico para as mulheres em situação de violência. 

Ela trouxe a transformação do conceito de violência contra a mulher, abrangendo um 

número maior de abusos sofridos pelas vítimas. Seu sistema de proteção possui diversos 

serviços responsáveis pela assistência da ofendida. Todavia, será que o agravamento de 

penas foi o suficiente para transformar as relações entre homens e mulheres no Brasil? 

Percebe-se que a maioria das recomendações para a prevenção e o combate da violência 

doméstica é direcionada às mulheres, tornando-as as únicas responsáveis pela denúncia ou 

saída de uma relação abusiva. Contudo, a Lei também acolheu a necessidade de recursos 
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legais e sociais que envolvessem os homens autores da violência na superação dessa cultura 

violenta através da criação de grupos de reflexão. 

Através da pesquisa bibliográfica e legislativa, o objetivo do presente estudo é 

desconstruir a falsa sensação de segurança, baseada na hipótese de que o enfrentamento à 

violência doméstica está primordialmente na prisão do agressor, desse modo, inibindo a 

busca pelas verdadeiras causas do problema: a construção de estereótipos de gênero. 

2. DA VIOLÊNCIA AUTORIZADA À LEI MARIA DA PENHA 

No mundo contemporâneo, a violência contra as mulheres é reconhecida como violação 

aos direitos humanos. Entretanto, nem sempre foi vista dessa forma. Essa conquista foi 

possível graças à mudança na definição do papel social atribuído aos homens e mulheres, 

estrutura familiar e normas sexuais. (BENEVIDES, 2016) 

Segundo a historiadora Mary Del Priori (2013, p. 10), na sociedade brasileira colonial, o 

patriarcalismo vigente legitimou a morte de mulheres pelos seus maridos: “Tratava-se de 

uma grande família reunida em torno de um chefe, um pai e senhor, forte e destemido, que 

impunha sua lei e ordem nos domínios que lhe pertenciam. Sob essa lei, a mulher tinha de 

se curvar.” 

Na pesquisa intitulada Tolerância Social à Violência Doméstica (IPEA, 2014), mostrou que 

64% concordam total ou parcialmente com a ideia de que “os homens devem ser a cabeça 

do lar.” Ainda, de acordo com Marília Montenegro Pessoa de Melo (2010, pág.139), “a 

doutrina jurídica e a jurisprudência reproduziram, enquanto puderam, o papel da mulher 

na sociedade patriarcal brasileira.” 

Prova disso é que, durante a vigência das Ordenações Filipinas, legislação portuguesa 

que regeu o país até 1916, era concedido ao marido – desde que o homem não fosse peão 

e a mulher não estivesse mantendo relação extramatrimonial com um nobre - o direito de 

matar a mulher, se adúltera ou por meramente suspeitar de traição (SOUZA; BRITO; BARP, 

2006). O Código Criminal de 1830 retirou do ordenamento jurídico a permissão dada aos 

maridos para assassinar suas companheiras, nas hipóteses de adultério ou de mera 

suposição de sua ocorrência. Entretanto, o Código Civil de 1916 reforçou o tratamento 

desigual entre homens e mulheres instituindo a incapacidade da mulher casada, só podendo 

assinar contratos ou trabalhar fora de casa com autorização expressa do marido. Portanto, 

o homem, chefe do matrimônio, representava os integrantes da família. 

Vale ressaltar que, sob a proteção do Código Penal de 1890, o primeiro republicano, foi 

propagado pelos julgamentos da época os “crimes de paixão” ou crimes passionais. Segundo 

Plácido e Silva (1998, p. 592), “crime passional é o que se faz, por uma exaltação ou irreflexão, 

consequente de um destemido amor à mulher ou de contrariedade a desejos insopitados.” 

Esse instituto jurídico que defendeu os homens homicidas de suas companheiras foi 

amparado pelo dispositivo a seguir: “Art. 27 – Não são criminosos (...)§ 4º Os que se acharem 

em estado de completa privação de sentidos e de intelligencia no acto de commetter o crime”. 



Anais do Encontro de Pesquisa Jurídica da XIII Semana do Direito da UFC 

- 38 - 

Um grupo de promotores públicos e algumas feministas por meio do Conselho Brasileiro 

de Higiene Social fizeram uma campanha contra os “crimes de paixão”, tentando alertar a 

sociedade para mudá-la (BLAY, 2008). O Código Penal de 1940 abraçou a discussão, 

estabelecendo em seu artigo 28 que a emoção ou paixão não excluem a responsabilidade 

penal. Entretanto, isso não impediu o surgimento de outra tese para garantir a impunidade 

dos uxoricidas: a legítima defesa da honra. Esta, afastada em 1991 por decisão do Superior 

Tribunal de Justiça. 

De acordo com Fernando Capez (2015, p. 305): 

Em princípio, todos os direitos são suscetíveis de legítima defesa, tais como a vida, a liberdade, a 

integridade física, o patrimônio, a honra, etc., bastando que esteja tutelado pela ordem jurídica. 

Dessa forma, o que se discute não é a possibilidade de legítima defesa da honra e sim a 

proporcionalidade entre a ofensa e a intensidade da repulsa. Nessa medida, não poderá, por 

exemplo, o ofendido, em defesa da honra, matar o agressor, ante a manifesta ausência de 

moderação. No caso de adultério, nada justifica a supressão da vida do cônjuge, não apenas 

pela falta de moderação, mas também devido ao fato de que a honra é um atributo de ordem 

personalíssima, não podendo ser considerada ultrajada por um ato imputável a terceiro, mesmo 

que este seja a esposa ou marido do adúltero. 

Posteriormente, durante a década de 60, o movimento feminista - que surgiu no final do 

século XIX, na Inglaterra – ganha força nos Estados Unidos e Europa. Porém, no Brasil, o 

cenário era de repressão. Para o Regime Militar de 1964, as feministas eram tidas como 

política e moralmente perigosas (PINTO, 2009). A partir da mobilização dessas mulheres, 

reformas legais surgiram e, pouco a pouco, as leis discriminatórias foram alteradas ou 

excluídas do ordenamento jurídico brasileiro. (BRASIL, 2016) 

O início dessas transformações se deu através do Estatuto da Mulher Casada, datado 

de 1962. Nele, a posição da mulher ainda era subalterna. No entanto, o diploma estabeleceu 

a plena capacidade da mulher e alavancou a sua condição na família à colaboradora do 

marido na administração da sociedade conjugal, deixando este de ser o chefe absoluto. 

Também foi o responsável pela extinção da autorização do marido para o trabalho e 

preservação dos bens reservados, que eram adquiridos pela esposa com o rendimento do seu 

trabalho. (DIAS, 2008) 

Dando continuidade à busca pela igualdade entre homens e mulheres, depois de um 

longo período ditatorial, o marco para o direito das mulheres viverem sem violência foi a 

Constituição Federal de 1988. A igualdade entre homens e mulheres em direitos e 

obrigações, abrangendo todas as áreas da vida social, foi o destaque da Carta Magna. 

Também é válido acrescentar a previsão do art 226 § 8, que atribuiu ao Estado o dever de 

intervir nas relações familiares para combater a violência intrafamiliar. Isso se deve as 

demandas de mulheres contrárias à impunidade em relação aos maridos assassinos de 

suas companheiras (BRASIL, 2016) 

Obedecendo ao chamado constitucional do art. 98 da Lei Maior, foi criada, em 1995, 

a Lei nº 9.099. Ela foi responsável pela atribuição da competência para julgar os crimes de 
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menor potencial ofensivo aos Juizados Especiais Criminais. Por um critério objetivo, tais 

delitos seriam aqueles com pena máxima não superior a 2 anos, cumulado ou não com 

multa. Desse modo, a lei passou a abranger os casos de violência contra a mulher, pois a 

maioria das ocorrências relatadas pelas vítimas cabia nesse conceito legal, por exemplo: 

lesão corporal e ameaça. 

Tal constatação culminou na volta do tempo em que a prática era tolerada, pois essas 

transgressões estavam sujeitas às regras mais rápidas de resolução, como o pagamento de 

cestas básicas ou prestação de serviço comunitário. Portanto, a violência doméstica estaria 

sendo banalizada. (BRASIL, 2016). 

Em 2006, um marco jurídico para a proteção das mulheres em situação de violência foi 

celebrado: a Lei n º 11.340/2006. Seu surgimento está fortemente vinculado com a história 

de vida de Maria da Penha Maia Fernandes. No ano de 1998, a farmacêutica e duas 

Organizações Não Governamentais, CEJIL (Centro pela Justiça e pelo Direito Internacional) 

E CLADEM (Comitê Latino-Americano de Defesa dos Direitos da Mulher), entraram com uma 

petição, fundamentada pela Convenção Belém do Pará junto à Comissão Interamericana de 

Direitos Humanos pertencente à Organização dos Estados Americanos (OEA) contra o Brasil 

devido à lentidão do julgamento de seu ex-marido, que por três vezes, tentou assassiná-la. 

(FERNANDES, 2012) 

Após a publicação, em 2001, do relatório oriundo da OEA que cita o Brasil como 

responsável pelo desrespeito aos direitos humanos, o tema foi amplamente debatido. 

(FERNANDES, 2012). Maria da Penha (2012, p. 109) relata: 

Com a criação da Lei Maria da Penha, senti-me recompensada por todos os momentos nos quais, 

mesmo morrendo de vergonha, expunha minha indignação e pedia justiça, para que meu caso, 

e tantos outros, não fossem esquecidos. Hoje sou presidente do Instituto Maria da Penha, e minha 

vida dedico a essa luta de identificar as demandas femininas, contribuir e efetivar ações 

estratégicas para a consolidação das propostas da Lei Maria da Penha, ou seja, inibir, punir 

e erradicar toda e qualquer violência praticada contra a mulher, garantindo desse modo, o 

respeito, a dignidade, o direito e a justiça à mulher em situação de violência doméstica. 

Sobre a definição de violência doméstica e familiar contra a mulher, dispõe a Lei: 

Art. 5º Para os efeitos desta Lei, configura violência doméstica e familiar contra a mulher qualquer 

ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou 

psicológico e dano moral ou patrimonial. 

Assim, a Lei introduziu a noção de que a violência deve ser baseada no gênero. Heleiteth 

Saffioti (1999) determina: 

Violência de gênero é o conceito mais amplo, abrangendo vítimas como mulheres, crianças e 

adolescentes de ambos os sexos. No exercício da função patriarcal, os homens detêm o poder de 

determinar a conduta das categorias sociais nomeadas, recebendo autorização ou, pelo menos, 

tolerância da sociedade para punir o que se lhes apresenta como desvio. (...) 

Logo, embora esse conceito seja amplo e englobe a violência nas relações sociais entre 

homens e homens, mulheres e mulheres, impera a violência de gênero do homem contra a 
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mulher. (BRASIL, 2016). Nesse contexto, a ideia inicial de gênero é voltada para a construção 

social do papel que o homem e a mulher devem assumir na sociedade. (BEAUVOIR, 1949). 

Portanto, relaciona-se com as expectativas a respeito do comportamento dos homens e 

mulheres, de como devem agir e pensar diante da sociedade desde o nascimento. Além de 

gerar o controle social, essas ideias causam a manutenção do domínio masculino. 

Importante ressaltar que, em decorrência da violência contra a mulher manifestar as 

relações de poder historicamente desiguais entre homens e mulheres, a Lei não criou 

crimes novos, mas definiu as formas de violência ao exemplificar algumas condutas 

praticadas. Logo, é possível perceber que o rol de condutas elencadas pela Lei não é taxativo. 

São elas: 

Art. 7º São formas de violência doméstica e familiar contra a mulher, entre outras: 
I - a violência física, entendida como qualquer conduta que ofenda sua integridade ou saúde 
corporal; 
II - a violência psicológica, entendida como qualquer conduta que lhe cause dano emocional e 
diminuição da autoestima ou que lhe prejudique e perturbe o pleno desenvolvimento ou que vise 
degradar ou controlar suas ações, comportamentos, crenças e decisões, mediante ameaça, 
constrangimento, humilhação, manipulação, isolamento, vigilância constante, perseguição 
contumaz, insulto, chantagem, ridicularização, exploração e limitação do direito de ir e vir ou 
qualquer outro meio que lhe cause prejuízo à saúde psicológica e à autodeterminação; 
III - a violência sexual, entendida como qualquer conduta que a constranja a presenciar, a manter 
ou a participar de relação sexual não desejada, mediante intimidação, ameaça, coação ou uso da 
força; que a induza a comercializar ou a utilizar, de qualquer modo, a sua sexualidade, que a impeça 
de usar qualquer método contraceptivo ou que a force ao matrimônio, à gravidez, ao aborto ou à 
prostituição, mediante coação, chantagem, suborno ou manipulação; ou que limite ou anule o 
exercício de seus direitos sexuais e reprodutivos; 
IV - a violência patrimonial, entendida como qualquer conduta que configure retenção, subtração, 
destruição parcial ou total de seus objetos, instrumentos de trabalho, documentos pessoais, bens, 
valores e direitos ou recursos econômicos, incluindo os destinados a satisfazer suas necessidades; 

V - a violência moral, entendida como qualquer conduta que configure calúnia, difamação ou 

injúria. 

Desse modo, a Lei traz a mudança histórica e sociocultural do conceito de violência contra 

a mulher. Se antes, a definição desse fenômeno era restrita ao “homicídio de mulheres 

cometido por seus companheiros”, na contemporaneidade, abrange um número maior de 

abusos sofridos pelas mulheres, independendo da orientação sexual. (BRASIL, 2016). 

Nesse sentido, a Lei Maria da Penha foi responsável por estampar um novo padrão de 

atenção às mulheres em situação de violência. Com a finalidade de erradicar ou reduzir a 

situação de risco enfrentada pela vítima, a Lei respondeu a gravidade da violência contra a 

mulher criando diversas medidas para a proteção da garantia do direito da ofendida. 

3. APLICABILIDADE DAS MEDIDAS PROTETIVAS 

Todas as mulheres em suas especificidades podem fazer o uso da Lei Maria da Penha, 

como expressa o artigo 2º da Lei, independentemente de classe, raça, etnia, orientação 

sexual, renda, cultura, nível educacional, idade e religião. 

O sistema de proteção da Lei Maria da Penha abrange diversos serviços que atuam 

diretamente nos casos de violência contra a mulher: delegacias especializadas de 

atendimento à mulher; juizados de violência doméstica e familiar; central de atendimento à 
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mulher – ligue 180; entre outros. Além dessas inovações no ordenamento jurídico 

anteriormente citadas que visam dirimir as formas de violência existentes, a referida lei 

implementou as medidas protetivas de urgência em favor da vítima. 

Essas medidas garantiram uma maior segurança, ao assegurar a integridade física e 

psicológica da mulher e seus familiares (DIAS, 2007). Recentemente, confirmando a 

tendência do legislador de endurecimento das penas nos casos de violência doméstica e 

familiar, a Lei 13.641/2018 alterou a Lei Maria da Penha ao criar o crime de descumprimento 

de medidas protetivas de urgência, cuja pena é de detenção de 3 meses a 2 anos. Tais 

mecanismos de proteção estão previstos nos arts 22 a 24. Conforme o art 22, o juiz poderá 

aplicar de imediato ao agressor: 

Art. 22. Constatada a prática de violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos desta 

Lei, o juiz poderá aplicar, de imediato, ao agressor, em conjunto ou separadamente, as seguintes 

medidas protetivas de urgência, entre outras: 

I - suspensão da posse ou restrição do porte de armas, com comunicação ao órgão competente, 

nos termos da Lei no 10.826, de 22 de dezembro de 2003; 

II - afastamento do lar, domicílio ou local de convivência com a ofendida; III - proibição de 

determinadas condutas, entre as quais: 

a) aproximação da ofendida, de seus familiares e das testemunhas, fixando o limite mínimo de 

distância entre estes e o agressor; 

b) contato com a ofendida, seus familiares e testemunhas por qualquer meio de comunicação; 

c) freqüentação de determinados lugares a fim de preservar a integridade física e psicológica 

da ofendida; 

IV - restrição ou suspensão de visitas aos dependentes menores, ouvida a equipe de atendimento 

multidisciplinar ou serviço similar; 

V - prestação de alimentos provisionais ou provisórios. 

A primeira providência a ser tomada pela autoridade policial, após a denúncia é a 

suspensão da posse ou restrição do porte de armas do agressor, com o fim de evitar uma 

tragédia ainda maior, com a comunicação ao órgão competente nos termos da Lei 10.826 

de 22 de dezembro de 2003 (DIAS, 2007). 

Vale ressaltar a possibilidade de o juiz aplicar mais de uma medida protetiva, dependendo 

do julgamento de cada caso concreto. Assim, com o intuito de fazer com que tais aplicações 

surtam os efeitos necessários, o juiz poderá, cumulativamente, aplicar tanto as medidas 

protetivas que obrigam o agressor, acima citadas, como às dirigidas à vítima. Conforme 

elenca os arts. 23 e 24, são medidas protetivas de urgência à ofendida: 

Art. 23. Poderá o juiz, quando necessário, sem prejuízo de outras medidas: 

I - encaminhar a ofendida e seus dependentes a programa oficial ou comunitário de proteção ou 

de atendimento; 

II - determinar a recondução da ofendida e a de seus dependentes ao respectiv domicílio, 

após afastamento do agressor; 

III - determinar o afastamento da ofendida do lar, sem prejuízo dos direitos relativos a bens, 

guarda dos filhos e alimentos; 

IV - determinar a separação de corpos. 
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Parágrafo único. Deverá o juiz oficiar ao cartório competente para os fins previstos nos incisos II 

e III deste artigo 

A finalidade desta medida é assegurar o interesse da família e evitar a ruína dos bens 

materiais que pode ser causado pelo agressor, propositalmente, para prejudicar a vítima e 

seus descendentes, prevenindo, assim, uma possível violência patrimonial. 

Antes da Lei Maria da Penha, as causas de agressão e violência doméstica eram tratadas 

no âmbito dos Juizados Especiais e as punições aplicadas ao agressor eram pagamentos de 

cestas básicas e prestações de serviços à comunidade. Por conta disso, o agressor retornava 

ao seu domicílio com a sensação de impunidade e voltava a cometer os atos de violência 

por ter a convicção de que não seria penalizado. Não havia sequer o afastamento do 

agressor da vitima e do convívio do lar. 

Com a promulgação da referida lei, nota-se que o passo inicial ao constatar a violência 

doméstica é que o juiz poderá aplicar, desde logo, as medidas de proteção em favor da vítima. 

O pedido para concessão das medidas protetivas pode ser requerido tanto pela vítima 

como pelo Ministério Público, sendo, posteriormente, encaminhado pelo delegado(a) ao juiz 

no prazo de 48 horas, juntamente com o Boletim de Ocorrência. O juiz também poderá incluir 

a ofendida em programas assistenciais e/ou serviços de saúde, além de determinar a 

manutenção por 06 meses do vínculo trabalhista da ofendida, caso seja necessário seu 

afastamento do local de trabalho por consequência das agressões sofridas. 

Entende Fausto Rodrigues de Lima, (apud Maria Berenice Dias, 2012, p. 147-148) que, 

as medidas protetivas não são instrumentos para assegurar processo. O fim das medidas 

protetivas é proteger os direitos fundamentais evitando a continuidade da violência e 

das situações que a favorecem. Não são necessariamente preparatórias de qualquer ação 

judicial. 

Entretanto, muito se discute acerca da eficácia dessas medidas protetivas, uma vez que, 

em determinados casos, o Judiciário nem sempre é responsável pela ineficácia, mas sim a 

vítima, quando decide reatar o relacionamento com o agressor. Além disso, muitas vezes as 

vítimas não denunciam seus agressores, e estes acabam ficando impunes pelos atos 

cometidos, prologando por muitos anos o sofrimento das mulheres. Vale ressaltar que, 

mesmo com a denúncia feita, as medidas impostas nem sempre são suficientes para que o 

autor das agressões se mantenha distante, acabando, por muitas vezes, a reincidir na 

violência. 

O que se pode notar é a dificuldade da aplicação e também da fiscalização das medidas protetivas 

quando se trata de conferir uma efetiva das determinações judiciais, tendo em vista que muitas 

vezes torna-se impossível aplicar tais dispositivos em sua integralidade; vários são os fatores que 

contribuem para a não concretização dessas medidas. (SOUZA, 2014). 

Portanto, não se trata apenas de estabelecer medidas protetivas em favor de vítima, mas 

deve haver uma fiscalização para saber se elas estão sendo realmente cumpridas. Vale 

ressaltar que, a inclusão de medidas socioeducativas também é de extrema relevância, se 
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atuadas, simultaneamente, na prevenção e punição dos casos de violência doméstica, 

principalmente no que tange à finalidade de evitar a reincidência da violência por parte do 

agressor, fazendo com que este se conscientize a não praticar tais atos, dando um basta 

ao crime cometido de forma contínua e por muito tempo. 

4. O AUXÍLIO DOS GRUPOS DE REFLEXÃO NA DESCONSTRUÇÃO DE 

MASCULINIDADES NOCIVAS. 

A Lei Maria da Penha, criada em 2006, apresentou várias medidas de proteção à mulher 

em situação de violência doméstica e familiar. Entretanto, 5 mulheres são espancadas a 

cada 2 minutos no país. (FUNDAÇÃO PERCEL ABRAMO/ SESC, 2010) A mídia, quando 

enfatiza a pena privativa de liberdade como principal instrumento de combate a 

criminalidade, cria uma representação errônea do cotidiano, capaz de desestimular uma 

discussão sobre os problemas estruturais graves que afetam a sociedade. (MELO, 2010) 

A população, influenciada pelos meios de comunicação em massa, supõe viver em uma 

situação constante de risco. Para atender anseios como o aumento do rol de condutas 

criminosas e o rigor das penas imputadas, o Legislativo cria leis imediatistas e simplistas. 

(SANTOS, 2013). Os defensores do direito penal simbólico acreditam que o Estado, ao 

legislar, alcançaria um poder de convicção sobre os indivíduos capaz de fazer com que estes 

se sujeitem a uma conduta de comportamento imposta pela lei. (MELO, 2010). 

Em contrapartida, os apoiadores do direito penal mínimo entendem que não é preciso 

abolir o sistema penal, e sim, corrigi-lo, pois além de reprodutor das desigualdades sociais, 

é falho na ressocialização dos apenados (FERRAJOLI, 2006). Marinina Gruska Benevides 

(2016, p. 157) questiona: “ (...) de que modo o apelo ao cárcere e ao endurecimento das penas 

para agressores de mulheres contribuiu para transformar as relações entre homens e 

mulheres na sociedade brasileira?” 

Maria da Penha Fernandes é considerada o símbolo do combate à violência doméstica e 

familiar contra as mulheres no país. Em entrevista cedida a Andréa Martinelli (HUFFPOST 

BRASIL, 2016, internet), ela relata: 

Até chegar à decisão final da OEA (Organização dos Estados Americanos), quando o Brasil foi 

condenado internacionalmente por não prosseguir com o meu caso, eu não descansei. Eu queria 

muito que ele fosse punido pelo crime que cometeu. 

Nesse sentido, de acordo com Marília Montenegro Pessoa de Melo (2010, p. 143): 

Exige-se que todas as mulheres sejam percebidas como Maria da Penha, vítimas dos seus algozes, 

quase sempre seus maridos ou companheiros, e que desejam, a todo custo, a sua punição para 

poder continuar a sua vida com tranquilidade. É importante ressaltar que casos como esses são 

exceções e não regra no dia-a-dia, pois em grande parte das agressões, as mulheres não querem 

a prisão do marido ou companheiro, mas apenas que a agressão não se repita. 

As diferentes metas e recomendações para a atenção, prevenção e enfrentamento à 

violência doméstica e familiar são quase que, unicamente, direcionadas às mulheres. (LIMA; 
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BUCHELE, 2011). As políticas de gênero quase sempre são políticas voltadas para as 

mulheres com um novo nome. (ARILHA, 2005). Não há como compreender o fenômeno da 

violência contra a mulher sem a narrativa e experiência dos homens. Além do trabalho com 

as vítimas, são necessárias intervenções direcionadas aos que cometem esse delito. 

(RAMOS, 2006). 

A necessidade de recursos legais e sociais que responsabilize o homem autor da violência 

foi acolhida na Lei 11.340/06 através do seu artigo 35 que trata do grupo de reflexão 

destinado a este como uma das medidas obrigatórias para coibir a violência contra a mulher: 

“Art. 35 A União, O Distrito Federal, os Estados e os Municípios poderão criar e promover, 

no limite das respectivas competências: (...) V – centros de educação e de reabilitação para 

os agressores”. 

De acordo com a Política Nacional de Enfrentamento à Violência contra a Mulher (2011), 

esse serviço é definido nos seguintes termos: 

Constituem espaços de atendimento e acompanhamento de homens autores de violência, 

encaminhados pelos Juizados Especiais de Violência Doméstica/Familiar contra a Mulher e 

demais juizados/varas. Os Centros de Educação e Reabilitação do Agressor visam à reeducação 

dos homens autores de violência e à construção de novas masculinidades, a partir do conceito 

de gênero e de uma abordagem responsabilizante. 

Desse modo, é necessária a desconstrução do “modo de ser homem” que sustenta a 

relação de dominação de alguns homens para com as mulheres. Meninos aprendem desde 

muito cedo que homens são fortes e mulheres são frágeis. A família, a escola, a religião e 

a mídia tem papel estrutural na transmissão e reforços de quais os comportamentos são 

masculinos. Flávio Urra (2014, p.126) pontua: 

Mulheres e homens, ao nascerem, têm seu espaço simbólico criado a priori, com determinadas 

características e certas funções, cercados por um repertório de comportamentos esperados para 

conduta. Em nossa cultura são enfatizadas nos homens características como: honra, coragem, 

força, heroísmo, virilidade, ousadia, audácia, dentre outras. Por outro lado, são negadas 

características como: medo, fragilidade, vergonha, sensibilidade, impotência e cautela. 

Quando um homem que já agrediu passa por um grupo de suporte, o índice de 

reincidência cai de 75% para 5%. (PRECISAMOS FALAR COM OS HOMENS, 2016). Até 

setembro de 2016, o Instituto NOOS e a UFSC estimaram haver por volta de 40 iniciativas 

semelhantes. Mas muitas já estavam inativas devido à ausência de uma política nacional 

específica. 

A Lei Maria da Penha, apesar de prever ações voltadas para os homens envolvendo a 

perspectiva de gênero, é omissa em relação à estrutura e funcionamento dos centros 

destinados à educação ou à reabilitação dos agressores (MEDRADO; MELO, 2008). Logo, não 

há serviços continuados e de referência, o que impossibilita um processo de avaliação e 

monitoramento. 

Outro desafio para a transformação dessa demanda em política pública eficaz é a 

resistência dos profissionais que atuam com as mulheres em situação de violência e 
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integrantes dos movimentos feministas. Eles temem que os grupos de reflexão para os 

agressores distanciem a atenção e os recursos da assistência às vítimas. (LAING, 2002). 

Contudo, Westei Conde e Martin Junior (2016, p. 362) alertam: 

(...) na esmagadora maioria dos estados e municípios brasileiros, inexiste ou há insuficiência de 

oferta de serviços especializados às mulheres em situação de violência doméstica familiar. 

Portanto, a criação dos centros para os agressores deve estar contrabalançada na pauta de 

prioridades a serem implementadas. 

Logo, é preciso parar de associar o trabalho com os agressores como algo que compete 

com a atenção às vítimas. Existe uma maior identificação com as ofendidas por conta da sua 

condição frágil. Todavia, o sentimento para com os agressores é de rejeição e culpabilização. 

No entanto, de acordo com a cartilha “Linha de Cuidado para Atenção Integral à Saúde 

da Pessoa em Situação de Violência (SÃO PAULO, 2015): 

Cuidar dos ofensores pode desempenhar um papel fundamental na transformação da situação 

violenta em uma determinada família ou relação. Além disso, essa tarefa contribui 

significativamente para a potência das políticas públicas na medida em que é capaz de prevenir 

novos atos violentos e mudar padrões de comportamento. 

Dando continuidade à desconstrução da cultura da violência, Marinina Gruska 

Benevides (2016, p. 123) pontua: 

O aprendizado familiar e doméstico da violência, com sua transmissão para as novas gerações, 

torna-se difícil negar, quando se verifica que as vítimas aprendem com seus agressores a ser 

violentas ou consentirem ser violentadas futuramente. 

Na medida em que estamos inseridos numa cultura de violência, acabamos nos 

envolvendo em situações violentas, por mais que nossas crenças nos afastem disso. Homens 

criados em ambientes violentos tendem a internalizar a violência como única forma de 

resolução de conflitos. 

Valéria Scarance Fernandes, em entrevista ao site GaúchaZH (2016, internet), 

É preciso conscientizar a sociedade de que o agressor é um homem comum, primário e de bons 

antecedentes, que incorporou um padrão violento ao longo da vida. Assim, embora seja um bom 

amigo, funcionário respeitoso e exemplar, pode ser um homem violento dentro de casa. 

Portanto, é necessário reconhecer que os estereótipos discriminatórios de gênero são uma 

barreira para o direito de viver sem violência. O menino, desde muito cedo, é ensinado 

a desprezar emoções e outros sentimentos que o tornem vulnerável ou que possa associá-lo 

ao feminino através de expressões populares como “para de chorar”, “fala que nem homem 

rapaz” e outras semelhantes. Os grupos de reflexão para os homens autores da violência 

doméstica e familiar contra a mulher, aposta da Lei Maria da Penha para alterar o elevado 

índice de violência contra a mulher no Brasil, devem funcionar como um espaço seguro para 

que os homens possam expressar suas dúvidas, medos e desejos e, sobretudo, proporcionar-

lhes diálogos construtivos na busca de novas masculinidades. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Após as considerações realizadas neste estudo, foi possível obter uma análise diante da 

violência doméstica e familiar contra a mulher no decurso do tempo na sociedade. Desde os 

primórdios da civilização, existe um contexto histórico-social em que predomina a ordem 

masculina. 

Apesar da violência contra a mulher não ser mais tolerada pela legislação em vigor, 

podemos perceber que os estereótipos de gênero ainda são muito presentes no cotidiano. 

Logo, homens e mulheres são vítimas e reprodutoras do machismo. 

A Lei Maria da Penha implantou políticas públicas para as mulheres em situação de 

violência doméstica e familiar, tais como o centro de referência a mulher, casa abrigo, 

medidas protetivas de urgência, juizado e a delegacia da mulher. Entretanto, mesmo 

existindo previsão expressa, existem poucas iniciativas no Brasil envolvendo grupos de 

reflexão para os homens autores da violência doméstica. 

Sem negar as respostas penais, exige-se um comprometimento do Estado através das 

instâncias judiciais no que diz respeito ao investimento relacionado a essa medida de caráter 

educativo, pois não é possível a mudança estrutural no âmbito da violência no Brasil quando 

se trabalha unicamente com a vítima. Devemos entender os homens não somente como 

parte do problema, mas também como parte da solução. A transformação cultural não 

acontece apenas com leis, portanto, deve-se desnaturalizar o machismo e questionar 

constantemente suas formas de manifestação. 

Por conseguinte, esses centros ajudam a promover a igualdade de gênero, responsável 

por desconstruir as masculinidades nocivas que legitimam o comportamento agressivo do 

homem. Esses comportamentos não são imutáveis, logo merecem ser revistos. As 

mudanças devem começar em pequenos gestos, tais como o respeito às diferentes formas 

de ser homem e de ser mulher. 
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1. INTRODUÇÃO 

As demandas sociais e relacionadas a saúde decorrentes do uso e abuso de álcool e outras 

drogas são comumente conhecidas, contudo, as demandas judiciais carecem de estudo. A 

investigação dessa temática, portanto, torna-se relevante uma vez que as decisões do Poder 

Judiciário têm o condão de reconhecer ou de modificar direitos.  

Assim, no caso dos usuários de drogas, o sistema de justiça parece envolver questões 

atinentes à imposição judicial do tratamento independentemente de prescrição médica; 

intervenção judicial na declaração da incapacidade do sujeito; solicitação judicial de internação 

na ausência da família; autorização judicial do uso da força no ato da internação; ordens 

judiciais na internação psiquiátrica de crianças e adolescentes. (FRASSETO; JOIA, 2014, pp.9-

17). 

Haveriam, contudo, outras demandas nas ações ajuizadas acerca do tema? Diante do exposto, 

este artigo objetiva analisar os acórdãos do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará (TJCE) 

referentes às demandas envolvendo o uso e o abuso de álcool e outras drogas, a fim de compreender 

o entendimento jurisprudencial acerca dessa temática. 

Assim, o presente estudo trata-se de uma pesquisa em fonte documental com abordagem 

mista de natureza empírica. Por meio da ferramenta “consulta de jurisprudência” do sítio 

eletrônico do TJCE, buscou-se acórdãos contendo as palavras-chave “internação compulsória” 

e “toxicômano” dos anos de 2010 a 2016. Após identificação, procedeu-se a organização do 

                                       
1 Acadêmica de Direito da Universidade de Fortaleza (UNIFOR), foi aluna pesquisadora voluntária do 

Programa Aluno Voluntário de Iniciação Científica (PAVIC) de 2016 a 2017 colaborando no 
desenvolvimento do projeto de pesquisa “Análise das Políticas Públicas do Ceará para usuários de 
Drogas”. Aluna monitora do Programa de Monitoria Voluntária da UNIFOR. Integrante do grupo de 
pesquisas obre “A influência da Filosofia Política nos Movimentos Sociais”. Este trabalho foi elaborado 
sob a orientação da Professora Dra. Mariana López Matias. 
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Seguridade social (NEDTS). 

3 Professora Orientadora. Doutora em Política Social pela Universidade de Brasília. Professora da 
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número de acórdãos encontrados no período de forma quantitativa com ajuda do software 

EXCEL® quanto ao ano, ao assunto, à classe e à origem. Os dados obtidos foram então 

tabulados e apresentados na forma de tabela e gráficos com estatística descritiva. 

Já os acórdãos do período em estudo foram analisados com o auxílio do software WEFT 

QDA®, que é uma ferramenta eletrônica para análise de dados textuais, tais como documentos, 

transcrições de entrevistas, campos de notas de texto (FENTON, 2006). Deve-se mencionar 

que a análise qualitativa teve como objeto principal os textos das ementas dos acórdãos e não 

os processos em sua inteireza. Esses textos foram analisados quanto ao discurso por meio de 

método indutivo que, por sua vez, nos permite, a partir de um ou mais casos concretos, 

elaborar reflexões generalizadas quanto a uma temática. 

2. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Nesta seção do artigo far-se-á a análise dos dados da pesquisa e proceder-se-á com a 

discussão dos resultados obtidos. Assim, para fins de organização e melhor compreensão dos 

dados, estes serão apresentados em subseções divididas quanto a análise quantitativa e a 

análise qualitativa. 

2.1. Da análise quantitativa 

Resultaram da pesquisa 20 acórdãos, dos quais 1 era de 2013, 8 de 2014, 5 de 2015, 6 

de 2016 representando respectivamente 5%, 40%, 25% e 30% do total, como observa-se no 

Gráfico1. 

Não houve acórdãos referentes ao período de 2010 a 2012, contudo, a carência de dados 

referentes a esse período não indica, necessariamente a ausência de demandas judiciais uma 

vez que há a possibilidade de existência de acórdãos relativos ao tema os quais não puderam 

ser analisados, em virtude de não estarem disponibilizados para o acesso online. 

Gráfico 1 – Distribuição dos acórdãos por ano 

 
Fonte: elaborado pelo autor. 
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Já quanto ao assunto, 70% estavam relacionados a competência jurisdicional, 20% a saúde 

e 10% a serviços (Tabela 1). Ademais foi houve maior prevalência da classe conflito de 

competência (Tabela 2). 

Tabela 1 – Distribuição dos acórdãos segundo assunto 

Assunto Número de 

acórdãos 

% 

Competência 14 70 

Serviços 2 10 

Saúde 4 20 

Total 20 100 

Fonte: elaborada pelo autor. 

Tabela 2 – Distribuição dos acórdãos segundo classe 

Classe Número de 

acórdãos 

% 
Conflito de competência 14 70 

Apelação/ remessa 

necessária 

2 10 

Agravo de instrumento 4 20 

Total 20 100 

Fonte: elaborada pelo autor. 

Dos 14 acórdãos da classe conflito de competências 4 estavam em segredo de justiça, 

sendo possível identificar o local de origem de 10 acórdãos dos quais 2 foram da capital e 8 

foram do interior (Gráfico 2). 

Gráfico 2 – Distribuição dos acórdãos da classe conflito de competência segundo local 
de origem 

 
Fonte: elaborado pelo autor. 

Dentre os 2 acórdãos da classe conflito de competências oriundos da capital um foi remetido 

de uma Vara da Fazenda Pública e outro de uma Vara de Família (Gráfico 3). Já dentre aqueles 

advindos do interior 5 vieram de Vara Cível e 3 da Vara Única de Família e Sucessões (Gráfico 

4). 
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Gráfico 3 – Distribuição dos acórdãos da classe conflito de competência da capital de 

acordo com o juízo de origem 

 
Fonte: elaborado pelo autor. 

Gráfico 4 – Distribuição dos acórdãos da classe conflito de competência do interior de 
acordo com o juízo de origem 

 

Fonte: elaborado pelo autor. 

Segundo Alvim (2018) a competência é a restrição da jurisdição, esta, compreendida como o 

poder do Estado, de forma ampla e abstrata, de solucionar conflitos por meio dos órgãos 

jurisdicionais. De forma que essa restrição decorre da lei e consiste na atribuição de poderes 

a um juízo, que é o órgão jurisdicional competente para processar e julgar uma causa. 

Assim, nas palavras do jurista: “Cada juízo, singular ou colegiado, somente pode julgar 

aquelas causas que, segundo a lei, estão compreendidas no âmbito dos seus poderes 

jurisdicionais; pois, fora desses limites, é incompetente .” (ALVIM, 2018, p. 100, grifo do 

autor). 

Ainda de acordo com o referido autor: 

O que justifica essa distribuição da competência é o interesse público, em que o legislador 

pretende conceder uma proteção mais eficaz ao indivíduo ou aos interesses sociais, subtraindo 

essas controvérsias da cognição de alguns juízos, chamando determinados (específicos ) juízos 

a decidi-las . (ALVIM, 2018, p.105) 
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Ademais, a competência também é um dos pressupostos de validade da relação processual 

que são requisitos que garantem a eficácia do processo. Portanto, diante de uma demanda, o 

juiz ao examinar, de ofício, a sua competência para julgá-la, está analisando se tem poder ou 

não para decidir acerca dessa, pois uma vez incompetente os efeitos da sua decisão serão 

nulos. 

Além da previsão legal, a atribuição da competência decorre de critérios, dentre os quais, 

pode ser estabelecida em razão da matéria, que é determinada pela natureza da demanda ou 

da relação jurídica material controvertida. De forma que segundo o jurista: 

A competência em razão da matéria é distribuída aos órgãos jurisdicionais estaduais e federais, 

de primeiro e de segundo graus, pelas Constituições Federal e Estadual, leis de processo, 

especialmente o Código de Processo Civil e pelas leis de organização judiciária estadual e 

federal; sendo  a competência do Supremo Tribunal Federal e dos tribunais superiores 

determinada pela Constituição. (ALVIM, 2018, p. 106) 

Nesse contexto, a Lei de Organização Judiciária do Ceará de 1994 em seu art. 112 previa 

a competência dos juízes da Vara de Família e Sucessões para processar e julgar ações relativas 

a capacidade da pessoa: 

Art. 112 - Aos Juízes das Varas de Família e Sucessões compete, por distribuição:  

I - Processar e Julgar: 

a) as ações de nulidade e anulação de casamento, de separação judicial e de divórcio e as 

relativas ao estado e à capacidade da pessoa; 

b) as ações de investigação de paternidade, cumuladas ou não com as de petição de herança; 

c) as ações de alimentos e as de posse e guarda de filhos menores, ressalvada a competência 

específica das Varas da Infância e da Juventude; 

d) as ações sobre suspensão e perda do pátrio poder e as de emancipação, ressalvada a 

competência das Varas da Infância e da Juventude; 

e) as ações concernentes ao regime de bens do casamento, ao dote, às doações antenupciais 

e aos bens parafernais; 

f) as ações relativas à interdição e atos decorrentes, como nomeação de curadores e 

administradores provisórios, levantamento de interdição, suprimento de consentimento, 

tomada de contas, especialização de hipoteca legal, remoção e destituição de curadores. (grifo 

nosso) 

No entanto a Lei nº 16.397 de 14 de novembro de 2017 (Nova Lei de Organização Judiciária 

do Estado do Ceará) dividiu a competência dos juízes das Varas de Família e das Varas de 

Sucessões, permanecendo, contudo, aos magistrados das primeiras a competência quanto a 

matéria relativa ao estado e à capacidade da pessoa: 

Art. 54. Aos Juízes das Varas de Família compete, por distribuição: 

I processar e julgar: 

a) as ações de nulidade e de anulação de casamento, as de família (previstas no art. 693, do Código 

de Processo Civil), e as demais relativas ao estado e à capacidade da pessoa; 

b) as ações de investigação de paternidade, cumuladas ou não com as de petição de herança; 

c) as ações de alimentos, inclusive quanto à revisão e exoneração do encargo, e as de posse e guarda 

de filhos menores, ressalvada a competência específica das Varas da Infância e da Juventude; 

d) as ações sobre suspensão e extinção do poder familiar e as de emancipação, ressalvada a 

competência das Varas da Infância e da Juventude; 
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e) as ações concernentes ao regime de bens do casamento e as doações antenupciais; 

f) as ações relativas à interdição e atos decorrentes, como nomeação de curadores e 

administradores provisórios, levantamento de interdição, suprimento de consentimento, tomada de 

contas, especialização de hipoteca legal, remoção e destituição de curadores; (grifo nosso) 

Apesar da nova lei separar a Vara da Família da Vara de Sucessões, subsiste a 

competência dos juízes das varas de Família e Sucessões das comarcas do interior do Estado 

de acordo com art. 85 da referida lei: “Art. 85. Compete aos Juízes de Direito das comarcas 

do interior do Estado, em matéria de Direito de Família e Sucessões, aquelas definidas nos 

arts. 54 e 55 desta Lei, observados os limites territoriais de suas respectivas jurisdições. ” 

Embora a legislação seja clara quanto a competência da Vara de Família quanto as matérias 

que versam sobre a capacidade do indivíduo e a interdição, observou-se na análise qualitativa 

que o conflito de competência não decorre de lacunas legislativas concernentes a organização 

judiciária, e sim, da divergência acerca da necessidade de interdição prévia a internação 

compulsória, como explanaremos a seguir. 

2.2. Da análise qualitativa 

Far-se-á nesta subseção a análise qualitativa a partir do agrupamento dos textos das 

ementas dos acórdãos em duas categorias quais sejam “capacidade civil” e “direito s 

fundamentais”, bem como apresentar-se-á a frequência das expressões pesquisadas nos texto 

s com o intuito de nortear a análise e a discussão. 

2.2.1. Análise da categoria “capacidade civil” 

Na categoria capacidade civil, buscou-se nos textos das ementas dos acórdãos as 

expressões “capacidade da pessoa”, “internação compulsória”, “capacidade de 

autodeterminação” e “incapacidade civil”. Resultou da pesquisa maior frequência da expressão 

“capacidade da pessoa” (10 vezes), seguida por “internação compulsória” (7 vezes), “capacidade 

de autodeterminação” (6 vezes) e “incapacidade civil” (2 vezes). 

Dessa forma, percebeu-se, na análise do discurso quanto à capacidade civil, divergências 

relativas à necessidade de interdição prévia a internação compulsória como observa-se nas 

seguintes passagens: 

I - “A internação compulsória configura hipótese de interdição parcial de direitos, acaba-se por 

privá-lo da prática de vários atos da vida civil, representando uma tentativa de restrição da 

capacidade de auto deliberação, situação que merece uma análise mais específica do estado do 

dependente.” (TJ/CE, 2016a, online). 

II- “(...)o pedido de internação compulsória de dependente químico, pessoa maior, não interditada, 

engloba sem dúvida matéria relacionada ao Direito de Família, por versar sobre questões 

relacionadas ao estado e a capacidade civil do indivíduo (...)” (TJ/CE, 2014 a, online). 

III - “Tratando-se a controvérsia sobre a análise do juízo competente para processar e julgar Ação 

de Internação Compulsória ajuizada, que diz respeito, em última análise, a capacidade civil do 

indivíduo, e, assim, ao estado da pessoa. Deste modo, o Tribunal de Justiça tem entendimento 

majoritário no sentido de que a tutela ora postulada é da competência da Vara de Família e 
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Sucessões, em observância da regra estatuída no art. 112, inciso I, alínea "a", do Código de Divisão 

e Organização Judiciária do Estado do Ceará.” (TJ/CE, 2014 b, online). 

Há, no entanto, uma situação conflituosa, uma vez que os entendimentos divergem e alguns 

se mostram como uma contraposição ao entendimento de que a internação compulsória não 

prescinde de interdição, como observa-se nas seguintes passagens: 

I - “Pretendendo a autora apenas a internação compulsória de sua filha em clínica especializada 

para tratar dependentes de entorpecentes, às custas do Município de Fortaleza, e não sendo objeto 

do pedido qualquer questão relativa ao estado ou à capacidade da promovida, refoge o feito à 

competência das varas de família.” (TJ/CE, 2016b, online). 

II - “(...) forçoso reconhecer que não há na legislação pertinente qualquer dispositivo que indique a 

necessidade de interdição prévia para que seja decretada judicialme nte a internação compulsória de 

toxicômano, nem que essa condição implica, inevitavelmente, em incapacidade civil, seja relativa ou 

absoluta (...)” (TJ/CE, 2015a, online). 

III - “(...) não se faz necessária a interdição prévia da mesma, já que o objetivo da demanda 

originária é buscar o restabelecimento de sua saúde (...)” (TJ/CE, 2015 b, online). 

No âmbito do Direito Civil a interdição ocorre via curatela, o que segundo Diniz (2011) é: 

Salvo casos excepcionais, sempre deferida pelo juiz em processo de interdição que visa   a  

apurar os fatos que jus tificam a nomeação de curador, verificando, sempre tendo em vista os 

fins do instituto., não s ó s e é necessária a interdição e s e ela aproveitaria ao arguido da 

capacidade, bem como a razão legal da curatela, ou seja, s e o indivíduo é, ou não, incapaz de 

dirigir sua pessoa e s eu patrimônio. (DINIZ, 2011, p. 697). 

Vale ressaltar que a pessoa só poderá ser interditada e, dessa forma, receber curador 

mediante processo judicial que culminará em sentença declaratória e constitutiva de seu estado 

de incapacidade. Não se pode olvidar que a intervenção do Ministério Público nesses processos 

é obrigatória, sob pena de absoluta nulidade. 

Assim para Beviláqua (1995), a curatela seria, portanto, um “encargo público, conferido, 

por lei, a alguém, para dirigir a pessoa e administrar os bens de maiores, que por si não 

possam fazê-lo”. 

Como se sabe, o instituto da curatela está intimamente ligado à capacidade dos indivíduos 

e houve uma mutação significativa do Código de Direito Privado ao aspecto supramencionado. 

Torna-se imperativo citar, nessa lógica, que o Código Civil de 2002 modifica substancialmente o 

tratamento legal atinente àqueles considerados absolutamente ou relativamente incapazes. No 

estatuto civil de 1916, artigo 5º, consideravam-se absolutamente incapazes no que toca o 

exercício pessoal dos atos da vida civil: os menores de dezesseis anos; os loucos de todo o 

gênero; os surdos-mudos, os quais não conseguissem expressar sua vontade e os ausentes, 

sendo estes declarados por atos do magistrado. 

Ato contínuo de raciocínio, diferente do que se observava no revogado dispositivo legal 

supramencionado, o Código Civil de 2002, em seu artigo 3º reduziu as hipóteses de absoluta 

incapacidade a apenas uma, qual seja o menor de dezesseis anos, uma vez que a Lei n. 

13.146, de 6 de julho de 2015, que Institui a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com 
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Deficiência (Estatuto da Pessoa com Deficiência) provocou modificações profundas no sistema 

de incapacidades. 

O texto normativo do artigo 3º, do atual Código Civil, portanto, foi alvo de alteração, em 

virtude da mudança de paradigma no tocante ao tratamento daqueles que antes eram 

denominados absolutamente incapazes sob a ótica do direito civil. Vê-se que inclusive o artigo 

4º do mesmo diploma legal fora modificado, uma vez que as hipóteses de incapacidade relativa 

passam a ser quatro, quais sejam: I – os maiores de dezesseis anos e menores de dezoito anos; 

II- os ébrios habituais e os viciados em tóxico, frise-se que não mais se encaixa aqui os 

deficientes mentais que tivessem o discernimento reduzido; III – aqueles que, por causa 

transitória ou permanente, não puderem exprimir sua vontade e IV – os pródigos. 

Para além da discussão teórico-doutrinária acerca do sistema de incapacidades, para este 

artigo, importa discutir e analisar que a figura dos toxicômanos não mais compõe o rol dos 

absolutamente incapazes. Evidencia-se, desse modo, que sua incapacidade é relativa e, portanto, 

tem-se permitida a prática dos atos da vida civil, desde que assistido por seu representante 

legal. Não há falar em proibição total do exercício e, por si só, do direito, pois não será o ato 

praticado única e restritamente pelo representante legal. 

É também salutar a percepção de que apesar da compreensão no âmbito do direito civil 

da relativização da capacidade de autodeterminação das pessoas com problemas decorrentes 

do uso e abuso de álcool e outras drogas, na esfera médica não há consenso quanto a essa 

limitação como nos afirma Silveira (2013): 

Os transtornos ligados ao consumo de substâncias psicoativas são especialmente inconclusivos 

quanto à subtração da capacidade de autodeterminação. Visões estereotipadas por vezes atribuem 

a qualquer padrão de consumo de qualquer droga à automática captura d a vontade do sujeito. Não 

faltam as alusões aos estados de posses são ou à imagem do usuário como es cravo da droga, 

perdendo qualquer capacidade de decidir s obre s i. Tais argumentos resultam em equívoco do 

ponto de vista da saúde pública, expressando concepções morais e preconceituosas sobre o uso de 

drogas. Nenhuma droga induz, por sua natureza apenas, a um padrão de consumo 

necessariamente abusivo e autodestrutivo, as sim como a internação é uma intervenção adequada 

e eficaz em uma minoria dos casos (SILVEIRA, 2013 apud FRESSETO e JOIA, 2014, p. 11). 

Ademais, a internação compulsória é regulamentada pela Lei da Reforma Psiquiátrica (nº 

10.216/2001) que não versa sobre a necessidade prévia de interdição, condicionando a 

internação compulsória a excepcionalidade da medida e ao laudo de médico como se extrai do 

art. 6º que define no parágrafo único, os seguintes tipos de internação psiquiátrica: 

I – internação voluntária: aquela que s e dá com o consentimento do usuário; 

II – internação involuntária: que ocorre s em o consentimento do usuário e a pedido de terceiro; e 

III – internação compulsória: aquela determinada pela Justiça. A referida lei condiciona a internação 

a excepcionalidade da medida e ao laudo médico. 

Assim, o caput do art. 6º 

Art. 4º A internação, em qualquer de suas modalidades, só será indicada quando os recursos extra-
hospitalares se mostrarem insuficientes . 
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Art. 6º A internação psiquiátrica somente será realizada mediante laudo médico circunstanciado 

que caracterize os seus motivos . 

A observância por parte dos magistrados aos requisitos da excepcionalidade da medida e 

condicionamento ao laudo médico previstos na Lei da Reforma Psiquiátrica como condições 

para a internação compulsória pode ser percebido na análise dos discursos das ementas dos 

acórdãos como demonstram os seguintes trechos: 

I – “Os artigos 6º e 9ª da Lei nº 10.216/01 e 29 do Decreto-Lei nº 891/38 preveem a possibilidade 

da internação psiquiátrica compulsória determinada pelo Juiz, exigindo, para tanto, apenas que seja 

realizado laudo médico circunstanciado que caracterize os motivos da internação.” (TJ/CE, 2015a, 

online). 

II - “Ante a excepcionalidade da medida a ser adotada, há informes de que o Magistrado de plano 

se valeu de laudo médico e psiquiátrico a embasar a internação compulsória do toxicodependente, o 

qual necessita de tratamento especializado para realizar o tratamento químico e psicológico 

necessário.” (TJ/CE, 2015c, online). 

Embora haja uma previsão legal para a internação compulsória e a sua efetivação dar-se-

á somente após outorga do magistrado, ela está totalmente vinculada a um parecer técnico 

médico, nos parecendo que o legislador delegou tão somente ao médico a decisão de impor um 

tratamento contra a vontade do indivíduo, visando o restabelecimento da sua saúde. Entretanto, 

a relação médica paciente é consensual, fazendo-se necessária, portanto, nesse momento de 

imposição, a presença do juiz para consumar a conduta médica. 

2.2.2. Análise da categoria “direitos fundamentais” 

Na categoria direitos fundamentais, buscou-se as expressões “direito à vida”, “direito a 

saúde” e “dignidade da pessoa humana”. Resultou da pesquisa maior frequência da expressão 

“direito a saúde” (5 vezes), seguida por “direito à vida” (4 vezes) e “dignidade da pessoa humana” 

(1 vez). 

Diante desses resultados foi encontrada uma demanda diversa daquele referente a 

internação compulsória, qual seja, as ações ajuizadas que têm como pedido o custeio, pelo 

Estado, da internação em clínica especializada. Nesses casos, entretanto, há o entendimento 

unânime quanto ao dever do Estado de garantir os direitos à saúde e à vida, previstos na 

Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, como se vê nos seguintes trechos: 

I - “Outro ponto que merece destaque é o de que o art. 23, inciso II, da CF/88, estabelece que 

a competência da União, dos Estados e dos Municípios no que tange à saúde e assistência pública 

é comum, de modo que poderá a parte buscar assistência em qualquer dos entes, vez que se trata 

de dever constitucional conjunto e solidário (...)”. (TJ/CE, 2015b, on line) 

II - “A Administração Pública possui discricionariedade para reger seus atos, forjando políticas 

públicas e gerenciando seu orçamento, visando atender, de modo geral, aos interesses públicos da 

sociedade. Porém, diversos precedentes apontam que não pode prevalecer a justificativa, pautada 

por diversas vezes pelo Administrador, de modo a delimitar a atuação do Município em razão de 

suas condições socioeconômicas e estruturais, em prejuízo a prestação dos serviços de saúde.” 

(TJ/CE, 2015c, on line) 
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As Políticas Públicas consistem em conjuntos de programas, ações ou atividades 

desenvolvidas, pelo Estado, com a participação de entes públicos ou privados e que, em regra, 

objetivam assegurar e efetivar determinado direito de cidadania, de forma difusa ou direcionada 

a determinado seguimento social. 

Assim, quanto as Políticas Públicas sobre Drogas, a Lei 11.343/2006, no seu Capítulo II 

que versa sobre as atividades de atenção e de reinserção social de usuários ou dependentes 

de drogas prevê que: 

Art. 23. As redes dos serviços de saúde da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios 
desenvolverão programas de atenção ao usuário e ao dependente de drogas, respeitadas as 
diretrizes do Ministério da Saúde e os princípios explicitados no art. 22 desta Lei, obrigatória a 
previsão orçamentária adequada. 

Art. 22. As atividades de atenção e as de reinserção social do usuário e do dependente de drogas e 

respectivos familiares devem observar os seguintes princípios e diretrizes : 

I - res peito ao usuário e ao dependente de drogas, independentemente de quais quer condições, 

observados os direitos fundamentais da pessoa humana, os princípios e diretrizes do Sistema Único 

de Saúde e da Política Nacional de Assistência Social; 

Contudo, diante da ineficiência das Políticas Públicas sobre Drogas no que tange a atenção 

dos usuários e das situações concretas de necessidade de tratamento desses atinentes ao 

direito à saúde constitucionalmente tutelado foram encontrados na pesquisa os atuais 

entendimentos do judiciário, que seguem: 

I - “Acerca da matéria de fundo, assevero que é assegurado ao cidadão o direito à saúde, bem 

jurídico primeiro e mais relevante da proteção do ser humano, cuja subtração representa 

esgotamento da razão de ser do Poder Público, pois é, em verdade, mais do que um direito, 

trata-se de fundamento inerente à própria concepção de Estado.” (TJ/CE, 2015b, on line) 

II - “Com efeito, a doutrina de resistência à justiciabilidade dos direitos sociais da inexistência de 

previsão orçamentária não tem lugar quando em pauta direito fundamental que se relaciona 

intimamente com o princípio da dignidade da pessoa humana e insere -se no padrão hermenêutico 

do mínimo existencial, até porque é dever do Município prover as condições indispensáveis ao pleno 

exercício do direito à saúde e à vida” (TJ/CE, 2015b, on line) 

Na lógica das Políticas Públicas, uma questão tem insurgido de maneira expressiva, uma vez 

que a postura ativista do Poder Judiciário repercute nas relações sociais e, mais 

especificamente, no que toca a função judicial dentro do ordenamento jurídico. 

O ativismo judicial tem sido visto pela doutrina, bem como os dilemas existentes em relação 

à efetividade das políticas públicas e o limite de atuação do juiz frente à separação constitucional 

dos poderes e aos limites econômico-financeiros inerentes ao tema. Trata-se de tema relevante 

em virtude dos conflitos e debates que surgem na sociedade, tendo em vista as garantias 

asseguradas pela Carta Magna e, em especial, a efetivação dos direitos sociais . Relativamente 

a estes últimos e conforme Alexy (1999), consistem em direitos universa is, morais, 

fundamentais, preferenciais e abstratos, o que os distinguem dos demais. 

No tocante ao ativismo judicial, deve-se mencionar Barroso (2012) acerca de uma definição 

mais clara e objetiva do tema, o qual para o referido autor, consiste em: 
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[...] uma participação mais ampla e intens a do Judiciário na concretização dos valores e fins 

cons titucionais, com maior interferência no es paço de atuação dos outros dois Poderes . Em 

muitassituaçõessequer há confronto, mas mera ocupação de es paços vazios . (BARROSO, 2012, 

p.8) 

Há, no entanto, posicionamentos divergentes relativos ao ativismo judicial, uma vez que por 

um lado se discute a (i)legitimidade dos magistrados tratarem de políticas públicas e a 

contrariedade estabelecida relativamente à lógica da tripartição dos poderes. No reverso da 

mesma moeda, todavia, se observa um entendimento contrário ao supramencionado, no sentido 

de que, em se tratando de direitos fundamentais da pessoa humana, não é lícito, portanto, à 

Administração Pública omitir-se no que toca à proteção e à garantia de tais direitos, de forma 

tal que, em sendo constatada uma situação de inércia, abre-se margem para o Poder Judiciár 

io intervir nessas questões. 

3. CONCLUSÃO 

A maior prevalência de acórdãos relacionados ao conflito de competência em demandas 

judiciais envolvendo a internação compulsória de toxicômano, no período de 2010 a 2016, 

resultou de divergências do entendimento dos magistrados quanto à necessidade de interdição 

prévia a internação compulsória. 

Há também, ademais as demandas concernentes a capacidade civil e internação 

compulsória, os pedidos quanto ao pagamento dos custos de internação pelo Estado o que, 

faz irromper uma reflexão – não incomum – acerca da necessidade de demandar o Poder 

Judiciár io para obrigar o Estado a tal prestação, o que pode sinalizar uma possível ineficiência 

das Políticas Públicas sobre Drogas e sua Judicialização. 

Por fim, a pesquisa possibilita uma desconstrução da visão estereotipada das pessoas com 

problemas decorrentes do uso e abuso de álcool e outras drogas, pois revela essas pessoas 

numa perspectiva de sujeitos de direito, aos quais são garantidos o acesso à justiça, inclusive 

como meio de buscar a efetivação do direito à saúde pelo Poder Público. 
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Gilberto Moreira Menezes Neto1 

1. INTRODUÇÃO 

Em 1988, 558 constituintes foram responsáveis por elaborar a então nova Constituição 

Federal. Após um extenso período de governos militares (anos 1964 – 1985), esta carta magna 

seria de extrema importância no processo de redemocratização. Foi através dela que 

inúmeros direitos sociais, econômicos, culturais e políticos, usurpados na Ditadura, foram 

restituídos (JÚNIOR, 2018). 

O texto da Constituição Federal (1988) é considerado extenso e é desconhecido por boa 

parte da população, mas especialmente o seu Artigo 5º recebe destaque de juristas e 

estudiosos em geral, já que ele discorre acerca dos direitos e garantias fundamentais. Em 

seu caput, o Artigo 5º (1988) afirma que todos são iguais perante à lei. Futuramente essa 

parte da Carta Magna vai ser analisada de forma mais precisa, mas neste momento 

introdutório é válido destacar que foi a partir desse trecho que se evidenciou o caráter 

isonômico da Constituição, ou seja, as leis devem ser aplicadas de forma igual aos brasileiros 

e aos estrangeiros residentes no país. A essa isonomia dar-se o nome de Princípio 

Constitucional de Igualdade. 

Assim, vários autores estudam sobre esse tema e algo que fica evidente, ao analisar esses 

trabalhos científicos, é que tal princípio não é posto em prática pela maioria dos juristas 

brasileiros. Na realidade este é um típico caso em que a ciência confirma algo que é perceptível 

pelo simples ato de raciocínio do ser humano. Segundo o Índice de Percepção do 

Cumprimento da Lei (IPCL, 2015) as pessoas de renda mais alta tendem possuir uma 

percepção em relação ao respeito às leis e a algumas autoridades que estão diretamente 

envolvidas com o cumprimento das leis menor do que os de renda inferior. 

O cumprimento deste princípio parte da interpretação do jurista sobre o texto 

constitucional. É importante destacar que algo que vai guiar essa interpretação serão os 

preconceitos do agente. Portanto, os valores que levam à elaboração desses juízos podem 

possuir causas históricas, econômicas, sociais e políticas dependendo do autor. 

Contudo, o Princípio Constitucional de Igualdade foi instituído para evitar que privilégios 

e excessos sejam cometidos no momento do uso da lei, algo que ocorreu corriqueiramente 

na Ditadura Militar. Em suma, a isonomia é uma das garantias para existência da democracia 

no Brasil. Outro ponto a ser destacado neste momento inicial e que também será debatido é 

o fato de em 1985 o modelo democrático ter sido reinstituído, de em 1988 a nova Constituição 
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ter sido elaborada, mas em contrapartida os membros do judiciário brasileiro (juízes, 

promotores) terem permanecidos os mesmos. Até que ponto a antiga Constituição (1967), 

influenciou esses atores na execução da nova lei? (PONTUAL, 2018). 

Desta forma, este estudo se baseia em uma minuciosa pesquisa bibliográfica com intuito 

de apresentar as diferentes visões acerca dessa problemática. Este trabalho também busca, 

a partir dessas diferentes visões dos autores, debater esse tema. 

2. CONSTITUIÇÕES BRASILEIRAS 

Para início da discussão, é válido apresentar os diferentes códigos de leis que o Brasil 

possuiu ao longo da sua história para que se perceba como a noção de justiça foi modificada 

ao longo do tempo. 

Ao todo já se promulgaram sete constituições no Brasil, foram elas: Constituição de 1824 

(Brasil Império), Constituição de 1891 (Brasil República), Constituição de 1934 (Segunda 

República), Constituição de 1937 (Estado Novo), Constituição de 1946 (Pós-Estado Novo), 

Constituição de 1967 (Regime Militar) e, a atualmente em vigor, Constituição de 1988 

(Constituição Cidadã) (PONTUAL, 2018). 

O Centro de Documentação e Informação da Câmara dos Deputados Federal (2005) 

publicou um interessante documento sobre essas constituições. Primeira Constituição 

brasileira, a Constituição Política do Império do Brasil foi outorgada por Dom Pedro I, em 25 

de março de 1824. Instalava um governo monárquico, autoritário, hereditário, constitucional 

e representativo. Haviam os três poderes, Executivo, Legislativo e Judiciário, além de um 

poder Moderador. Vale ressaltar, que essa Constituição legitimava de forma clara a 

escravidão. Processo no qual, como será apresentado futuramente, tem impacto importante 

na visão e na prática do Princípio da Isonomia até os dias atuais. 

A segunda Constituição (1891) foi claramente inspirada na tradição republicana dos 

Estados Unidos, possuía caráter liberal e federalista. Ela foi um marco para a história do 

país, pois instituiu o presidencialismo, concedeu grande autonomia aos estados da 

federação e estabeleceu eleições diretas para a Câmara de Deputados, Senado Federal e 

Presidência da República (FEIJÓ, 2012). 

Após a terceira Constituição, o Brasil viveu um momento de intensa turbulência política, 

governos autoritários e consequentemente mudanças constitucionais. Para entender melhor 

a magnitude do que é falado, em 33 anos foram promulgadas 4 constituições. 

A Constituição de 34 manteve a visão liberal da anterior, deu mais poderes ao governo 

federal e foi responsável por importantes avanços como voto obrigatório e secreto a partir dos 

18 anos e o voto feminino. Souza (2016) levanta um ponto importante para compreensão do 

momento em que esta carta constitucional foi criada. O mundo foi abalado em 1929 por uma 

grave crise econômica, que evidentemente também atingiu o Brasil, o que fez com que o 
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governo ficasse impossibilitado de manter a então estrutura econômica que dava primazia 

ao café.  

Deve ser destacado que a Constituição Federal de 1934 trazia uma nova concepção de Estado, 

tendo um caráter mais social, advindo não apenas da postura pessoal do Presidente Getúlio 

Vargas, que em sua trajetória política já dedicava maiores atenções a este setor, mas também de 

toda uma conjuntura internacional que estava muito voltada à chamada “democracia social” 

(SOUZA, 2016, p. 1367). 

A Constituição (BRASIL, 1934) foi a primeira legitimar a ideia de isonomia. Seu artigo 

113, inciso 1 contém: “1) Todos são iguais perante a lei. Não haverá privilégios, nem 

distinções, por motivo de nascimento, sexo, raça, profissões próprias ou dos pais, classe 

social, riqueza, crenças religiosas ou idéias políticas.” 

Em contrapartida, a Constituição de 1937 foi um retrocesso. Inspirada nos modelos 

fascistas europeus, ela veio a legitimar o “Estado Novo”, concentrando o poder nas mãos do 

“Chefe Supremo” e extinguindo o cargo de vice-presidente, a independência entre os poderes 

e a autonomia federal. Assim, após o término desse período, a Constituição de 1946 veio 

basicamente restabelecer as garantias perdidas na antecessora. 

Por fim, no período da Ditadura Militar foi instaurada a Constituição (1967), a mais 

autoritária entre todas. Entre seus retrocessos estavam o bipartidarismo criado pelo Ato 

Adicional n° 2 e o estabelecimento de eleições indiretas, por meio do Colégio Eleitoral, para 

a presidência da República, com quatro anos de mandato. Somado a isso, lhe foi anexado o 

Ato Institucional N°5 que possuía inúmeros dispositivos a fim de combater os dissidentes ao 

governo. 

Pereira (2014) identifica que apesar de tantos retrocessos, esta carta trouxe avanços na 

área do Direito tributário, já que reestruturou o Sistema Tributário Nacional e a 

discriminação de rendas. 

2.1. Constituição de 1988 (Constituição Cidadã) 

Agora chegou o momento de apresentar o instrumento do nosso estudo, a atual Carta 

Magna (1988). Nos anos 80, O Brasil vivia um momento político de redemocratização 

bastante conturbado, já que o então presidente eleito de forma indireta, Tancredo Neves, 

faleceu antes de tomar posse, e em seu lugar assumiu José Sarney, antigo aliado dos 

militares. Somado a falta de credibilidade de parte da população, a economia do país também 

estava em um momento de instabilidade (FRAZOI; MORAIS, 2014). 

Foi possível perceber ao estudar, mesmo que de forma abreviada, as outras constituições, 

que elas foram usadas para legitimar os desejos de seus criadores. Contudo, a Constituição 

de 1988 foi desenvolvida a partir de um processo democrático, no qual seus elaboradores 

foram eleitos de forma direta pelo povo (Centro de Documentação e Informação da Câmara 

dos Deputados Federal, 2005). Isso, no entanto, não quer dizer que a Constituição foi exímia 
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de críticas ou que pode ser considerada totalmente imparcial. Nelson Jobim, ex- 

Constituinte, afirmou em entrevista ao jornal Folha de São Paulo: 

Toda a esquerda era contrária. Eles eram contra a Constituição de 1988... O PMDB não podia 

discutir nenhum ponto da Ordem Econômica, porque reunia comunista e liberal da direita 

(JOBIM, 2016). 

No entanto, houve sim inúmeros avanços na área dos Direitos Humanos. Marchini Neto 

(2012) afirma que a Constituição de 1988 privilegia a temática dos Direitos Fundamentais, os 

quais, inclusive, são levados à cláusula pétrea, o que demonstra a vontade constitucional de 

priorizar esses direitos e garantias. Ele também afirma que a atual Constituição inovou ao 

aumentar a dimensão dos direitos e garantias, incluindo no catálogo de direitos 

fundamentais os direitos sociais (Capítulo II, Título II). 

É justamente no Título II da Constituição Federal, que discorre acerca “DOS DIREITOS 

E GARANTIAS FUNDAMENTAIS”, onde está embutido o Princípio Constitucional de 

Igualdade ou Princípio da Isonomia. Esse é justamente o ponto da nossa análise na pesquisa 

bibliográfica. 

3. PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DE IGUALDADE 

Em primeiro lugar é preciso definir “Princípio Constitucional de Igualdade”. Algo 

importante de se destacar é a polissemia da primeira palavra do termo, “princípio”. Cada 

área do conhecimento Física, Sociologia, Direito e outras, usam a palavra princípio em suas 

definições, cada uma sobre sua óptica (FAZOLI, 2007). 

Segundo o dicionário Houaiss (2009), princípio pode significar: 1. O primeiro momento 

da existência de algo, de uma ação ou processo; 2. O que serve de base a alguma coisa, 

causa primeira, raiz, razão; 3. É a definição que mais se aproxima de “princípio” no âmbito 

jurídico, ou seja, princípio como ditame moral; regra, lei, preconceito. Ao todo são 

apresentados 6 significados para esta palavra, além da definição dada ao termo por diversos 

personagens importantes da História como Einstein, Arquimedes e Pascal. 

Conquanto, o objetivo do presente estudo não é se furtar a estas particularidades, por 

isso esse debate não será aprofundado e será dado importância ao significado de “princípio” 

no campo jurídico. O ilustre Celso Antônio Bandeira de Melo definiu assim: 

Princípio é, pois, por definição, 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 exata compreensão e inteligência delas, exatamente porque define a 

lógica e a racionalidade do sistema normativo, conferindo-lhe a tônica que lhe dá sentido 

harmônico. (MELLO, 2013, p. 2013). 

Fazoli (2007, p. 15) deu sua contribuição ao tema, afirmando que: 

Princípio é uma norma com alto grau de abstração que expressa um valor fundamental de uma 

dada sociedade e, servindo de base para o ordenamento jurídico, limita as regras que se 

relacionam com ele, integra as lacunas normativas, serve de parâmetro para a atividade 

interpretativa e, por possuir eficácia, pode ser concretizado e gerar direitos subjetivos. 
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Fica evidente com leitura que, em resumo, “princípio” no âmbito jurídico é o valor moral 

de uma norma, ele é que vai nortear o conjunto de normas expressa em lei. O Princípio 

Constitucional de Igualdade vai fazer justamente isto, fazer com que a lei seja aplicada de 

forma igual a todos. Em breve, a última frase será melhor explicada com base no texto da 

própria Constituição Federal. 

A segunda palavra, “constitucional”, conforme o dicionário Houaiss (2009, p. 531), 

significa: “1 relativo a constituição (‘conjunto de leis’) 2 de acordo com a constituição de um 

país, que não fere a constituição; legítimo, legal [...] <governo c.> 3 possuiu uma constituição, 

regido por uma constituição <república> [...]”. 

O sentido mais importante para este estudo é o de número 1, “relativo a constituição”. 

Constituição, segundo o constitucionalista Morais (2016), juridicamente deve ser entendida 

como a lei fundamental e suprema de um Estado, que contém normas referentes à 

estruturação do Estado, à formação dos poderes públicos, forma de governo e aquisição do 

poder de governar, distribuição de competências, direitos, garantias e deveres dos cidadãos. 

Desta forma, “Princípio Constitucional de Igualdade” é algo que está determinado pelo 

código de leis brasileiras, nesse caso a Constituição Federal (1988). O princípio de isonomia 

é relativo à Constituição. 

A última palavra, “igualdade”, recebe três sentidos pelo dicionário Houaiss (2009, p. 

1045), contudo o mais importante para esta pesquisa é: “3 princípio segundo o qual todos 

os homens são submetidos à lei e gozam dos mesmos direitos e obrigações” 

A atual Constituição Federal (BRASIL, 1988) afirma em seu Artigo 5º, caput: “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”. 

Fica óbvio ao se ler “todos são iguais perante a lei” que aí está implícito o Princípio 

Constitucional de Igualdade. O que se pode deduzir desse caput é que ‘A lei é feita para todos’, 

independente de gênero, raça, cor ou credo, todos se submetem à mesma norma e por ela 

devem ser tratados de forma isonômica (LEITE JÚNIOR, 2011). 

Entretanto, apenas aplicar a lei de forma isonômica não garantiria igualdade e em certos 

momentos até aumentaria as lacunas entre as classes. Em suma, o princípio da isonomia 

vai muito além do caput, um tratamento isonômico deve ser aquele que tenta igualar os 

desiguais. Portanto, os incisos vão tentar corroborar com essa tese, abaixo estarão alguns 

exemplos: 

I. homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, nos termos desta Constituição; [...] • 

A Lei n. 9.029, de 13-4-1995, proíbe a exigência de atestados de gravidez e esterilização, e outras 

práticas discriminatórias, para efeitos admissionais ou de permanência da relação jurídica de 

trabalho (BRASIL apud VADE MECUM, 2017, pág. 221). 

V - é assegurado o direito de resposta, proporcional ao agravo, além da indenização por dano 

material, moral ou à imagem; [...] XI - a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo 
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penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para 

prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial (BRASIL, 1988). 

Como é possível ver nos exemplos os incisos e as leis são um complemento ao caput para 

que a igualdade fique mais próximo de ocorrer na prática. O filósofo Aristóteles (apud 

D’AMARAL, 2014), no século IV antes de Cristo, já afirmava, “devemos tratar igualmente os 

iguais e desigualmente os desiguais, na medida da sua desigualdade”. A Constituição Federal 

atual é adepta a essa corrente filosófica, a Lei n. 9.026 vem justamente corroborar com está 

máxima. 

Aprofundando esta discussão, Leite Júnior (2011) afirma que a isonomia se divide em 2 

critérios bastante distintos: o da igualdade formal e o da igualdade material. O primeiro, 

refere-se a igualdade nos termos da lei, ou seja, o legislador deve tratar de forma isonômica 

os indivíduos. Como foi debatido acima, essa igualdade formal se aplicada de forma 

generalizada pode acarretar a injustiça. 

A segunda trata acerca da igualdade perante a lei, relaciona-se com o tratamento 

igualitário das partes na forma que durante a aplicação da norma as diferenças entre elas 

sejam suprimidas pelos critérios utilizados para este tratamento equânime. 

Fiquene (2015), cita um exemplo prático de igualdade material no Brasil, as ações 

afirmativas. O que se busca com tais medidas é que essa igualdade preconizada na 

Constituição seja realmente efetivada na sociedade, obtendo a igualdade material. Inclusive 

neste caso específico, o Estado brasileiro reconheceu internacionalmente a existência de 

discriminação racial e étnica no Brasil (SANTANA, 2010). Em resumo, usa-se uma 

“discriminação positiva”, isto significa na prática, uma lei que concede privilégios a um 

determinado segmento para que alcance paridade entre os diversos estratos sociais. 

Portanto, depois dessa discussão, foi possível entender o Princípio Constitucional de 

Igualdade. Em resumo, para iniciar a principal discussão deste trabalho, o princípio da 

isonomia consiste na tese de que todos dever ser tratados de forma igual perante a lei. 

4. O PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DE IGUALDADE NA PRÁTICA 

Inúmeros estudiosos se debruçaram, após a promulgação da Constituição Federal de 

1988, acerca do Princípio Constitucional de Igualdade e sua aplicação nas práticas jurídicas, 

assunto que à primeira vista pode parecer simples, mas que na sua realidade é bem mais 

complexo, já que a ideia de justiça e igualdade varia de indivíduo para indivíduo conforme 

os pré-conceitos, pressões sociais e tantos outros fatores que influenciam nesse 

entendimento. Tais fatores serão constantemente levantados por esses estudiosos. 

O primeiro autor a ser destacado, Streck (2008, p. 66) destaca a importância dos pré-

juízos do indivíduo para a sua interpretação do texto constitucional. Assim, “um texto 

jurídico (um dispositivo, uma lei, etc.) jamais é interpretado desvinculado da antecipação de 

sentido representado pelo sentido que o intérprete tem da Constituição”. 

Trazendo para o campo prático, ele debate sobre as mudanças constantes que o mundo 

(no caso Brasil) sofre e, que por consequência, acarreta o surgimento de fenômenos novos 

para os juristas. Além disso, a própria Constituição é algo novo, já que fazem apenas 20 anos 
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de sua promulgação, ou seja, muitos juristas hoje atuantes, quando iniciaram seus estudos 

e trabalhos obedeciam a outro código de leis. Desta forma, a ausência de uma pré-

compreensão (Vorverständnis apud Streck, 2006, p. 65) impediu e ainda impede o acontecer 

do sentido. 

O texto jurídico só é valido se estiver em conformidade com a Constituição, e essa 

averiguação da conformidade exige uma pré-compreensão que funciona como uma 

antecipação de um sentido. Ou seja, é impossível que haja essa pré-compreensão adequada, 

já que grande parte do corpo jurídico nacional possui ideais de justiça positivistas e 

conservadores. 

A pesquisa de Streck é voltada para o Campo do Direito Penal. Contudo, neste seu artigo  

ele debate o posicionamento de que os juristas brasileiros partindo de preconcepções utilizam 

o código de leis para promover o controle social e a criminalização da pobreza. 

Para justificar essa tese, ele aborda fatores históricos, como as antigas Constituições e 

os Códigos Penais que o Brasil possuiu, e mostra que as leis eram criadas para servir aos 

poderosos, algo semelhante ao apresentando aqui no início deste artigo. Ele apresenta que 

centenas de anos de escravidão marcaram indelevelmente o sentido de classe de direito, em 

especial o direito penal. 

Corroborando com esse último pensamento, recentemente, o magnífico documentário 13ª 

Emenda (2016) ganhou destaque em todo o mundo, ao denunciar o racismo e a prisão em 

massa de inocentes em um dos países símbolos da democracia contemporânea, os Estados 

Unidos da América (EUA). A realidade contada no filme se repete em grande parte dos países 

do continente americano que receberam um grande contingente de escravos no período de 

colonização (isto inclui o Brasil), salvo pequenas diferenças. 

Em resumo, o fim da escravidão nos países americanos, sem que houvessem políticas 

públicas que inserissem esses ex-escravos no sistema econômico, gerou o surgimento de 

uma geração de miseráveis. Por consequência, as desigualdades sociais se acentuaram 

acarretando, assim, o aumento dos índices de violência, principalmente nos grandes centros 

urbanos. Os provedores do Direito nesses países se apoiaram na lei para criminalizar essa 

pobreza, aplicando de forma mais efusiva a lei para esses marginalizados, atitudes que se 

perpetuam até os dias atuais. 

Sobre esse pensamento, Streck (2008, p. 70) afirma: 

Como ocorre até os dias atuais, o establishment jamais legisla “contra si mesmo”. Por isso, a 

ausência histórica de punições mais efetivas contra crimes contra o erário público, corrupção, 

etc. E não esqueçamos a relevante circunstância de que criminalizar a pobreza é um eficaz meio 

de controle social. 

Por fim, Streck (2018, p. 68) nos traz uma reflexão muito importante, para o nosso tema 

debatido: 

como é possível olhar o novo (texto constitucional de 1988), se os nossos pré-juízos (pré-

compreensão) estão dominados por uma compreensão ainda arraigada a um modelo liberal-

individualista de direito e que reproduz os standards de uma época que deveria estar ultrapassada 

pela reflexão jus-filosófico-penal constitucional? 

Trazendo para o tema em debate, como é possível os juristas brasileiros analisarem a 

nova Constituição Federal (1988), se suas convicções de Direito estão ligadas a uma visão 
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antiga e já ultrapassada de justiça? Como estes podem compreender e aplicar coerentemente 

os direitos e garantias fundamentais, inclusive o Princípio Constitucional de Igualdade? 

D’Oliveira (2011) também debateu o assunto da isonomia em seus estudos. Ela inicia 

argumentando que o princípio da igualdade é o pilar de sustentação de qualquer Estado 

Democrático de Direito. Também defende, igualmente a Streck, a tese de que um princípio 

depende da interpretação que lhe é conferida e que em muitas ocasiões as classes 

dominantes deixam o princípio da isonomia de lado, ou lhe conferem intepretação destoante 

a fim de defender seus interesses. 

Outro ponto levantado, é o fato de que o princípio da isonomia só irá adquirir real 

aplicabilidade quando lhe é atribuído igualdade material. Conceito já discutido aqui. No 

entanto, tal conceito é dificilmente assimilado pelos juristas do país. 

As teses da autora são fundamentadas de forma semelhante as de Streck. Para tal, ela 

utiliza fatos históricos como a evolução das leis no Brasil, e mostra o quanto foi tardia a 

efetivação de direitos e garantias fundamentais básicas. Somado a isso, há o fato de, 

historicamente como já exposto, os administradores do direito pertencerem a classes 

privilegiadas e a maioria estarem ligados a uma visão positivista de Direito. Esses dois 

fatores, apesar do tempo, estão bastante arraigados no corpo jurídico nacional. 

Outro autor também relevante, Reis (2010) desenvolveu um interessante trabalho, no 

qual ele realiza um apontamento sobre a relação entre Direito e Antropologia. Reis afirma, 

que o Direito é um dos instrumentos pelo qual o Estado legitima suas ações perante os 

indivíduos, serão as leis as responsáveis por nortear as condutas individuais e coletivas com 

o intuito de garantir a vida em sociedade. Contudo, ele aponta uma contradição no Direito, 

principalmente nos países que adotaram as Declarações dos Direitos Humanos, pós 2ª 

Guerra Mundial. Nesses países, ele (o Direito) se movimenta em duas direções contrárias, 

ora se colocando como representante dos interesses coletivos, ora guardião da propriedade 

privada. 

Entrando no campo sociológico, o autor lembra que a ideologia da superioridade racial 

do branco sobre o negro é uma das principais marcas das preocupações iniciais das elites 

acerca da formação nacional deste país. Entre os séculos XIX e XX, inúmeros intelectuais 

refletiram sobre a questão. Naquele tempo, a sociedade brasileira vivia sobre uma forte 

influência de concepções naturalistas, a partir das quais o biológico era incorporado como 

recurso epistemológico legítimo para as explicações da vida social (BASTOS apud REIS, 

2010). 

O autor conclui o pensamento acima afirmando que este foi um elemento importante 

para marginalização das manifestações culturais de índios e negros no Brasil. Neste país, 

marcado por conflitos de classes até os dias atuais, as manifestações culturais privilegiadas 

tendem a representar os grupos dominantes. 

Por fim, Reis (2010, p. 74), afirma: 
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Já se tornou “senso comum” no Brasil afirmar que aqui somente o “pobre” vai preso. Afirmação 

que, por ser facilmente comprovada empiricamente em cadeias e presídios, acaba expondo o 

princípio da “igualdade da aplicação das leis” como uma ideologia, no sentido da criação de “falsa 

consciência”. Por esse motivo, o próprio Direito passa a se enquadrar em tal dimensão ideológica. 

Um dado divulgado recentemente pelo respeitado Instituto de Pesquisas Datafolha (2017), 

confirma esta tese. De 21 a 23 de junho de 2017, foi realizada uma pesquisa que buscou 

medir o grau de confiança nas instituições por parte dos Brasileiros. O que chamou a atenção 

neste estudo foram os percentuais relacionados à instituição “Justiça”. Para se ter uma ideia 

da gravidade do problema que esses dados revelaram, para 92% dos brasileiros, a Justiça 

brasileira trata melhor os mais ricos do que os mais pobres. O relatório ainda faz questão de 

destacar que essa percepção é majoritária em todas as variáveis sociodemográficas, ou seja, 

até para classes mais abastardas, há a percepção de que a Justiça é mais rígida com os mais 

pobres. 

Como pode ser constatado, o não cumprimento do Princípio Constitucional de 

Igualdade é o grande motivo de descrédito da Justiça brasileira por parte da sociedade. 

Um outro estudo também recente, desenvolvido pelo Sistema Integrado de Informações 

Penitenciárias (Infopen, 2016, p. 32), o Levantamento Nacional de Informações 

Penitenciárias, mostra que 64% da população carcerária no Brasil é negra. Vale relembrar 

que os negros compõem um grupo bastante marginalizado em nossa sociedade. 

Entretanto, Lima e Ramos (2017) apresentam outro dado interessante. Na sociedade 

brasileira com mais de 15 anos, apenas 52% se autodeclaram negros. Uma estatística que 

embasa a constatação de que o Judiciário brasileiro exerce uma seletividade penal prejudicial 

à população negra. 

Reis (2010), portanto, faz uma excelente observação acerca da aplicabilidade do princípio 

da isonomia. No Brasil, o Princípio Constitucional de Igualdade representa um aspecto da 

dominação ideológica e de classe, já que não se é aplicado de forma coerente no cotidiano. 

5. CONCLUSÃO 

Este trabalho, como foi dito desde o início, tem como objetivo realizar um estudo 

bibliográfico sobre o tema do Princípio Constitucional de Igualdade. Vale relembrar também, 

que este artigo não tem como objetivo achar solução para os problemas descritos aqui. 

Em primeiro lugar, buscou-se apresentar o processo de desenvolvimento histórico do 

Princípio da Isonomia. Nesse primeiro momento já foi possível perceber que o Princípio é algo 

recente na história constitucional brasileira. Para se ter um melhor parâmetro, apenas em 

1934, a Constituição promulgada naquele ano legitimou, pela primeira vez na história deste 

país, o Princípio. O primeiro código de leis, referente ao Período Imperial, foi promulgado em 

1824, ou seja, foram 110 anos em que a arbitrariedade nas práticas jurídicas não era coibida 

nem na teoria constitucional, à grosso modo “nem no papel”. 
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Somado a esse passado inescrupuloso, o pós-Constituição de 1934 também não foi dos 

mais animadores. Nas décadas subsequentes, o Brasil se viu subordinado aos interesses de 

governos autoritários, mais precisamente os períodos do Estado Novo e da Ditadura Militar. 

E evidentemente, os mandatários desses governos trataram de editar constituições que 

legitimassem suas práticas autoritárias, momentos nos quais o Princípio Constitucional de 

Igualdade foi duramente esquecido por esses textos constitucionais. Apenas na Constituição 

Cidadã (1988), o Princípio de Isonomia foi reestabelecido e atualizado conforme os parâmetros 

de igualdade material. 

A desigualdade social foi outro fator histórico-econômico que também apresenta enormes 

relações, principalmente antropológicas, com esse Princípio. No início da colonização 

portuguesa no Brasil, houve o desenvolvimento de um sistema escravocrata que só foi 

legalmente coibido em 1888 e que deixou sequelas até hoje marcantes nos campos 

econômico, jurídico, educacional e, principalmente, social. 

Como pode ser percebido, esses fatores históricos são fundamentais no entendimento de 

como o Princípio da Isonomia é posto em prática atualmente. É evidente, que a maioria dos 

administradores do Direito brasileiro, e isto inclui desde os legisladores até os juízes de 

primeira vara, sempre buscaram usar as leis como instrumento de controle social. Esse 

processo tem início na primeira Constituição (1824) que permitia a escravidão e se perpetua 

nos códigos penais posteriores a abolição, que sempre combateram veementemente crimes 

cometidos contra a propriedade privada e ofereceram penas brandas a crimes tais como 

corrupção e sonegação de impostos. 

Mais grave ainda, é fato de o Poder Público não ter desenvolvido mecanismos para inserir 

esses ex-escravos no novo sistema econômico pós-1888, o que fez com que esses indivíduos 

vivessem à margem da sociedade, originando o processo de favelização presente nos grandes 

centros urbanos brasileiros, processo este que ocasionou o caos atual vivido na segurança 

pública. 

Promulgada 200 anos após o fim da escravidão, a Constituição de 1988 possui um 

enorme simbolismo, recebendo a alcunha de Constituição Cidadã. Possui um texto 

constitucional belíssimo que legitima direitos e garantias fundamentais, e por consequência 

o Princípio Constitucional de Igualdade. Entretanto, o corpo jurídico nacional continuou 

subserviente aos valores conservadores e o que se vê hoje é um cenário no qual as cadeias 

estão abarrotadas de miseráveis. Pior do que isso, só o fato do unânime descrédito da 

sociedade brasileira perante a Justiça Brasileira, como foi destacado pela pesquisa do 

Datafolha (2017) apresentada aqui. 

A segunda parte deste artigo preocupou-se em apresentar definições plausíveis para 

Princípio Constitucional de Igualdade. Como foi descrito, o Princípio de Isonomia não é 

unívoco, e constantemente seus parâmetros são alterados, isso muito devido ao fato, de em 

contextos gerais, o conceito de justiça variar de forma constante durante o tempo. 
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Nos primórdios dessa discussão sobre a definição do Princípio da Isonomia, existia a ideia 

positivista de que esse se resumia à aplicação das leis de forma igual a todos os indivíduos. 

Entretanto, realizando um pequeno exercício mental, podemos perceber que não basta 

garantir a um homem com deficiência física e a um homem sem essa deficiência o mesmo 

direito de “subir uma escada” para acender a um andar em um prédio. Provavelmente, o 

homem com deficiência vai demorar um tempo superior em relação ao homem sem limitações 

ou não vai conseguir ascender através da escada. Da mesma forma é a lei, em certas ocasiões 

a aplicação das leis de forma igual a classes diferentes pode aumentar as desigualdades entre 

elas. A esse conceito dar-se o nome de igualdade material como foi definido. 

Portanto, pode-se concluir a esse segundo ponto da pesquisa, que, nos dias atuais, o 

conceito de igualdade material é moralmente o mais correto. Contudo, grande parte do corpo 

jurídico brasileiro ainda quando se lembra de pôr em prática esse princípio prefere a primeira 

interpretação. 

O terceiro e último momento, foi o de debater, a partir de dados e de trabalhos da 

bibliografia, acerca do Princípio Constitucional de Igualdade e sua aplicação nas práticas 

jurídicas. 

Os dados e as teses apresentadas vieram a corroborar com as conclusões referentes à 

primeira e à segunda parte da pesquisa. O que fica claro, é que o Princípio Constitucional 

de Igualdade de forma nenhuma é posto em prática pela maioria dos administradores do 

Direito. Seja devido a fatores econômicos, históricos, antropológicos, sociais ou à conjugação 

de todos eles, o que é a conclusão mais óbvia. Algo que é consenso entre eles é que o cerne 

do problema está nos operadores do direito. 

Por fim, pode-se afirmar que este estudo atingiu seus objetivos iniciais, os quais eram 

realizar uma pesquisa minuciosa sobre o assunto em questão. Entretanto, faz necessário 

uma pesquisa bibliográfica ainda mais detalhada, já que este é um tema bastante debatido 

pelos pesquisadores brasileiros e, desta forma, há uma extensa produção científica ainda a 

ser explorada. 
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RESUMO 
O presente artigo tem por finalidade explanar, por meio de uma abordagem crítica, as 
transformações que vieram a ocorrer no regime de incapacidades com a ratificação do Estatuto da 
Pessoa com Deficiência, bem como suas repercussões no Código Civil, sob a ótica do que se 
entende por legitimidade e por personalidade, abrangendo, também, diversas alterações que 
ocorreram no instituto da curatela. A pesquisa a ser desenvolvida é de natureza bibliográfica e de 
caráter documental. Quanto aos objetivos, a pesquisa tem natureza exploratória; quanto aos 
resultados, é qualitativa e descritiva, visa à análise conceitual e interpretativa dos temas para 
demonstrar, esclarecer, descrever, explicar, classificar os conceitos principais. 
PALAVRAS-CHAVE: Regime de incapacidades; Curatela; Pessoa com deficiência; Personalidade; 
Legitimidade; Estatuto da Pessoa com Deficiência. 
ABSTRACT 
The purpose of this article is to explain, through a critical approach, how the transformations 
occurring without an incapacity regime with the ratification of the Statute of the Person with 
Disabilities, as well as its repercussions in the Civil Code, from a perspective of the that by 
legitimacy and by personality, also encompassing the various alterations that occurred in the 
curator's institute. The research is a journal of bibliographical nature and of documentary 
character. As for the objectives, the research has an exploratory nature; in relation to the results, 
is qualitative and descriptive, aims at a conceptual and interpretative analysis of the topics to 
demonstrate, describe, describe, speak, classify the main concepts. 
KEYWORDS: Disability regime; Curate; Disabled person; Personality; Legitimacy; Statute of the 
Person with Disabilities. 

1. INTRODUÇÃO 

Estima-se que no Brasil, segundo os últimos dados do Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE, 2010), mais de 45.000 habitantes convivem com algum tipo de 

deficiência. Diante desse número, é inquestionável a necessidade de implementações de 

novas políticas de amparo e atendimento a esses indivíduos. Por isso, o Estatuto da Pessoa 

com Deficiência - EPD, marco na legislação brasileira sobre o tema, possui extrema 

importância para esse desenvolvimento. 

Ocorre que, por muito tempo, as pessoas com deficiência foram excluídas e ignoradas 

pela sociedade, privadas de exercerem, por si, os direitos pertinentes à seara patrimonial e 

existencial. Sem a capacidade de exercício não possuíam capacidade jurídica plena, em 

igualdade com as demais, não raro eram confinadas a uma condição de mero objeto de 

proteção. A mitigação na capacidade jurídica provocava mais grave ainda, déficit no acesso 

ao gozo dos direitos humanos e fundamentais, especialmente porque em relação a esses 

                                       
1 Acadêmico de Direito da Universidade de Fortaleza (UNIFOR). 
2 Acadêmico de Direito da Universidade de Fortaleza (UNIFOR). 
3 Doutora em Direito pela Universidade Federal de Pernambuco. Professora da Pós-graduação 

(Mestrado e Doutorado) da Universidade de Fortaleza (UNIFOR). 
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direitos não há como separar a titularidade do exercício. Eis que, com o decurso do tempo, 

tal realidade, absurdamente ultrapassada, foi se modificando com as diversas atualizações 

que o Direito sofre para se adaptar às necessidades da sociedade na qual é aplicado, já que 

o Direito não é estático e sim dinâmico. 

Foi, então, com o surgimento de dois instrumentos legislativos referentes e primordiais 

sobre o direito da pessoa com deficiência, no ordenamento jurídico brasileiro, que são a 

Convenção Internacional sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência e o Estatuto da 

pessoa com Deficiência, que ocorreram mudanças absolutamente relevantes e 

imprescindíveis, no tocante ao regime de incapacidades e ao instituto da curatela, porque 

agora essas pessoas têm sua autonomia e legitimidade respeitadas, não podendo outrem 

praticá-las por elas. 

A problemática da pesquisa concentra-se, justamente, nas alterações provocadas por 

essas normas e o viés interpretativo que a legislação pode assumir, quanto ao regime de 

incapacidades e suas repercussões na curatela, que não pode mais ser tomada como medida 

substitutiva de vontade. Ambos os instrumentos legislativos buscam a inclusão desses 

indivíduos e reconhecem plena capacidade jurídica. 

Portanto, diante do que foi exposta, essa pesquisa no primeiro tópico vai abordar sobre a 

distinção entre legitimidade e personalidade. O segundo termo dá ao indivíduo a 

possibilidade de ser considerado sujeito de direitos, integra a sua condição, a sua dignidade 

a sua autonomia. Ainda que não possua autonomia externa, terá no modo latente. O 

primeiro termo concede ao sujeito a capacidade de exercer a sua personalidade, o direito de 

exercício. Não havendo como exercer os atos da vida civil, no âmbito patrimonial, o exercício 

dessa capacidade se fará por meio da ajuda de terceiros, no caso, o curador. Entendida a 

curatela como um mecanismo de apoio a ser utilizado de maneira subsidiária e em caráter 

in extremis. 

No segundo e terceiro tópicos, será explanada toda a transição que ocorreu no 

ordenamento jurídico brasileiro, principalmente com a chegada do Estatuto da Pessoa com 

Deficiência. Primeiro será feito um apanhado histórico demostrando como as pessoas com 

deficiência foram tratadas por muito tempo, a exclusão social e jurídica que sofreram, tanto 

quanto a humilhação de não serem consideradas cidadãos de direitos, pois não tinham 

legitimidade nenhuma para exercê-los e sua vontade era sempre substituída pelo seu 

responsável. Posteriormente, enfim, vão ser apresentadas várias transformações que 

ocorreram a partir do Estatuto, até mesmo na redação da legislação referente ao direito civil 

e no tratamento diferente agora oferecido à pessoa com deficiência, no que tange à ao 

regime de incapacidades e à curatela. 
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2. A DISTINÇÃO ENTRE LEGITIMIDADE E A PERSONALIDADE NO EXERCÍCIO DE 

DIREITOS EXISTENCIAIS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA 

As palavras personalidade e legitimidade são essenciais para o entendimento de como se 

dará o exercício dos direitos existenciais e patrimoniais da pessoa com deficiência, visto que 

reconhecem a possibilidade ou não de autonomia para a realização pessoal de atos da vida 

civil. 

O primeiro desses termos, a personalidade, é entendida como uma aptidão que não deve 

ser concedida pelo direito, mas reconhecida por ele, o que implica em dizer que é preexistente 

a este, mas que nele é positivado para a proteção deste atributo, de modo a evitar 

arbitrariedade que a desrespeite. Em suma, esta seria um valor que gera nos indivíduos a 

prerrogativa de adquirir direitos e deveres na órbita jurídica (ROSENVALD, 2016). 

O Código Civil entende que a personalidade começa com o nascimento com vida (Art. 2º), 

e o que a demarca? Na doutrina pátria, o entendimento adotado é o de que se inicia com a 

respiração, portanto, ao penetrar ar nos pulmões se tem a aquisição dos direitos e 

deveres que o ordenamento jurídico concede, sejam de ordem patrimonial ou existencial 

(PEREIRA, 2006). 

O estudo civilista, no entanto, por muitos anos se estendeu como um direito 

eminentemente patrimonialista, que excluía os direitos existenciais de sua seara e reduzia 

os direitos da personalidade a negócios jurídicos, gestão de patrimônio, economicidade, etc. 

Por isso, pensou-se em um regime jurídico de incapacidades, a fim de proteger os bens 

daqueles que eram considerados impossibilitados de administrá-los (FEITOSA; OLIVEIRA, 

2014). 

O que se visava não era a proteção desses indivíduos, mas o patrimônio, que se dava por 

representação e assistência, em que o primeiro tipo de proteção é dado aos absolutamente 

incapazes e o segundo aos relativamente incapazes. E, para que fosse feita essa proteção, 

era preciso nomear um curador indicado pelo juiz através de uma ação de interdição, prática 

que geralmente substituía a vontade do interditado pela do interditando. 

Mas, pelo menos em tese, a interdição podia ser feita de modo absoluto ou de modo 

relativo. A primeira forma tornava o interdito dependente do seu representante em todos 

os atos da vida civil, e a segunda restringia-se a alguns casos. Podendo a pessoa com 

deficiência se encaixar em um ou em outro tipo de incapacidade, de acordo com o 

entendimento do juiz acerca do discernimento do interditado (PEREIRA, 2006). 

Poderia ocorrer, no entanto, que fosse feito o chamado Levantamento de Interdição, que 

acontecia quando se cessava a causa que interditou o incapaz e assim também se põe fim à 

curatela. Mas, essa ação era pouco usada na prática, e o interdito com deficiência intelectual 

acabava preso a um regime de incapacidade até o fim da vida (PEREIRA, 2006). 

A curatela, como consequência da interdição, deveria ser estabelecida com certos limites 

escolhidos com o olhar na autonomia do sujeito, de modo que até os direitos personalíssimos 
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chegavam a ser objetos dessa limitação, e assim a pessoa com deficiência era impedido de 

fazer escolhas mínimas e pessoas como: quem casar a quantidade de filhos que queria ter 

permitia-se a chamada esterilização compulsória4, etc. 

Com o objetivo de divergir da proposta observada no Código Civil, veio em 2009 a 

ratificação da Convenção dos Direitos da Pessoa com Deficiência, primeiro instrumento a 

receber patamar de emenda constitucional por tratar de direitos humanos de acordo com o 

parágrafo 3º, art. 5º da Constituição Federal (MENEZES, 2015). 

O texto legal trouxe mudanças significativas que atendiam aos anseios que faltavam na 

lei brasileira, além de ter vindo com força de instrumento internacional de luta pelo direito 

das pessoas com deficiência, visto que trouxe uma série de regras a serem seguidas pelos 

Estados Partes, que melhoravam muito a condição da pessoa com deficiência. 

A primeira alteração nítida no texto da lei já se faz presente no seu Art. 2° que aponta 

que são consideradas pessoas com deficiência aquelas que possuírem algum impedimento a 

de longo prazo, seja de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, e que com algumas 

barreiras pode se ver limitada na participação plena na sociedade, em igualdade com os 

demais. 

Logo no início já se percebe a mudança quanto ao tratamento da deficiência, que passa 

a ser vista como um impedimento, trazendo a ideia de que pode ser solucionado, além de 

citar as barreiras que obstruem o exercício da capacidade civil plena. Assim, basta-se 

perceber que com alguns instrumentos capazes de auxiliar o indivíduo com deficiência, essas 

dificuldades podem ser ultrapassadas, para que se alcance da autonomia que antes estava 

impedida de lhe ser reconhecida. 

Nesse sentido, é válido destacar conquistas como o reconhecimento de gozo para a 

capacidade legal nas mesmas condições cedidas para as demais pessoas, além de 

responsabilizar esses Estados Partes pelo fornecimento do apoio que fosse necessário para 

o exercício desta capacidade legal. 

Ademais, a norma tratou de abordar de permanência e fiscalização em seu texto, com o 

objetivo de regulamentar, facilitar e acelerar a inclusão social da pessoa com deficiência, 

promovendo não somente a inclusão, como a aplicação e a continuidade dela e trazendo 

direitos que não só deverão ser atendidos de imediato, mas também devem se manter em um 

processo contínuo de modificações para que se consiga chegar ao tratamento inclusivo 

pretendido. 

Além das alterações supracitadas, houveram outras feitas no Código Civil com relação à 

incapacidade após o advento do Estatuto da Pessoa com Deficiência, outra norma que será 

                                       
4 “A esterilização pode ser definida como uma intervenção médica que elimina a capacidade de 

reprodução ou como a ação de privar de forma permanente ou duradoura a capacidade de gerar 
uma pessoa. A esterilização supõe a utilização de qualquer procedimento não natural para sua 
consecução que impeça a união do espermatozoide com o óvulo, consistindo na perda de uma função 
corporal que apenas se torna lícita quando há uma regra permitindo” (ALBUQUERQUE, 2013, p.21). 
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mais bem explorada no terceiro tópico desse artigo. Sobre as mudanças, faz-se mister tratar 

do Art. 3 e 4° do Código, que tiveram suas redações alteradas para retirar os indivíduos com 

deficiência do rol dos incapazes absolutos e também de relativos, apenas podendo ser 

enquadrados em motivo de causa permanente de impedimento quanto à possibilidade de 

exprimir a sua vontade. 

Desse modo, a mudança foi extremamente importante para o reconhecimento da 

capacidade civil plena desses indivíduos, ocasionando na consecução pessoal do exercício 

de diversos direitos que anteriormente eram submetidos à representação e assistência, 

o que gerou também modificações quanto aos regimes de interdição e curatela, além de criar 

um novo sistema de proteção dos incapazes, como a Tomada de Decisão Apoiada (TDA). 

Nesse período, a capacidade civil passa a ser considerada plena até no ordenamento 

jurídico pátrio, para que se possam exercer todos os direitos personalíssimos que antes se 

via impossibilitado de fazê-los pessoalmente, retomando desse modo a sua autonomia e 

respeitando o fundamento constitucional da dignidade da pessoa humana.5 

A partir desse momento se teve a ruptura da mentalidade e passou-se a pensar em um 

direito civil que também se preocupasse com a pessoa que detinha o patrimônio. Logo, o 

regime jurídico também teve que ser repensado, haja vista que limitava o exercício pessoal 

de direitos de ordem existencial, e não só de cunho patrimonial (FEITOSA; OLIVEIRA, 2014). 

No entender jurídico hodierno compreende-se que a capacidade deve ser a regra e, em 

contrapartida, a incapacidade é a exceção. Diante disso, a pessoa com deficiência passa a 

ser dotada de legitimidade, atributo que não diz respeito apenas a adquirir os direitos da 

personalidade, mas a geri-los pessoalmente, tendo o exercício pleno destes, só podendo 

ter sua autonomia limitada pela curatela ou outro instrumento válido quando a sua vontade 

não puder ser expressa autonomamente, e mesmo assim, sempre será apoiada nas 

decisões e nunca poderá ter seus anseios substituídos pelos de outrem. 

A evolução histórica que reconheceu à pessoa com deficiência não só a personalidade, 

mas também a legitimidade será mais bem abordada nos tópicos seguintes, que explicarão 

os antecedentes históricos e apontamentos que deram origem ao atual regime de 

incapacidades. 

3. OS REGIMES DE INCAPACIDADE ANTES DO ESTATUTO DA PESSOA COM 

DEFICIÊNCIA 

O sistema jurídico de proteção às pessoas com deficiência passou por diversas mudanças 

ao longo dos anos. Essas mudanças objetivaram conceder outro tratamento para aqueles 

                                       
5 [...] qualidade intrínseca e distintiva de cada ser humano que o faz merecedor do mesmo respeito e 

consideração por parte do Estado e da comunidade, implicando, neste sentido, um complexo de 
direitos e deveres fundamentais que assegurem a pessoa tanto contra todo e qualquer ato de cunho 
degradante e desumano, como venham a lhe garantir as condições existenciais mínimas para uma 
vida saudável, além de propiciar e promover sua participação ativa e co-responsável nos destinos da 
própria existência e da vida em comunhão com os demais seres humanos (SARLET, 2012, p.60). 
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que possuíam deficiência, que desde civilizações antigas foram tratados como escória da 

sociedade, cercados de preconceito e discriminação, faltando-lhes direitos essenciais à 

vida, condições de liberdade, igualdade, e muitas outras limitações sociais (ROGALSKI, 

2010). 

Partindo da Antiguidade Clássica, temos que a política de tratamento mais comum era 

o abandono, marcado por preconceito e exclusão social que pairavam sobre a sociedade 

pertencente a esse período (ROGALSKI, 2010). E, por isso, as noções de capacidade e 

incapacidade, usando-se do exemplo do Império Romano, apresentavam para os indivíduos 

com deficiência as “capitis deminutiones” justificadas pelo grau de saúde mental fazendo 

com que estes figurassem como não-cidadãos incapazes juntamente com mulheres, crianças, 

etc. (CRETELLA JÚNIOR, 2004). 

Na Idade Média, a mistificação das pessoas com deficiência justificava o tratamento duro 

e exclusivo através dos tabus da Igreja Católica, culturalmente aceitos, que afirmavam que 

estes se encontravam na condição das pessoas com deficiência por conta de “possessões” 

demoníacas que advieram por conta de seus pecados. Esses indivíduos tornaram-se, com o 

passar dos anos, palco de shows como protagonistas de curas, e aqueles que não recebessem 

a “benção divina” que lhes concedia a cura, eram por vezes queimados em fogueiras ou 

excluídos em locais abandonados junto com os demais considerados “leprosos” (ROGALSKI, 

2010). 

Por volta do século XIII, com os avanços médicos e as conquistas do período conhecido 

como Iluminismo, os indivíduos com deficiência passaram a ser encarados com “novos 

olhos”, deixando para trás as características da mistificação religiosa de suas doenças e 

deficiências, pois estudiosos passaram a demonstrar interesse em entender as condições 

dessas pessoas e procurar meios alternativos de cura que não envolvesse o milagre divino 

imposto pela Igreja por anos (ROMERO; SOUZA, 2008). 

Porém, a mudança de tratamento não altera a condição de exclusão social, que 

permaneceu reproduzindo o sentimento de incapacidade absoluta para esses indivíduos que 

agora eram confinados em manicômios e hospícios recebendo tratamentos duros como os de 

choque e torturas diversas (ROMERO; SOUZA, 2008). 

Com o início de industrialização, devido à necessidade de mão-de-obra, deu-se lugar aos 

indivíduos com deficiência mental nas indústrias, o que acabou por retirá-los das 

instituições hospitalares e internações, integrando-os na sociedade. Porém, a integração não 

os dava os mesmos direitos que os demais e nem as mesmas condições de vidas favoráveis, 

sempre reprimidos com preconceitos e desrespeito de alguns direitos (ROMERO; SOUZA, 

2008). 

Foi nesse período que a capacidade civil dessas pessoas passou a ser questionada. 

Surgiram legislações diversas que propuseram modificações no regime de incapacidades 

para esses indivíduos, de modo a retirar muitos destes do rol dos incapazes absolutos, 

como os cegos e surdos-mudos (ROMERO; SOUZA, 2008). 
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No direito brasileiro, partindo-se da noção de incapacidade relacionada a pessoas com 

deficiência que foi abordada no Código Civil de 1916, tinha-se uma classificação pejorativa 

de “loucos de todo gênero”, expressão essa que foi muito criticada por doutrinadores da 

época. Além disso, o texto da lei também incluía todas as pessoas com deficiência mentais 

no rol de incapazes de forma absoluta, tornando-os inaptos para exercer qualquer ato da 

vida civil sem representação. 

Após esse período, surge o Projeto de Lei n° 634/1975, que veio a originar o Código Civil 

de 2002. Esse instrumento já trazia alguns reflexos dessa mudança de pensamento pós-

guerra, pois se baseava em três principais princípios: socialidade, eticidade e operabilidade, 

que reproduziam os anseios sociais da época (ESCANE, 2013). 

O primeiro desses princípios traduz uma ideia de valores coletivos, de modo que se 

retiram pensamentos pautados em individualismo, fazendo prevalecer os valores sociais 

sobre os valores individuais (ESCANE, 2013). Por isso, é de inegável importância para 

conceber uma nova forma de analisar a figura da pessoa com deficiência intelectual, 

que passa a ser visto por uma análise social e não individual. Essa postura está de total 

acordo com os preceitos inclusivos, já que estes não eram visto individualmente, e sim como 

ente dentro de uma sociedade, cooperando assim para que a sociedade se adeque a ele e 

não ele à sociedade. 

Alguns anos mais tarde, em 1985, foi lançado o Programa de Ação Mundial para as 

Pessoas Deficientes que pregava a “igualdade” e “participação plena” das pessoas com 

deficiência na sociedade, sendo o primeiro instrumento normativo a questionar os hábitos 

adotados desde 1916. 

Na mesma linha de pensamento, surge em 1988, a Constituição Cidadã, que 

expressamente declara em seu Art. 5° que a todos são assegurados os direitos fundamentais, 

como o direito à igualdade, além de normas de combate ao preconceito e à discriminação. 

Nela, também surge o instrumento de maior proteção do indivíduo com deficiência 

intelectual, a saber: o fundamento constitucional da dignidade da pessoa humana, presente 

no Art. 1° do texto legal. 

E, após a Convenção Interamericana para a Eliminação de Todas as Formas de 

Discriminação contra as Pessoas Portadoras de Deficiência, que trouxe muitas inovações 

para esses indivíduos, protegendo-os com medidas que mudaram o conceito de 

deficiência, e também combateram todo tipo de discriminação que existisse por meio de 

exclusão ou restrição de direitos ou que vise impedir ou anular o gozo do exercício dos 

direitos humanos e das liberdades fundamentais destes (MENEZES, 2015). 

Nesse período inicia-se a percepção de uma capacidade civil para o exercício de direitos 

fundamentais, que nasce através de estudos desenvolvidos que começam a trazer a temática 

do mínimo existencial,6 que foram desenvolvidos anos antes da ratificação da dita 

                                       
6 “Sem o mínimo necessário à existência cessa a possibilidade de sobrevivência do homem e 

desaparecem as condições iniciais da liberdade. A dignidade humana e as condições materiais da 
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Convenção, marcados pela noção de autonomia que nos remete ao fato de que a incapacidade 

não pode retirar desses indivíduos a plena capacidade de se autodeterminarem acerca dos 

direitos essenciais à vida e aos direitos personalíssimos advindos com a sua personalidade 

jurídica (MENEZES, 2015). 

Por isso, a dinâmica acerca da pessoa com deficiência ser considerada absolutamente 

incapaz, começa a receber duras críticas pautadas em discussões sobre a falta de 

autonomia delas no ordenamento jurídico vigente na época, devido à total limitação da 

possibilidade de exercer pessoalmente seus atos (MORAES, 2010). 

Após esse período, o Código Civil de 2002 entra em vigor depois do “vacatio legis” de um 

ano e algumas mudanças foram feitas quanto ao regime de incapacidade desses indivíduos, 

divergindo da postura tomada no Código anterior. Porém, as mudanças que, não foram, no 

todo, satisfatórias. 

Diferentemente do Código Civil de 1916, o atual Código cuidou de separar as pessoas 

com deficiência mental em níveis, tirando a nomenclatura que reduzia toda deficiência 

mental à loucura. Porém, diversas críticas foram feitas, reivindicando uma postura mais 

rigorosa do texto normativo, que teria feito apenas tímidas mudanças, mesmo com um 

cenário favorável a capacitação desses indivíduos. 

Para o texto da lei civil mais nova, entendeu-se que aqueles que possuem alguma 

enfermidade ou deficiência mental que os privem de ter o discernimento necessário para a 

prática dos atos da vida civil, haveria um regime de incapacidade absoluta, e para aqueles 

que por deficiência mental tenham discernimento reduzido ou os excepcionais sem 

desenvolvimento mental completo, a incapacidade é definida apenas como relativa.  

Essas alterações vieram como “reflexo” das novas condições impostas pela Constituição 

de 1988 que, como visto anteriormente, trouxe princípios fundamentais que 

“alavancaram” os direitos dos cidadãos anteriormente desvalorizados, fazendo com que a 

dignidade da pessoa humana, o direito à liberdade, direito à vida, igualdade de direitos e 

condições sociais funcionassem como opositores ao antigo regime preconceituoso que 

marcava o cenário social brasileiro (FEITOSA; OLIVEIRA, 2014). 

Porém, apesar dessas mudanças, ressalta-se que, ainda assim, o novo texto normativo 

não trouxe a condição necessária e esperada em se tratando de incapacidade, visto que o 

que se busca é respeitar o máximo possível a autonomia de cada pessoa. E, essa 

condição não era compatível com a incapacidade absoluta que ainda estava prevista no 

Código nas situações em que se julgava haver uma falta de discernimento para a prática 

de atos jurídicos. 

Logo, afirma-se que ainda faltou ao texto normativo se amoldar aos novos padrões 

encontrados na Constituição e na Convenção, sendo estritamente necessária a mudança nas 

                                       
existência não podem retroceder aquém de um mínimo, do qual nem os prisioneiros, os doentes 
mentais e os indigentes podem ser privados” (TORRES, 1997, p.30). 
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classificações de capacidades desse grupo de pessoas que foram descriminadas novamente. 

Assim, a pessoa com deficiência ainda era tratada como ente com personalidade, sem lhe 

dar legitimidade, nos casos de incapacidade absoluta, para o exercício pessoal e exclusivo 

da vontade e de outros direitos personalíssimos. 

4. A ALTERAÇÃO NOS REGIMES DE INCAPACIDADE E OS LIMITES DA CURATELA 

Com o advento do Estatuto da Pessoa com Deficiência, as mudanças trazidas pela 

Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência puderam ser 

finalmente ingressadas no ordenamento jurídico pátrio. Mas, apesar de a Convenção ter sido 

o primeiro Tratado Internacional de Direitos Humanos a adquirir força normativa 

constitucional no ordenamento jurídico brasileiro, tais alterações não foram aplicadas ao 

Código Civil de 2002, já que manteve a redação anterior, não se adaptando à alteração de 

norma hierarquicamente superior. 

De fato, não é coerente com uma das finalidades do direito, que é a função social, 

instrumento hermenêutico de interpretação e aplicação do direito, que suas normas não se 

adaptem, como preconiza Ribeiro (2008, p. 285): 

O direito civil, portanto, não encerra uma estrutura neutra, mas dinâmica, que acompanha a 

evolução da comunidade na qual está inserido. Mais que isso, não deve ser entendido como uma 

mera representação da realidade social externo a ela, mas como um de seus componentes. Deve-

se perceber que o direito civil não está imune às ações dos outros elementos formadores da 

estrutura social, mas com eles mantém uma constante relação de tensão, sendo que alterações 

de ordem política, econômica, social ou ética podem muito bem repercutir no seu terreno. 

Observa-se, contudo, que a Lei de Inclusão da Pessoa com Deficiência, de 2015, trouxe 

modificações relevantes desde o conceito de pessoa com deficiência, que aparece mais amplo 

no seu artigo 2º, até o regime das incapacidades. Dessa forma, é perceptível que se buscou 

alcançar um maior número de pessoas, com políticas públicas que promovam os direitos 

destes e garantam a sua dignidade, e efetivar o combate à discriminação e exclusão desses 

cidadãos da sociedade. 

Ademais, com essa adequação de normas, houve a imposição de maior isonomia às 

pessoas com deficiência, princípio constitucional que, justamente no seu aspecto 

substancial, prima por um tratamento desigual na medida de suas diferenças (SARLET, 

2012). Nesse momento, tal norma passa a ser vista e aplicada no caso concreto, de forma 

efetiva, como orienta o dispositivo, no §1º, do mesmo artigo acima mencionado, que “a 

avaliação da deficiência, quando necessária, será biopsicossocial, realizada por equipe 

multiprofissional e interdisciplinar”, demonstrando que cada pessoa com deficiência deverá 

ser tratada e apoiada no seu nível próprio de necessidade, respeitando suas peculiaridades. 

Muitas mudanças, no entanto, foram feitas no âmbito dos direitos fundamentais das 

pessoas com deficiência, de modo a ampliar tais direitos e a possibilidade de concretizá- los. 

Prescreve o Estatuto da Pessoa com Deficiência, no seu artigo 8º, que a família, o Estado e 

a sociedade têm o dever de garantir os direitos da pessoa com deficiência, principalmente os 



Anais do Encontro de Pesquisa Jurídica da XIII Semana do Direito da UFC 

- 86 - 

referentes à vida, à dignidade, à saúde, à educação, à maternidade, à paternidade, à 

sexualidade, à convivência familiar, à reabilitação, à liberdade, ao respeito, dentre outros 

direitos fundamentais assegurados pela Constituição Federal, pela Convenção sobre os 

Direitos das Pessoas com Deficiência e por leis que salvaguardam seu bem-estar pessoal, 

social e econômico. 

Entretanto, as transformações drásticas realmente ocorreram com a revogação de alguns 

dispositivos do Código Civil, apresentados com a chegada do Estatuto da Pessoa com 

Deficiência. Mudanças, principalmente, no que diz respeito ao regime de incapacidades e ao 

exercício da autonomia privada das pessoas com deficiência. 

No tocante à curatela, cabe salientar que esse instituto sofreu alterações radicais. Antes 

do Estatuto, era uma medida de interdição que o juiz atribuía a um adulto capaz, para que 

este pudesse proteger zelar e se responsabilizar pelos bens do considerado incapaz. Com 

a lei 13.146/2015 e suas mudanças, principalmente, no que diz respeito ao regime de 

incapacidades, a curatela passa a ser uma medida protetiva, aplicada aos relativamente 

incapazes, para que seus bens possam ser administrados por uma pessoa de sua confiança 

e indicação, na situação em que o próprio indivíduo considere necessário, ou em casos 

extraordinários, de forma proporcional a sua necessidade e pelo menor tempo possível, 

tentando prezar ao máximo pela autonomia e pelo interesse da pessoa com deficiência. 

Por isso, a curatela pós-estatuto passou a ser limitada, não podendo ser aplicada para 

direitos existenciais, como a disposição do próprio corpo, sexualidade, saúde, matrimônio. 

Desse modo, não deve se estender aos direitos que não se enquadrem nas categorias de 

direito patrimonial ou negocial. A esse respeito ensina Teixeira (2008) que no que tange aos 

direitos existenciais não há que se falar em capacidade de gozo ou de exercício, isso porque 

são personalíssimos e intransferíveis, não podendo o tutor ou curador exercê-los pela pessoa. 

Esses direitos ditos existenciais são inerentes a qualquer pessoa, concedidos a partir do 

nascimento, e são essenciais a uma vida digna, conforme o preceito da dignidade da pessoa 

humana outrora tratado. Os direitos existenciais não podem ser alvo de representação ou 

assistência como os direitos patrimoniais e negociais, porque o discernimento necessário 

para praticar atos civis dessas duas áreas distintas encontra-se em âmbitos diferentes. No 

que tange às questões patrimoniais, é necessário um entendimento mais técnico, ter um 

mínimo de consciência e noções jurídicas, já os direitos existenciais são individuais, 

subjetivos, de escolha particular e estão atrelados ao modo de ser da pessoa, por isso, não é 

possível que o exercício de tais direitos seja desempenhado por outrem que não o titular 

deles (MENEZES, 2015). 

Por isso, faz-se perceber que essa noção de direitos existenciais descreve claramente a 

relação desses direitos com a personalidade jurídica do indivíduo, que já fora conceituada 

anteriormente. Sabendo, então, que ao nascer se adquire personalidade, e esses direitos vêm 

junto com ela. 
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Para fins de autonomia da pessoa com deficiência, no tocante às questões existenciais, 

expõe César Fiuza (2015, p. 169): 

O objetivo da Lei é, evidentemente, o de preservar, ao máximo, na medida do possível, a 

autonomia do deficiente, respeitadas as limitações do caso concreto. A regra de que a curatela só 

atinja relações patrimoniais deve ser interpretada segundo esse contexto, isto é, sempre que 

possível, o curador não deverá interferir nas relações existenciais, a fim de preservar a 

autonomia e a dignidade do curatelado. Entretanto, relações existenciais que tenham efeitos 

patrimoniais estariam dentro do campo de atuação do curador, e, em alguns casos, dependendo 

da gravidade da deficiência, mesmo as que não tenham efeitos patrimoniais, para se evitar 

prejuízos biopsíquicos, e para que sejam preservados o interesse e a dignidade do deficiente 

incapaz. 

É perceptível esse entendimento quando se depara com uma questão matrimonial, 

pois, se o curador permanecesse com o domínio desse direito no lugar do curatelado, o seu 

desejo de contrair casamento com alguém estaria limitado à vontade do seu curador. Desse 

modo, se o seu curador tivesse questões pessoais contrárias a esse casamento, a vontade do 

curatelado mal seria levada em conta e estaria, assim, impedido de casar sem o aval do seu 

responsável. 

Porém, sabendo dessa possível contradição, o texto da nova lei cuidou de proteger o 

indivíduo desse descaso quanto à sua autonomia, vontade e liberdade. Este posicionamento 

se faz visível no Art. 6º da lei.7 

Assim, fica claro pela dicção do texto legal que o juiz, ao decidir os limites da 

curatela, em hipótese alguma poderá ampliá-la além de direitos patrimoniais e negociais, 

a fim de proteger a todo custo a plena capacidade da pessoa com deficiência para exercer 

seus direitos fundamentais protegidos e concedidos pela personalidade e que fazem parte 

dos requisitos para a autonomia do indivíduo. Essa substituição, no entanto, só poderá ser 

feita em caso de impossibilidade absoluta de expressão da sua vontade, ou de qualquer 

outra pessoa que esteja incapacitada permanentemente ou temporariamente, a exemplo do 

coma. 

Logo, percebe-se que a curatela é claramente excepcional, subsidiária e menos desejada 

pelo legislador, sendo demonstrada como um uso em caso de extrema necessidade e nunca 

poderá ser aplicada para o regime de capacidade absoluta, para evitar que sejam 

retirados completamente os direitos fundamentais da pessoa com deficiência. 

                                       
7 Art. 6º A deficiência não afeta a plena capacidade civil da pessoa, inclusive para: I - casar-se e 

constituir união estável; II - exercer direitos sexuais e reprodutivos; III - exercer o direito de decidir 
sobre o número de filhos e de ter acesso a informações adequadas sobre reprodução e planejamento 
familiar; IV - conservar sua fertilidade, sendo vedada a esterilização compulsória; V - exercer o 
direito à família e à convivência familiar e comunitária; e VI - exercer o direito à guarda, à tutela, à 
curatela e à adoção, como adotante ou adotando, em igualdade de oportunidades com as demais 
pessoas”. 
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5. CONCLUSÃO 

A temática acerca da capacidade civil engloba muitos posicionamentos, e no que tange à 

pessoa com deficiência, problemáticas foram levantadas ao longo dos anos, pois pretendia- 

se encontrar qual seria a devida classificação destes, se como absolutamente incapazes, 

relativamente incapazes ou se plenamente capazes. Ao enxergar o contexto histórico dessas 

discussões, observa-se um processo que recentemente teve um avanço significativo, mas 

que por anos perdurou sem o devido manejo. 

E, diante do que fora exposto, pode-se concluir que a pessoa com deficiência passou por 

comportamentos discriminatórios em diversos momentos no que tange o desenvolvimento 

da sociedade, haja vista que foi segregada, excluída, isolada até ser, por fim, incluída no 

seio social. 

Essa inclusão foi um tanto quanto tardia, tendo em vista que somente com o advento 

do Estatuto da Pessoa com Deficiência (EPD) que esses indivíduos tiveram seus direitos 

reconhecidos e teve-se um maior fortalecimento e força normativa aos ideais já trazidos na 

Convenção dos Direitos da Pessoa com Deficiência. 

Diante dessas mudanças é que se passou a pensar em uma reforma no regime jurídico 

de incapacidades, tendo em vista a alteração no entendimento sobre a regência dos direitos 

personalíssimos, e concessão de plena capacidade, como regra, a essas pessoas. Assim, se 

estipulam novos limites ao instituto da curatela, pois não poderia mais ser utilizado para 

remover o exercício pessoal de questões existenciais do indivíduo com deficiência. 

Compreende-se, portanto, que a pessoa com deficiência não é mais apenas um ente 

dotado de personalidade, que têm direitos e deveres desde o nascimento com vida, mas 

alguém legitimado a exercê-los pessoalmente por meio de suas escolhas no desenvolvimento 

da autonomia da sua vontade, podendo apenas ser apoiada e não excluída em prevalência 

dos desejos do curador. Esta é, portanto, sujeito de direitos e não mero objeto de tutela. 

Mas, como se sabe, os limites da curatela são aplicados pelo julgador, que deve ter um 

olhar atento a essa mudança de entendimento. Por isso, é preciso que o Judiciário se atente 

a essa alteração legislativa e contemple não somente a personalidade da pessoa com 

deficiência, mas também a sua legitimidade de exercer os atos da vida civil, somente se 

admitindo limitações em último caso, quando a vontade não puder ser exprimida. 

Sendo essa norma razoavelmente recente, esperam-se as consequências da sua eficácia 

futuramente para que se possa analisar se os seus princípios foram seguidos e se a 

condição das pessoas com deficiência realmente obteve mudança significativa. 

Por isso, finaliza-se esse estudo encorajando uma maior pesquisa e preocupação acerca 

desse tema, a fim de estar sempre promovendo a isonomia constitucional para toda e 

qualquer indivíduo, para que a pessoa com deficiência não seja tratada de forma 

diversificada, a menos que seja um tratamento isonômico, por causa da sua condição 

individual. 
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Espera-se também que os indivíduos vivendo em regime de incapacidade hodiernamente 

por meio de processos de interdição, tenham acesso à curatela e à Tomada de Decisão 

Apoiada, para que ingressem em um grau de capacidade civil plena com o auxílio do curador, 

sempre se definindo limites quanto à proteção da autonomia no exercício dos seus direitos. 
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Samuel Monteiro Bezerra1 

1. INTRODUÇÃO 

O presente estudo objetiva a discussão, pelo viés conceitual do terrorismo, acerca do 

bombardeio atômico às cidades japonesas de Hiroshima e de Nagasaki, em 1945, fenômeno 

ícone do fim da Segunda Guerra Mundial. Tendo em vista a gravidade da tipificação ao 

fenômeno terrorista, a compreensão do referido fato histórico como tal, finda por ampliar a 

discussão sobre o terrorismo atômico para além do recorte histórico de 1945, alcançando o 

debate à atualidade, em seus conflitos e suas tensões acerca da temática. 

Não havendo julgamentos ou sanções internacionais ao caso histórico em questão, 

abre-se uma lacuna jurídica perigosa às práticas terroristas camufladas por questões 

políticas, o que gera insegurança à tutela dos bens jurídicos fundamentais, como a vida, a 

liberdade, a integridade e a dignidade humanas, agravadas pelo terrorismo, sendo este uma 

ameaça à Democracia, ao Estado Constitucional e à Paz Pública e Internacional. 

Porém, o terrorismo permaneceu, durante toda a História, com uma lacuna conceitual, 

devido a sua adaptabilidade a contextos históricos diversos, o que impossibilitou uma 

definição universal segura. Por isso, sua caracterização, em elementos fundamentais, é 

caminho à aproximação conceitual. 

A partir disso, este trabalho busca, por meio da pesquisa bibliográfica e documental, 

além de utilizar-se do método científico dedutivo, analisar os conceitos de Walter Laqueur, 

Zygmunt Bauman, Hannah Arendt, Arroyo Zapatero, Mariona Llobet Anglí, Alex Schmid, 

Albert Jongman, Marcello Ovidio Lopes Guimarães, Raul Marques Linhares e André Luís 

Callegari, a fim de formular uma aproximação conceitual ao terrorismo e aplicá-la ao caso 

concreto japonês, mediante a sua reconstrução, e compreendê-lo como tal. 

2. CASO DE HIROSHIMA E NAGASAKI 

Iniciada em 1º de setembro de 1939, a Segunda Guerra Mundial produziu efeitos 

catastróficos à Humanidade. Além de envolver a maioria das nações ao redor do globo, o 

conflito, motivado por diversos interesses do campo prático (como terras, riquezas, domínios 

fronteiriços, notoriedade mundial) e teórico (como as teorias de nazistas de supremacia 

racial), ultrapassou a esfera militar e interferiu também nos âmbitos sociais, econômicos, 

jurídicos, filosóficos e culturais da vida humana. 

                                       
1 Acadêmico de Direito da Universidade de Fortaleza. E-mail: samu221@outlook.com 
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A Guerra durou cerca de sete anos e não esteve centralizada num único campo bélico. 

Dividiu-se em dois grandes grupos: os Aliados, liderados por Estados Unidos da América, 

Inglaterra, França e União das Repúblicas Socialistas Soviéticas e, o Eixo, liderados pela 

Alemanha, Itália e Japão. Logo, os conflitos iniciaram-se na Europa, protagonizados por 

Inglaterra, França, Alemanha e Itália (nações outrora beligerantes, durante a Primeira 

Guerra Mundial), até abranger todo o continente, o Leste Europeu e o Norte da África. 

Diversas nações, embora não possuíssem território nacional nos campos de batalha, 

passaram a apoiar um dos lados da Guerra, enviando recursos militares ou médicos, a 

exemplo do Brasil. 

Entretanto, mesmo tendo seu início e boa parte de seus acontecimentos principais 

ocorridos na Europa, a Guerra chegou ao Pacífico, no Oriente, em 1941, após o ataque 

japonês à instalação militar estadunidense, Pearl Harbor. Assim, os conflitos orientais 

centralizaram-se entre essas duas nações, disputantes do domínio das ilhas e dos 

arquipélagos do Oceano Pacífico. Os conflitos revelam-se incessantes durante toda a 

Segunda Guerra, apenas decaindo em 1945, ano final da Guerra. 

Portanto, no dia 8 de maio de 1945, a Guerra teve seu fim oficial no continente 

europeu, um dia após a assinatura de rendição alemã, tida como a principal liderança do 

Eixo na Guerra. Porém, a Guerra continuou, sobre o Pacífico, até agosto de 1945, no embate 

protagonizado por Japão e Estados Unidos da América. Somente no dia 2 de setembro 

de 1945, o Japão assina sua rendição, sob circunstâncias históricas antes nunca vistas: a 

explosão de duas bombas atômicas, uma em Hiroshima e outra, três dias depois, em 

Nagasaki. 

Entretanto, a historiografia referente ao caso de Hiroshima e de Nagasaki remonta a 

muito antes de agosto de 1945, iniciando-se em 1932, na Alemanha, onde o físico nuclear 

húngaro Leó Szilárd dá os primeiros passos no campo da fissão nuclear, patenteando os 

primeiros experimentos que revelam ser possível a fissão do núcleo atômico. Porém, o 

Nazismo alcança o poder em 1933, já sob a forte propagação do xenofobismo, o que ameaça 

a permanência de Szilárd no país e, em 1936, o faz transferir a patente de seus estudos aos 

britânicos, em forma de segredo de Estado, temendo os avanços científicos nazistas, tendo 

em vista o potencial energético gerado pela fissão nuclear. As pesquisas se iniciam na 

Inglaterra, mas logo seguem aos Estados Unidos da América, onde, ainda em 1936, grandes 

nomes da Ciência, como Albert Einstein, Enrico Fermi e o próprio Leó Szilárd, pressionam o 

então presidente Franklin Roosevelt para a criação de um grupo voltado ao estudo dos 

fenômenos nucleares: o denominado Comitê Urânio.2 

O Comitê Urânio evolui ao longo dos anos em suas descobertas e passa a desenvolver 

formas de instrumentalização da energia absurda liberada pela fissão do núcleo atômico. 

Porém, com o avançar da Guerra na Europa, as sucessões de baixas dos Aliados e o avanço 

vitorioso dos nazistas sobre o território europeu, os Estados Unidos passam o controle do 

                                       
2 A HISTÓRIA da Bomba Atômica. S.i.: History Channel, 2001. (45 min.), son., color. 
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Comitê Urânio ao Exército Norte-Americano, o renomeando como Projeto Manhattan, em 

1942, no qual passa a possuir um caráter profundamente militar, divergindo de sua ideia 

original, como sendo um passo a frente, uma vantagem sobre os nazistas, fundado por 

iniciativa científica.3 

Logo, a produção de uma bomba atômica passa a ser intencional e massiva, além de 

confidencial, pelo governo americano, em conjunto com o governo canadense e britânico, por 

meio dos gigantescos investimentos ao Projeto Manhattan, que alcançaram o valor total de 

aproximadamente US$ 2.000.000.000,00 em três anos de intensa produção de materiais 

físseis e de construção de fábricas e de usinas. O desenvolvimento focou-se em dois tipos de 

bombas atômicas: uma utilizando o urânio e outra utilizando o plutônio, sendo este obtido 

a partir daquele. Portanto, a necessidade de material mineral concentrou o desenvolvimento 

em cidades específicas estadunidenses, como Los Alamos, Argonne, Oak Ridge e Hanford, 

sendo estas últimas duas as principais na produção das bombas. Ambas totalizaram cerca 

de 130.000 trabalhadores das mais diversas áreas profissionais.4 

Entretanto, a ameaça nazista se findou ainda nos primeiros meses de 1945, o que, 

aparentemente, deveria cessar os avanços na construção de bombas atômicas. Mas, o 

governo americano não as havia construído em vão. A Guerra prossegue no Pacífico e 

começa a ganhar proporções preocupantes: mesmo após a rendição do Eixo na Europa, o 

Japão não dá indícios de recuo, nem aparente rendição oficial. Embora permanecesse 

resistente e convicto à Guerra, o Japão iniciou o ano de 1945 com consideráveis perdas 

sociais e econômicas: a falta de matérias-primas à economia civil, nacional e militar era 

crescente, a deterioração de transportes afetou a frota marítima, sendo a pesca nacional de 

1945, 22% menor em relação à de 1941 e a produção de arroz, a pior desde 1909, tornando 

a fome e a desnutrição gritantes pelo país. Ainda em fevereiro de 1945, o príncipe Konoe 

Fumimar, apoiado pelo clamor popular, aconselhou o Imperador Hirohito a abdicar e 

assinar a rendição do Japão, tendo este negado ao conselho. (COOX, 1971). 

Temendo a continuação dos conflitos com o Japão, os Aliados reuniram-se em 26 de 

julho de 1945, e redigiram a Declaração de Potsdam, que impôs, ao Japão, termos de 

rendição incondicional, sob forte ameaça destrutiva. O conteúdo da Declaração de Potsdam 

revela este forte teor ameaçador à rendição japonesa nos seguintes trechos 

Nós - o Presidente dos EUA, o Presidente do Governo da República Nacionalista da China e o 

Primeiro Ministro da Grã Bretanha, conferenciamos e concordamos em conceder ao Japão a 

oportunidade de por fim a esta guerra. 2. As poderosas forças de terra, mar e ar dos EUA, do 

Império Britânico e da China, muitas vezes reforçadas por seus exércitos e frotas aéreas do oeste, 

estão prontas para dar os golpes finais contra o Japão. Este poder militar é sustentado e 

inspirado pela determinação de todas as Nações Aliadas em prosseguir a guerra contra o Japão 

até que este deixe de resistir. [...] 4. Chegou a hora de o Japão decidir se continuará a ser 

controlado por aqueles conselheiros militaristas obstinados, cujos cálculos, pouco inteligentes, 

levaram o Império do Japão ao limiar da aniquilação, ou se seguirá o caminho da razão. [...] 13. 

                                       
3 HIROSHIMA: O Dia Seguinte. S.i.: History Channel, 2006. (45 min.), son., color. 
4 A HISTÓRIA da Bomba Atômica. S.i.: History Channel, 2001. (45 min.), son., color. 
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Pedimos ao governo do Japão que proclame agora a rendição incondicional de todas as forças 

armadas japonesas e ofereça garantias próprias e adequadas de sua boa fé em tal ação. A 

alternativa para o Japão é a destruição imediata e total.5 

Tais termos não explicitam nem detalham algumas expressões chaves como o que 

seria esse “golpe final” ou como se daria tal “destruição imediata e total”. As ameaças 

revelam-se obscuras, embora as exigências estejam bem claras na expressão “rendição 

incondicional” e na sugestiva “se seguirá o caminho da razão”. Este efeito com os termos é 

compreensível quando se percebe a intenção psicológica da Declaração. Mais do que um 

documento militar ou um acordo internacional, trata-se de um ultimato psicológico à nação 

japonesa. Há, ainda, limitações à soberania do Japão, conforme trecho seguinte 

8. Os termos da “Declaração do Cairo” serão cumpridos e a soberania japonesa será limitada às 

ilhas de Honshu, Hokkaido, Kyushu, Shikoku e outras pequenas ilhas que determinaremos. 

[...] 11. O Japão terá permissão de manter em funcionamento as indústrias que sustentem sua 

economia, mas não aquelas que possam permitir rearmar-se para novas guerras e permitirá que 

lhe reclamem o pagamento, em espécie de reparações justas. Para este fim, ser-lhe-á permitido 

acesso, sem qualquer controle, às fontes de matérias primas. A participação eventual do Japão 

nas relações comerciais mundiais será permitida.6 

As ameaças referentes a tal destruição total e imediata não foram reveladas em momento 

algum. Geralmente, se despejavam panfletos informando acerca de futuros bombardeios 

aéreos, a fim de aumentar o impacto psicológico. Porém, há muitas controvérsias históricas 

acerca de despejos de panfletos avisando ao bombardeio de bombas atômicas, por incerteza 

de uma detonação bem sucedida. Mesmo assim, a Declaração foi rejeitada pelo governo 

japonês, no dia 28 de julho do mesmo ano, por meio de uma declaração oficial do primeiro-

ministro japonês, Kantaro Suzuki. 

Logo, sendo a Declaração de Potsdam rejeitada pelo governo japonês, os Aliados 

prosseguiram com as preparações às detonações das bombas atômicas, sendo a etapa 

                                       
5 Original: “1. We-the President of the United States, the President of the National Government of the 

Republic of China, and the Prime Minister of Great Britain, representing the hundreds of millions of 
our countrymen, have conferred and agree that Japan shall be given an opportunity to end this war. 
2. The prodigious land, sea and air forces of the United States, the British Empire and of China, 
many times reinforced by their armies and air fleets from the west, are poised to strike the final 
blows upon Japan. This military power is sustained and inspired by the determination of all the 
Allied Nations to prosecute the war against Japan until she ceases to resist. [...] 4. The time has 
come for Japan to decide whether she will continue to be controlled by those self-willed militaristic 
advisers whose unintelligent calculations have brought the Empire of Japan to the threshold of 
annihilation, or whether she will follow the path of reason. [...] 13. We call upon the government of 
Japan to proclaim now the unconditional surrender of all Japanese armed forces, and to provide 
proper and adequate assurances of their good faith in such action. The alternative for Japan is 
prompt and utter destruction.” Extraído de: Proclamation Defining Terms for Japanese Surrender 
- Issued, at Potsdam, July 26, 1945. Disponível em: <http://www.ndl.go.jp/constitution/e/etc/
c06.html>. Acesso em: 05 jan. 2018. 

6 Original: “8. The terms of the Cairo Declaration shall be carried out and Japanese sovereignty shall 
be limited to the islands of Honshu, Hokkaido, Kyushu, Shikoku and such minor islands as we 
determine. [...] 11. Japan shall be permitted to maintain such industries as will sustain her economy 
and permit the exaction of just reparations in kind, but not those which would enable her to re-
arm for war. To this end, access to, as distinguished from control of, raw materials shall be 
permitted. Eventual Japanese participation in world trade relations shall be permitted.” Extraído de 
Proclamation Defining Terms for Japanese Surrender - Issued, at Potsdam, July 26, 1945. 
Disponível em: [http://www.ndl.go.jp/constitution/e/etc/c06.html]. Acesso em: 05 jan. 2018. 
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seguinte constituída na escolha dos alvos. Tal escolha se deu a partir de alguns critérios, 

como a geografia (o alvo necessitava possuir um diâmetro maior do que 4,8 km do local da 

explosão), o potencial danoso criado pela explosão, a imprevisibilidade de ataque ao alvo, 

pelos japoneses, e, por fim, o impacto psicológico à nação japonesa. 

Acordou-se que os fatores psicológicos na seleção de alvos eram de grande importância. Dois 

aspectos deste são: (1) obter o maior efeito psicológico contra o Japão e (2) fazer com que o uso 

inicial fosse suficientemente espetacular para a importância da arma a ser reconhecida 

internacionalmente quando a publicidade sobre ela for liberada.7 

Portanto, os alvos indicados foram Hiroshima, Kokura, Yokohama, Niigata e Kyoto, 

ambas grandes centros urbanos que possuíam indústrias fundamentais à guerra, como 

fábricas de munições, de aviões, de aço e de alumínio, portos marítimos, docas, refinarias e 

indústrias de máquinas e de ferramentas, e que não possuíam grandes históricos de 

bombardeios durante a Guerra. Porém, as duas cidades escolhidas para inaugurar os 

ataques foram Hiroshima, intocada na Guerra e possuidora de um importantíssimo centro 

industrial, e Nagasaki, também importante cidade industrial e portuária. Os quesitos que 

prevaleceram ao fim das escolhas dos alvos foram a importância industrial, o potencial dano 

psicológico e a localização geográfica de ambas, pois estavam no centro de vales, isto é, 

cadeias montanhosas que serviriam como barreira natural, aumentando o poder de 

destruição das bombas.8 

Finalizadas todas as etapas de preparação aos ataques, no dia 6 de agosto de 1945, 

Hiroshima foi completamente destruída à detonação de uma bomba atômica de urânio, 

denominada informalmente pelos militares estadunidenses como “Little Boy”. 

Aproximadamente 80 mil pessoas foram mortas imediatamente, das quais cerca 30% 

constituía população militar e cerca de 70%, população civil. Até o final do mesmo ano, 

foram 140 mil. Entretanto, surpreendentemente, o número de mortos só aumentou ao passar 

dos anos, por conta do fenômeno radioativo, até então desconhecido. Assim, três dias depois, 

em 9 de agosto de 1945, Nagasaki foi alvo do mesmo ataque, por uma bomba atômica de 

plutônio, denominada informalmente pelos militares estadunidenses como “Fat Man”. A 

explosão matou cerca de 70 mil pessoas, de imediato. (MOURÃO, 2005). 

Ainda, segundo comunicação interna entre os militares norte-americanos, general Hull e 

coronel Seoman, ambos subordinados ao General Marshall, chefe do Estado-Maior do 

Exército Norte-Americano durante a Segunda Guerra, estava em produção mais bombas 

atômicas, estando pronta a seguinte no dia 19 de agosto daquele mesmo ano.9 Porém, o 

                                       
7 Original: “It was agreed that psychological factors in the target selection were of great importance. 

Two aspects of this are (1) obtaining the greatest psychological effect against Japan and (2) making 
the initial use sufficiently spectacular for the importance of the weapon to be internationally 
recognized when publicity on it is released.”. Extraído de Minutes of the second meeting of the 
Target Committee. Los Alamos, May 10-11, 1945. Disponível em: [http://www.dannen.com/
decision/targets.html]. Acesso em: 05 jan. 2018. 

8 Minutes of the second meeting of the Target Committee. Los Alamos, May 10-11, 1945. 
Disponível em: [http://www.dannen.com/decision/targets.html]. Acesso em: 05 jan. 2018. 

9 Memorandum For: Marshall. General Hull and Coronel Seoman – 1325 – 13 Aug 45. Extraído 
de: The Atomic Bomb and the End of World War II, A Colletion of Primary Sources. National 
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Japão já assinalava sinais de rendição, assinando-a oficialmente no dia 2 de setembro de 

1945. 

Diversas questões jurídicas se sucederam no que tange as discussões e aprovações de 

tratados regulamentando o uso de armas semelhantes às bombas atômicas. Entretanto, o 

caso de Hiroshima e de Nagasaki nunca foi julgado ou processado judicialmente no âmbito 

internacional. 

3. TERRORISMO: HISTÓRIA, CONCEITOS E CARACTERÍSTICAS 

Apesar de presente em toda a historiografia mundial, o terrorismo ganhou, nos tempos 

atuais, a notoriedade social, acadêmica e jurídica, como um fenômeno de tal magnitude. À 

vista de um mundo imerso no medo deste perigo iminente, invisível e, aparentemente, 

incontrolável, o terrorismo paira sobre o psicológico das sociedades que possuem histórico 

de ataques terroristas, a exemplo dos países europeus e dos países da América Anglo-

Saxônica. A fluidez, a adaptabilidade, as causas e as consequências incertas, fazem do 

terrorismo um fenômeno impreciso, gerando maior temor psicológico, além de impossibilitar 

um conceito universal seguro, em sua definição. (CALLEGARI; LINHARES, 2014). 

O estudo acerca do fenômeno terrorista mostra-se muito recente devido à atenção que 

este ganhou após os Ataques de 11 de Setembro de 2001, nos Estados Unidos da América. 

Tamanha notoriedade advém do choque com o qual o mundo assistiu as cenas televisionadas 

da coalizão intencional de aeronaves sequestradas às Torres Gêmeas do complexo 

empresarial World Trade Center, em Nova Iorque, e ao Pentágono, sede do Departamento de 

Defesa dos Estados Unidos, em Virgínia. A partir deste momento histórico, o terrorismo 

passou a ser encarado como uma ameaça global, o que desencadeou uma série de medidas 

governamentais mundiais contra o terror e, consequentemente, seu debate e seu estudo 

como um fenômeno jurídico e social, apesar de tê-lo condicionado ao seu momento histórico. 

Assim, segundo Walter Laqueur 

O terrorismo tem sido definido como a aplicação de violência ou ameaça de violência por entidades 

menores que um Estado, destinada a semear o pânico na sociedade, para enfraquecer ou mesmo 

derrubar os operadores históricos e para provocar mudanças políticas. (LAQUEUR, 1996, p. 24, 

tradução nossa) 10 

A definição de Laqueur traz consigo muito do que, ao longo da História, foi se 

assemelhando a formas padronizadas de terrorismo. Porém, tal definição, revela-se 

simplista, embora baseada na História, além de rígida, pois atribui elementos estáticos ao 

                                       
Security Archive Eletronic Briefing Book No, 162. George Washington University. 13th August 1945. 
Disponível em: [https://nsarchive2.gwu.edu//NSAEBB/NSAEBB162/72.pdf]. Acesso em: 05 jan. 
2018. 

10 Original: “Terrorism has been defined as an application of violence or threat of violence by entities 
smaller than a State, designed to sow panic in society, to weaken or even overthrow the incumbents, 
and to bring about political change.” Extraído de: LAQUEUR, Walter. Postmodern terrorism: New 
Rules for an Old Game. Foreign Affairs, n.º 5, vol. 75, setembro-outubro, 1996. 
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conceito, o que difere da adaptabilidade do fenômeno terrorista e, tendo em vista o contexto 

social de medo, pode causar a utilização precoce e errônea do termo. 

Por isso, deve-se ter um imenso cuidado na qualificação de um ato criminoso como 

terrorista, em decorrência dos efeitos gerados por essa denominação, pois possui maior 

gravidade que um crime comum, além de seu enquadramento num nível social mais amplo. 

(LLOBET ANGLÍ, 2010, p. 52). O terrorismo aparenta, inicialmente, ser um crime comum, 

mas se difere pela gravidade, pela disseminação do sentimento social de terror e pela 

necessidade de alcançar a publicidade para a obtenção de êxito. Logo, numa tentativa mais 

atualizada, define Mariona Llobet Anglí: 

Com o termo terrorismo deve ser chamado, em minha opinião, comportamento criminoso 

violento, repetido e indiscriminado, dirigido contra direitos legais muito pessoais, capaz de 

instrumentalizar as pessoas para alcançar fins políticos e conduzido por gangues, organizações 

ou grupos armados, ou por sujeitos individuais (LLOBET ANGLÍ, 2010, p.66, tradução nossa)11 

Assim, Mariona traz elementos novos e mais abrangentes ao conceito de terrorismo, 

atentando a prática repetitiva e indiscriminada, além do ataque aos direitos personalíssimos. 

Além disso, ressurge com uma polêmica acerca do agente terrorista, ao considerar a 

possibilidade real de sujeitos individuais o serem. Entretanto, tais definições decorrem 

também de uma evolução histórica, o que dificulta ainda mais as perspectivas conceituais, 

limitando-a e condicionando-a a experiências historiográficas. 

Historicamente, o terrorismo esteve fortemente associado aos fenômenos típicos de 

movimentos de revolução ou de resistência. Logo, esteve presente em contextos políticos 

autoritários ou em domínios fracassados economicamente. Os registros mais antigos datam 

da região da Judeia, sob domínio do Império Romano, o qual subjugou os camponeses 

israelenses, que assistiram à ruina de sua sociedade tradicional, por meio dos altos impostos 

romanos e das pressões econômicas sobre o seu ruralismo característico. (VILELA, 2014). 

Logo, surgiram grupos de resistência, que utilizavam de violência, na tentativa de se opor ao 

domínio explorador romano, como os Sicários. Tal grupo era visto por parte da população 

como esperança de uma justiça social, tendo em vista o contexto já descrito. Já outra parte, 

e os próprios romanos, os definiam como criminosos, pois estes atacavam e perseguiam 

soldados romanos, sequestravam e assassinavam figuras importantes da política da região, 

além de provocarem incêndios, almejando a intimidação dos romanos. Apesar de meios 

comuns de crimes e de desestabilizações sociais, por meio da implantação do caos social, 

a luta dos Sicários era política. Defendiam o fim do domínio romano sobre a região da Judeia, 

a reestruturação da sociedade tradicional israelita e o ideal religioso judaico como norteador 

da sociedade em questão. (VILELA, 2014). 

                                       
11 Original: “Con el término terrorismo deben denominarse, en mi opinión, aquellas conductas 

delictivas violentas, reiteradas e indiscriminadas; dirigidas contra bienes jurídicos personalísimos; 
capaces de instrumentalizar a las personas para conseguir fines políticos; y realizadas bien por 
bandas, organizaciones o grupos armados, bien por sujetos individuales”. Extraído de: LLOBET 
ANGLÍ, Mariona. Derecho penal del terrorismo: límites de su punición en un Estado 
democrático. Madrid, La Ley, 2010. 
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Há dois milênios, ainda não havia uma noção clara da definição ou, sequer, do estudo 

acerca do terrorismo. Mas, inevitavelmente, a própria História influenciaria na construção 

de seu conceito. Como assim nos revela Zygmunt Bauman, que, numa perspectiva 

sociológica, atenta para o terrorismo como sendo uma relação entre um grupo subjugado e 

um explorador dominante, na qual o grupo mais frágil utiliza de equiparada capacidade 

potencial de gerar danos ou prejuízos, tornando a luta impossível ou custosa demais para 

se continuar, forçando o explorador a algo. (BAUMAN, 2008). Tal análise, parte da conotação 

de resistência, advinda da História e das políticas intervencionistas adotadas pelos EUA e 

pelos países europeus, após os Ataques de 11 de Setembro de 2001. 

Logo, as práticas utilizadas pelos Sicários para atingir os seus objetivos permaneceram 

ao longo dos séculos que os sucederam, estando evidentes em contextos semelhantes ao 

longo da História, sempre presente quando em civilizações subjugadas a outras. Porém, 

somente no século XVIII, durante a Revolução Francesa, o termo “terrorismo” é registrado 

historicamente, atribuindo-lhe uso e significado, ainda que primitivo a quaisquer 

pretensões de formulação de um conceito. Segundo a historiografia, o vocábulo terrorisme 

era utilizado pela população francesa para designar os atos do governo jacobino durante os 

anos de 1793 e 1794, conhecidos como “Era do Terror”, por conta das perseguições e das 

repressões aos considerados contrários à Revolução. (VILELA, 2014). 

Portanto, há um avanço conceitual, ainda que implícito: embora o agente não esteja mais 

pautado na figura de um grupo específico a praticar atos criminosos que ataquem ou coajam 

o Estado a algo, sendo agora o próprio Estado tal agente, no contexto do Regime Jacobino, 

as implicações continuam a ter aspectos muito semelhantes, o que revela algumas 

características próprias do terrorismo e de suas implicações sociais e jurídicas, tais como o 

sentimento de terror social, a repressão, o caos e o medo psicológico coletivo, a insegurança 

na garantia de direitos fundamentais, a finalidade política e a violência. 

Assim, atenta Arroyo Zapatero (1985 apud Mario Capita Remezal, 2008, p. 25) a uma 

bipartição na composição do terrorismo: de um lado, um elemento estrutural e, de outro, um 

teleológico. Pelo primeiro, destaca-se a forma de configuração e atuação do terrorismo e, pelo 

segundo, os objetivos visados por quem pratica o ato. 

Logo, a partir de toda a explanação da problemática conceitual, fica evidente a dificuldade 

em formular uma definição que identifique de modo satisfatório o fenômeno terrorista. 

Entretanto, são nítidos que, ao longo da História, estiveram presentes elementos básicos que 

caracterizam o terrorismo e que o agravam na atualidade. Assim, são elementos marcantes 

na caracterização do terrorismo, segundo Raul Marques Linhares e André Luís Callegari 

(2014): 

a) o discurso do terror: sendo o terrorismo o ato destinado à criação de um sentimento social 

de terror, a essência de seu discurso se faz presente como uma experiência subjetiva e 

coletiva, o que faz necessário compreender o terrorismo como estratégia de comunicação, 

ou seja, o foco do ato terrorista não se verifica no dano material, real e instantâneo na 
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sociedade, mas na mensagem que acompanha o ato, sendo, portanto, mais que um dano 

real, mas a representação de um possível dano; nota-se, assim, uma relação quase 

fundamental entre a mídia e o terrorismo, o que faz do fenômeno comunicacional, um 

precursor fundamental ao fenômeno social e político; 

b) as vítimas e o modo de agir: o terrorismo não atinge seu objetivo, caso seus efeitos se 

limitem a afetar apenas as vítimas diretas do ataque, do ato ou da ameaça terrorista, isto 

é, os danos terroristas devem sempre se estender para além das pessoas de fato atacadas; 

assim, as vítimas são indiscriminadas em grande escala e ampla tendência à letalidade, 

além de serem instrumentalizadas a algo maior, em dois momentos: após o ataque, para 

a criação do sentimento de terror, e após a criação desta atmosfera de terror, como 

instrumento de alcance ao Estado; portanto, há também a necessidade da reiteração ou 

da ameaça de reiteração dos atos, como algo sempre nítido a sociedade, pois o terrorismo 

sempre busca algo além dos danos diretos de seus atos; 

c) o agente terrorista: grande parte da doutrina acerca do tema fala na qualidade 

fundamental de organização, tendo em vista a dimensão dos danos e das consequências 

dos atos terroristas, embora haja uma doutrina minoritária, que fala em terrorismo 

individual, como a já citada, Mariona Llobet Anglí; 

d) a finalidade política: é consenso geral, e como já explanado, que o terrorismo possui um 

fim político, que almeja uma alteração política, uma reação estatal, como já explicitado 

por Walter Laqueur, anteriormente; 

e) o bem jurídico tutelado: o terrorismo fere a Democracia, o Estado Constitucional e a Paz 

Pública, por meio dos bens jurídicos essenciais: liberdade, vida e integridade das pessoas, 

como explicitado pela Convenção Interamericana contra o Terrorismo, ratificada pelo 

Brasil no ano de 2005: “o terrorismo constitui uma grave ameaça para os valores 

democráticos e para a paz e a segurança internacionais”12 

f) a diferenciação à Guerra: embora extremamente dificultosa, a tarefa de distinguir a guerra 

do terrorismo se dá por meio das disposições das Convenções de Genebra de 194913, além 

de seus protocolos adicionais, que regulam a tutela de militares feridos, o tratamento a 

prisioneiros de guerra, a proteção a civis, dentre outras questões. 

Apesar de ter seu estudo amplamente influenciado pelos Ataques de 11 de Setembro 

de 2001, o terrorismo também foi estudado sobre o viés dos contextos históricos 

autoritários do século XX, encontrando semelhanças e novidades em suas constatações 

                                       
12 Para maiores informações, consultar: Organização dos Estados Americanos – OEA –. Convenção 

Interamericana contra o Terrorismo. Disponível em: [http:// www.oas.org/juridico/portuguese/
treaties/A-66.htm]. Acesso em: 15 dez. 2017. 

13 Para maiores informações, consultar: COMITÊ INTERNACIONAL DA Cruz Vermelha – CICV –. As 
Convenções de Genebra de 1949 e seus Protocolos Adicionais. Disponível em: [https://
www.icrc.org/por/war- and-law/treaties-customary-law/geneva-conventions/overview-geneva-
conventions.htm]. Acesso em 15 dez. 2017. 
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conceituais e em suas caracterizações fundamentais. Logo, segundo Marcello Ovidio Lopes 

Guimarães 

Os fatos criminosos compreendidos na noção de terrorismo não são somente dirigidos contra 

um Estado. Podem sê-lo contra uma comunidade religiosa, política, econômica ou cultural, uma 

organização, tal qual um partido político, um organismo não governamental interno ou 

transnacional, ou mesmo um grupo de pessoas, bem determinado. Aliás, há, em última análise, 

atos terroristas praticados não somente contra o Estado, mas sim por intermédio de um Estado 

ou mesmo diretamente, pelo aparelho estatal, como parte de uma política de governo 

(GUIMARÃES, 2007, p. 18) 

Nasce, então, a ideia de “terrorismo de Estado”, presente nos regimes fascistas e nazistas, 

na Europa, nas ditaduras militares que se sucederam por toda a América Latina, e nos 

regimes socialistas, na Ásia e no Leste Europeu. 

Portanto, o terrorismo de Estado, em sua primeira definição, se caracterizava por regimes 

ou governos ditatoriais, totalitários ou autoritários, os quais violaram, conscientemente, os 

direitos individuais e os direitos de determinados grupos. Quanto a isso, é nítida a distinção 

da forma de relação entre Estado e os seus cidadão, pois, ao passo de outras relações, - a 

percepção monárquica do cidadão como súdito e a percepção liberal do cidadão como 

constituinte – neste o cidadão é uma ferramenta para o crescimento estatal. Assim, o objetivo 

do cidadão é a manutenção do Estado, sendo a sua existência como sujeito, definida no 

Estado, pois ele é parte deste e suas qualidades são escolhidas para a maximização do 

interesse estatal. Logo, a oposição politica ao estado é, não só, impossível, como também, 

contrária à própria existência do ser como sujeito. Ou seja, ao opositor político não são 

garantidos quaisquer direitos. (ARENDT, 1998). 

Logo, admitindo-se também ao Estado a possibilidade em ser um agente terrorista, em 

contextos explícitos e bem definidos, sempre buscando não confundir conceitos e deturpar 

definições concretas, tendo em vista a gravidade do fenômeno terrorista, Alex Schmid e 

Albert Jongman abrangem os horizontes conceituais e assim definem o terrorismo: 

[...] é um método de ação marcado pelo sistemático recurso à violência, empregado por indivíduos 

ou grupos semiclandestinos ou Estados motivados por razões criminosas ou políticas onde – em 

contraste com o assassinato – o objetivo da violência não corresponde ao alvo da ação. As vítimas 

imediatas podem ser escolhidas de forma randômica (oportunidade) ou seletiva (representativa 

ou simbólica) no interior de uma população alvo, servindo como geradores de mensagens. 

Processos de comunicação baseados na ameaça e violência entre organizações terroristas, vítimas 

e alvos são utilizados para manipular estes últimos, transformando-os em receptores de 

demandas ou atenção dependendo do objetivo primário da ação: intimidação, coerção ou 

propaganda. (JONGMAN; SCHMID, 1998) 

Portanto, conclui-se que a impossibilidade de uma definição conceitual ao fenômeno 

terrorista é fruto de sua fluidez e adaptabilidade histórica. Apesar disso, em diversas 

atuações do terrorismo é possível delimitar elementos básicos, fundamentais ao êxito e à 

ação terrorista. São tais elementos, aqui discutidos e referidos, que importam para este 

estudo, como forma de aproximação conceitual prática à discussão do tema. 
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4. O TERROR E AS BOMBAS SOBRE O JAPÃO 

Apesar da singularidade do caso de Hiroshima e de Nagasaki, sua relação com o 

fenômeno terrorista mostra-se pertinente. A partir da aproximação conceitual de terrorismo, 

é possível correlacionar, identificar e enquadrar diversos elementos constitutivos do fato 

histórico aos elementos essenciais destacados pela doutrina. 

Logo, o contexto histórico torna-se o ponto inicial nesta nova análise. Trata-se do conflito 

entre o Japão e os Aliados, liderados, neste segundo momento da Guerra, pelos EUA. Tal 

Guerra já perdura por meses, mesmo após seu término no continente europeu, o que a revela 

prolongada e exaustiva, além de profundamente danosa, tendo em vista os contextos sociais 

e econômicos japoneses, além da elevada quantidade de mortes dos dois lados da Guerra. 

Após o insucesso, da já desesperada Declaração de Potsdam, em obter a rendição japonesa, 

os EUA concentram-se nos preparativos do bombardeio atômico, o que remete a Bauman 

(2008), em sua percepção do terrorismo como forma de tornar o conflito custoso demais para 

continuar. Logo, revela-se também a finalidade política dos atos, pois é nítido o desejo 

estadunidense em forçar o Estado do Japão à rendição. 

Anteriormente ao relatado, há a reunião e edição dos termos da Declaração de Potsdam, 

a qual traz como alternativa à não rendição japonesa, sua total e imediata destruição. Tal 

documento, embora possuísse viés comunicativo entre as nações a fim de garantir o término 

da Guerra, almejou também criar o sentimento de terror social à nação japonesa, a partir da 

expectativa de destruição e de futuros ataques. O teor subjetivo, coletivo e psicológico fica 

nítido nos termos da Declaração, sendo explicitado em parte dela, além da importância 

atribuída à publicidade a fim de se alcançar o êxito, o que remete a intrínseca relação entre 

os atos terroristas e a mídia, sendo entendido o terrorismo como fenômeno comunicacional, 

anterior ao fenômeno social e político, e para além dos danos reais. Ademais, horas após o 

bombardeio atômico de Hiroshima, o então presidente dos EUA, Harry Truman, fez um 

pronunciamento oficial, o qual afirmou 

Se eles não aceitarem os nossos termos, podem esperar uma chuva de fogo vinda do ar, algo que 

nunca foi visto nesta Terra. Atrás desse ataque aéreo, seguirão forças por mar e por terra, tão 

grandes e poderosas como nunca viram e com habilidade de combate a qual ainda conhecerão. 

(BLANC, 2017, p. 93 e 94). 

Ainda neste contexto inicial, é nítido o caráter terrorista da escolha dos alvos japoneses. 

Acerca dos critérios, o impacto psicológico coletivo ao Japão é explicitado em diversos 

momentos durante a escolha dos alvos. A instrumentalização das vítimas, em grande escala 

e ampla tendência à letalidade, almejam a criação do sentimento de terror e servem, em 

seguida, como instrumento de alcance ao Estado. Conforme Alex Schmid e Albert Jongman 

(2014), a escolha dos alvos pode ser fundada na representatividade simbólica a fim de gerar 

mensagens políticas ao Estado, admitindo-se assim, a escolha de um grupo de pessoas bem 

determinadas, segundo Marcelo Guimarães (2007). 
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Logo, nota-se também a importância da reiteração ou da ameaça de reiteração dos 

atos, fundamental à permanência intencional do sentimento de terror coletivo, até a obtenção 

do êxito terrorista. No caso em questão, trata-se da rendição japonesa. Sendo assim, há, 

num primeiro momento, a ameaça de reiteração, por meio do pronunciamento oficial do 

presidente norte-americano após o ataque a Hiroshima e, posteriormente, a reiteração 

concreta, através do segundo ataque, a cidade de Nagasaki. Após este, é possível constatar, 

a partir do Memorando à Marshall, a preparação de novos explosivos atômicos, caso o Japão 

não oficializasse sua rendição. Porém, há dois pontos, no caso em questão, nos quais existem 

controvérsias em se tratar de terrorismo ou não, mas a análise mais cuidadosa nos pode 

esclarecer tais pontos. 

O primeiro ponto trata-se do agente terrorista, pois, por uma limitação histórica, este 

foi entendido, majoritariamente pela doutrina, como na qualidade de organização privada, 

isto é, como sendo um grupo de pessoas determinado ou determinável, menor que um 

Estado, que utiliza de vias criminosas específicas para a criação do sentimento social de 

terror, a fim de forçar um Estado a algo. Tal definição advém do estudo tardio, após os 

Atentados de 11 de Setembro de 2001. Entretanto, como já explicitado, o fenômeno terrorista 

advém de muito antes da modernidade, apresentando-se essencialmente adaptável a 

contextos históricos diversos. Portanto, o entendimento acerca do agente terrorista vem se 

tornando mais abrangente, superadas as limitações históricas, sob um viés mais amplo, pois 

a percepção do agente na qualidade de organização é oriunda da lesividade e da 

operacionalidade próprias de uma organização. 

O entendimento da doutrina acerca do terrorismo como ato de violação massiva e 

sistemática aos direitos humanos nos permite concluir a necessidade de estratégia 

(VILLEGAS DÍAZ, 2011), condição essencial para que o ato terrorista adquira significação 

política considerável. Tal magnitude, não deve ser confundida com o medo generalizado, 

oriundo de crime comum, numa sociedade já marcada por altos níveis de temeridade. 

Portanto, permanece a qualidade de organização, ao agente terrorista, mas agora, passa-

se a admitir este como organização estatal ou o próprio Estado, desde que apresente a 

caracterização de tal, buscando gerar, intencionalmente, os efeitos terroristas, como no caso 

histórico do ataque atômico ao Japão. 

O segundo ponto trata-se da diferenciação entre terrorismo e guerra, tendo em vista a 

pertinência da questão ao caso histórico em análise. Na atualidade, tal diferenciação é feita 

a partir das Convenções de Genebra de 1949 e de seus protocolos adicionais, o que 

impossibilita a análise à época do bombardeio atômico, ocorrido em 1945. Porém, chama-

nos à atenção a Convenção para a Prevenção e Punição do Terrorismo, de 1937, no qual 

a Liga das Nações, órgão precursor da ONU, definiu os atos terroristas em seu artigo 1º, 

como “atos criminosos dirigidos contra um Estado e destinados ou calculados a criar um 

estado de terror nas mentes de determinadas pessoas ou de um grupo de pessoas ou 
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de um público em geral.”14 Portanto, o terrorismo era entendido, primordialmente, a partir 

dos meios utilizados, a fim de criar o terror social subjetivo e psicológico, e pelo o alvo estatal, 

excluindo as considerações objetivamente políticas. (SAUL, 2006). A convenção nunca se 

tornou efetiva, por conta das disputas entre os Estados membros acerca dos artigos sobre 

extradição. Entretanto, tal documento foi incorporado à ONU, em 1946, e serviu de base 

à definição atual. Segundo a ONU, por meio da Resolução 49 da Declaração sobre Medidas 

para Eliminar o Terrorismo Internacional, de 1960, define-se o terrorismo como “atos 

criminosos pretendidos ou calculados para provocar um estado de terror no público em geral, 

num grupo de pessoas ou em indivíduos para fins políticos são injustificáveis em qualquer 

circunstância, independentemente das considerações de ordem política, filosófica, 

ideológica, racial, étnica, religiosa ou de qualquer outra natureza que possam ser invocadas 

para justificá-los.”. 

Assim, este resgate histórico revela o aperfeiçoamento conceitual acerca do entendimento 

da irrelevância das considerações objetivamente políticas, isto é, da motivação de qualquer 

natureza utilizada para justificar o ato terrorista. Portanto, o bombardeio atômico ao Japão, 

embora anterior às definições atuais de 1949 e de 1960, mostra-se atingido pelas definições 

de 1937, o que favorece o entendimento doutrinário de não se tratar meramente de um 

ataque militar beligerante, mas sim de um ato terrorista, tendo em vista as motivações e as 

justificativas políticas ante a destruição massiva da população japonesa. 

Por fim, é notória a correlação entre o terrorismo e o ataque atômico às cidades de 

Hiroshima e Nagasaki no que diz respeito à tutela dos bens jurídicos fundamentais. 

Em ambos, os direitos fundamentais, como a vida, a liberdade e a integridade humana, 

são profundamente desrespeitados, gerando instabilidade à Paz Pública e Internacional. 

Ademais, agrava-se o caso histórico em questão por não ter apresentado julgamento ou 

sanções aos responsáveis pelo ataque atômico, durante o pós-guerra. 

Logo, iniciou-se um novo período histórico mundial, denominado Guerra Fria15, marcado 

pelo temor de novas explosões atômicas. Não havendo quaisquer regulamentações jurídicas 

imediatas ao ataque atômico ao Japão, a indústria armamentista estadunidense prosseguiu 

com produção massiva e evolutiva de armas atômicas. Além desta, a então União Soviética, 

sentindo-se ameaçada pelo novo arsenal norte-americano, passa a produzir igual 

armamento. Porém, tal problemática segue para além do fim da Guerra Fria, chegando à 

atualidade, na qual diversos países produzem armamentos de tamanho potencial danoso. 

                                       
14 LIGA DAS NAÇÕES. Convention for the Prevention and Punishment of Terrorism. Disponível 

em: [https://www.wdl.org/pt/item/11579/view/1/1/]. Acesso em: 05 jan. 2018. 
15 Trata-se do período histórico compreendido entre 1946 e 1991, marcado pelas disputas estratégicas, 

intervencionistas, tecnológicas e indiretas entre os EUA e a URSS. O termo “guerra fria” é oriundo 
da falta de combate direto e explícito entre as duas potências, apesar das diversas tensões atômicas 
vivenciadas entre si, as intervenções em conflitos militares pelo globo, as disputas tecnológicas de 
cunho bélico e espacial e a bipolarização ideológica internacional gerada pelos princípios 
fundamentalmente opostos no campo político de cada um dos dois lados. Além disso, a grande 
explicação para a falta de um combate “quente” foi a inviabilidade de vitória numa batalha nuclear, 
já que ambas possuíam forte arsenal atômico. 
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Tal caso serviu de precedente ao terrorismo atômico, caracterizado atualmente como esta 

tensão mundial, que ameaça a toda existência humana a cada vez que o contexto conflituoso 

atual entre as nações, possuidoras de arsenal atômico, permitir a repetição histórica das 

irreversíveis explosões de Hiroshima e de Nagasaki. 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A partir da aproximação conceitual do fenômeno terrorista, tendo em vista sua 

adaptabilidade histórica, por meio de sua caracterização em pontos fundamentais, é possível 

concluir o caso dos ataques atômicos à Hiroshima e Nagasaki, em 1945, como tal. Dentro de 

um contexto singular historicamente, o bombardeio de ambas as cidades por armamento 

atômico, antes nunca visto, teve em seu fim uma objetivação política estatal. Entretanto, 

constituído o caso histórico em questão como terrorismo atômico entre Estados, não houve, 

seguidamente ao fim da Guerra, quaisquer sanções ou discussões institucionais acerca 

da legalidade do fato, o que, gerando uma lacuna jurídica16, constituiu-se como um 

precedente ao terrorismo atômico. Assim, a partir do dado momento historiográfico, diversos 

países passaram a produzir armamentos atômicos de igual ou superior potencial danoso aos 

bombardeios presenciados sobre o Japão. 

Portanto, as armas atômicas produzidas após 1945, até a atualidade, não tem 

demonstrado aplicação bélica imediata, pois permaneceram associadas ao terrorismo, como 

forma de obter objetivos políticos, por meio da lesão ou da ameaça de lesão às suas vítimas. 

Tal utilização foi presenciada durante toda a Guerra Fria (1946 – 1991) e prosseguiu-se até 

a pós-modernidade atual, ante os conflitos e as tensões entre os Estados possuidores de 

armamentos atômicos, a exemplo das tensões atuais entre EUA e Irã (2003 – 2015, 2018), 

EUA e Coreia do Norte (2006 – 2017), Índia e Paquistão (1999 – ), dentre outros. 

Por fim, nota-se que a lacuna jurídica deixada pelo fato histórico em análise, permitiu a 

atuação do terrorismo atômico em toda a historiografia subsequente, o que se configura 

como afronta as garantias fundamentais da Humanidade, pois, além de serem 

completamente violadas durante os ataques ou as ameaças de ataques atômicos, constituem 

problema ainda maior, quando se associam ao terrorismo praticado pelo Estado, pois revela 

o povo destituído de garantias contra a arbitrariedade estatal, além de uma relação 

internacional marcada pela tensão política entre Estados, ferindo a Democracia, o Estado 

Constitucional e a Paz Pública. 

                                       
16 Entende-se aqui (lacuna jurídica) como a ausência de regulação normativa imediatamente posterior 

ao bombardeio atômico de Hiroshima e de Nagasaki, e não, a ausência de norma anterior vigente, 
em sentido estrito, nem de sanção, em sentido anômalo ao termo. Logo, não havendo discussão 
jurídica legal e institucional referente ao caso histórico em questão, seguidamente ao término da 
Guerra, não existiu regulamentação ao uso de armamento atômico, o que impediu quaisquer 
sanções passadas ou futuras ao caso, além da produção de novo arsenal atômico. 
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RESUMO 
O presente trabalho visa analisar a efetivação do direito fundamental de acesso à justiça das 
pessoas com deficiência sob a égide do mínimo existencial e da reserva do possível. No primeiro 
momento o artigo irá abordar os direitos fundamentais das pessoas com deficiência estabelecidos 
na convenção de N.Y e seus efeitos legislativos. Em seguida tratará das condições de acessibilidade 
dos tribunais e averiguará se ocorre a excessiva justificativa da reserva do possível para a não 
garantia do mínimo existencial pelo Poder Público. Esse estudo possui uma abordagem 
quantitativa e qualitativa, tendo em vista a utilização de dados que quantificam os tribunais, os 
quais já iniciaram a efetivação das legislações a respeito do assunto e o uso de levantamentos 
bibliográficos sobre o tema. 
PALAVRAS-CHAVE: Direitos da Pessoa com Deficiência. Acessibilidade. Acesso à Justiça. Limite 
da Reserva do Possível. Garantia do Mínimo Existencial. 

1. INTRODUÇÃO 

Em agosto de 2009 entrou em vigência o decreto nº 6.949 pelo qual se promulgou a 

Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e seu Protocolo Facultativo, 

assinados em Nova York, em 30 de março de 2007. O artigo primeiro da Convenção de Nova 

York aponta o objetivo de proteger e assegurar o pleno exercício dos direitos fundamentais 

às pessoas com deficiência (PcD). 

O CNJ com o fito de efetivar a Convenção de N.Y, por ser equiparada a emenda 

constitucional (artigo 5º, §3º, CF/88), instituiu, por meio da Resolução nº 230 de 22 de junho 

de 2016, que se adotarão, com urgência, medidas eliminatórias de quaisquer barreiras que 

impeçam/dificultem o pleno exercício do direito ao acesso à justiça, direito esse que inclui a 

acessibilidade nos órgãos do Poder Judiciário. 

Apesar disso, em fevereiro deste ano um advogado com deficiência física não pôde 

atuar em uma audiência na 7ª vara criminal, em Vitória (ES), por falta de acessibilidade no 

prédio. Caso semelhante ocorreu em 2015, no Rio Grande do Sul, quando um advogado 

cadeirante não conseguiu participar de duas audiências pela existência de barreiras 

                                       
1 Acadêmica de Direito da Universidade de Fortaleza – UNIFOR. E-mail: 

deboracassiano.unifor@gmail.com. 
2 Acadêmica de Direito da Universidade de Fortaleza – UNIFOR. E-mail: ingridpita@hotmail.com. 
3 Advogado, Mestre em Direito Constitucional pela Universidade de Fortaleza – UNIFOR, Coordenador 

da Especialização em Direito e Processo Constitucionais da mesma Universidade e Professor de 
Direito Constitucional I, II, Direito Civil III e Biodireito nesta Instituição. E-mail: 
gustavoliberato@unifor.br 
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arquitetônicas e, por isso, o juiz questionou à parte o motivo da escolha do advogado e 

“sugeriu” que se buscasse outro profissional. 

Destarte, observa-se nos casos supramencionados o cerceamento ao direito de livre 

acesso à justiça, tendo em vista que o direito à assistência jurídica, e, por conseguinte, o 

direito à defesa não puderam ser exercidos, em decorrência do não cumprimento de dever 

estatal. Ademais, há de se questionar o que deve ocorrer quando a própria parte com 

deficiência, no exercício de seu direito, não puder ir à audiência por falta de estruturas 

físicas adequadas. 

Considerando-se a problemática, deve-se indagar qual o limite entre a Garantia do 

Mínimo Existencial, que teoricamente assegura a todas as pessoas condições mínimas para 

a existência digna, as quais não podem sofrer restrição estatal e devem ser asseguradas por 

prestações positivas do Estado, (TORRES, 1989, p. 29) e, o Limite da Reserva do Possível, o 

qual, levando em consideração o aumento da demanda pelos direitos sociais e a escassez de 

recursos faz necessária a alocação equilibrada desses (SGARBOSSA, 2010, p.216). 

2. A CONVENÇÃO DE NY SOBRE OS DIREITOS DAS PESSOAS PORTADORAS DE 

DEFICIÊNCIAS 

Neste ponto analisar-se-ão os principais direitos reconhecidos internacionalmente às 

pessoas portadoras de deficiência, especialmente por meio da Convenção de Nova York, bem 

como a natureza jurídica desta no âmbito do ordenamento pátrio. 

2.1. Origens e Principais Direitos 

Consoante Piovesan (2012, p. 318), constata-se uma emergência no âmbito internacional 

a respeito de uma ética universal a qual vise à integração e à proteção da pessoa com 

deficiência. O primeiro instrumento internacional que buscou isso foi a Declaração da Pessoa 

Deficiente Mental de 1971 que consolida um parâmetro protetivo mínimo, contendo 

princípios gerais a serem observados. Nela são apresentados os direitos fundamentais da 

pessoa com deficiência mental como o direito ao tratamento isonômico, à educação, ao 

atendimento médico especializado, a exercer atividades produtivas, a viver em família, a ser 

protegida contra explorações, abusos, tratamentos degradantes e a ser assistida em 

processos judiciais. 

O mais recente tratado internacional que aborda os direitos da pessoa com deficiência é 

a Convenção para a Proteção das Pessoas com Deficiência e seu Protocolo Facultativo, 

assinada em Nova York em 2007, a qual foi promulgada no Brasil pelo Decreto nº 6.949, 

de 25 de agosto de 2009. Apresentando a Convenção Piovesan (2012, p.230) aduz que: 

Oito são os princípios inspiradores desta Convenção: a) respeito à dignidade, autonomia 

individual para fazer suas próprias escolhas e independência pessoal; b) não discriminação; c) 

plena e efetiva participação e inclusão social; d) respeito às diferenças e aceitação das pessoas 

com deficiência como parte da diversidade humana; e) igualdade de oportunidades; f) 

acessibilidade; g) igualdade entre homens e mulheres; h) respeito ao desenvolvimento das 
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capacidades das crianças com deficiência e respeito aos direitos destas crianças de preservar sua 

identidade. 

Araújo (2011, p. 49) aponta que o direito à igualdade é a regra de equilíbrio dos direitos 

das pessoas com deficiência, pois toda e qualquer interpretação da norma que se faça, deve 

ser feita na perspectiva do princípio da igualdade. Segundo ele, o princípio da isonomia 

permite a quebra da igualdade formal e protege a pessoa com deficiência, desde que a 

situação logicamente o autorize. Seria lógico afirmar que a pessoa com deficiência deve ter 

direito a um tratamento especial dos serviços de saúde ou direito à acessibilidade. Todas as 

situações rompem com a igualdade formal, mas apresentam autorização lógica para tanto e 

visam concretizar a igualdade material. 

2.2. Natureza Jurídica em face do Direito Brasileiro 

Os tratados internacionais, segundo Piovesan (2012, p. 112), são pactos regidos pelo 

regime dos Direitos Internacionais os quais são celebrados entre sujeitos de Direito 

Internacional. Eles constituem a principal fonte de obrigação no âmbito do Direito exterior. 

O Tratado de Viena de 1969, cujo objetivo é regular o direito dos tratados, diz em seu 

artigo 26 que toda convenção em vigor obriga as partes e deve ser cumprida por elas de boa-

fé. Portanto, infere-se que os acordos internacionais constituem obrigações entre pessoas de 

direito internacional ao serem pactuados por elas. 

Piovesan (2012, p. 42) afirma que os tratados internacionais de direitos humanos 

possuem uma fonte do campo algo recentemente intitulado como Direito Internacional dos 

Direitos Humanos, o qual adveio do pós-segunda guerra, criado como resposta às mazelas e 

crueldades cometidas pelo nazismo. Ramos (2012, p. 32), em consonância com Piovesan, diz 

que a finalidade dos acordos internacionais de direitos humanos é proteger os direitos de 

seres humanos diante dos Estados contratantes, não sendo relevante a nacionalidade do 

indivíduo. 

A Constituição Brasileira, de acordo com Mazzuoli (2009, p. 22), deu um passo 

significativo para a abertura do sistema jurídico nacional ao sistema internacional de 

proteção dos direitos humanos, quando institui em seu texto do artigo 5º, §2, que “os 

direitos e garantias expressos nesta constituição não excluem outros decorrentes dos 

princípios adotados por ela ou dos tratados internacionais em que o Brasil seja parte”. 

Além disso, a Carta Magna brasileira, com a alteração promovida pela Emenda nº 45/

04, diz em seu artigo 5º, §3º: 

§ 3º. Os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos que forem aprovados, em 

cada Casa do Congresso Nacional, em dois turnos, por três quintos dos votos dos respectivos 

membros, serão equivalentes às emendas constitucionais. 

Com essa nova redação, percebe-se a ênfase que o constituinte deu aos tratados de 

direitos humanos internacionais, trazendo uma possibilidade destes serem equivalentes a 

própria Constituição brasileira. Mazzuoli (2009, p. 44) ressalta que o parágrafo supracitado 
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serve para atribuir eficácia formal às convenções sobre direitos humanos aprovados pelo rito 

especial previsto, pois já possuem eficácia material devido à redação do §2º do artigo 5º. A 

diferença entre esses artigos, segundo tal doutrinador, é que o §2º amplia o rol dos direitos 

fundamentais, adicionando a ele os direitos previstos em tratados internacionais os quais o 

Brasil é parte; e o §3º prova o status de equivalente constitucional aos tratados que 

aprovados pelo quórum qualificado estabelecido. 

Piovesan (2012, p.51), em concordância com Mazzuoli, diz: 

Reitere-se que, por força do art. 5º, § 2º, todos os tratados de direitos humanos, 

independentemente do quórum de sua aprovação, são materialmente constitucionais, compondo 

o bloco de constitucionalidade. O quórum qualificado está tão somente a reforçar tal natureza, 

ao adicionar um lastro formalmente constitucional aos tratados ratificados, propiciando a 

‘constitucionalização formal’ dos tratados de direitos humanos no âmbito jurídico interno. 

Bulos (2017, p. 736) salienta a ideia de que a corrente do status constitucional dos 

tratados e convenções internacionais de direitos humanos é a única capaz de assegurar a 

visão concatenada e sistêmica dos§ 2º e §3º do art. 5º da Constituição Federal de 1988, pois 

atribui aos tratados e convenções sobre direitos humanos a máxima efetividade, em benefício 

do ser humano. O que percebe-se ser acertada essa ideia, tendo em vista que a nossa 

constituição busca ao máximo a proteção dos direitos fundamentais e dos direitos humanos. 

Portanto, infere-se que a Convenção para a Proteção das Pessoas com Deficiência e seu 

Protocolo Facultativo, assinada em Nova York em 2007, a qual foi promulgada no Brasil pelo 

Decreto nº 6.949, de 25 de agosto de 2009, possui status de norma constitucional material, 

tendo em vista que amplia os direitos fundamentais do rol do artigo 5º (art. 5º, §2º); e formal, 

pois ao ser implementado no Brasil deu-se rito especial previsto no §3º do artigo 5º. 

Consequentemente, a Convenção de Nova York de 2007 pertence ao Bloco de 

Constitucionalidade brasileiro. 

2.3. A Convenção de NY como parte do Bloco de Constitucionalidade e parâmetro 
para o controle de Convencionalidade 

Vista a natureza jurídica da Convenção de NY, deve-se examinar o papel que lhe cabe 

desempenhar como parte do Bloco de Constitucionalidade e como parâmetro para o exercício 

do Controle de Convencionalidade, notadamente no Brasil. 

2.3.1. O Bloco de Constitucionalidade no Exterior e no Brasil e a Convenção de NY 

Bloco de constitucionalidade, segundo Bulos (2017, p. 179), é o conjunto de normas e 

princípios, extraídos da Constituição, que serve de paradigma para o Poder Judiciário 

averiguar a constitucionalidade das leis. Conhecido também como parâmetro constitucional, 

pois, por seu intermédio, as Cortes Constitucionais aferem a constitucionalidade das leis e 

atos normativos perante a Carta Magna, requisito indispensável para o exame na ação direta 

de inconstitucionalidade, por exemplo. Ele diz que a concepção desse instituto parte do 

pressuposto que as constituições formam blocos monolíticos e harmônicos, os quais 
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coordenam normas e princípios cogentes que não podem ser separados para fins de controle 

de constitucionalidade. 

D’Ávila (2009, p. 45) afirma que a expressão bloc de constitucionalité teve início na 

doutrina administrativista francesa, originada por Maurice Hauriou, a partir do surgimento 

do “bloco de legalidade” com base nas atividades desenvolvidas pelo Conselho do Estado, o 

qual se encarregava de exercer o controle dos atos administrativos na França. A autora diz 

(2009, p. 45): 

O bloco de constitucionalidade francês foi definido no início dos anos 1970, quando, em decisão 

de 16 de julho de 1971, o Conseil Constitutionnel elevou a liberdade de associação ao patamar 

de ‘princípio fundamental reconhecido pelas leis da República’. Nessa sentença, o Conselho 

Constitucional firmou a existência, no sistema jurídico francês, de um bloco de princípios e 

regras dotadas de nível constitucional composto pela Constituição de 1958, o Preâmbulo da 

Constituição de 1946, a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão de 1789 e os princípios 

fundamentais reconhecidos pelas leis da República. 

No Brasil, segundo D’ávila (2009, p. 48), a existência de um bloco de constitucionalidade 

se baseia no texto do §2° do art. 5° da Constituição Federal de 1988, cuja redação estabelece 

que os direitos e garantias expressos na Lei Fundamental não excluem outros decorrentes 

dos princípios ou do regime por ela adotados, assim como os previstos em tratados 

internacionais sobre direitos humanos dos quais o Brasil faça parte. 

Também nesse entendimento, Mazzuoli (2009, p. 43) defende que a constituição ao 

dizer que não se excluem outros direitos decorrentes do regime e dos princípios por ela 

adotados, ou dos tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte, 

inclui no seu catálogo de direitos protegidos ampliando seu bloco de constitucionalidade e 

atribuindo-lhes hierarquia de norma constitucional. 

2.3.2. A Convenção de NY e o Controle de Convencionalidade 

Uma das consequências de se atribuir aos tratados internacionais de direitos humanos 

equivalência às emendas constitucionais é o fato que eles irão ser paradigma do controle de 

constitucionalidade da produção normativa (notadamente pela via concentrada), podendo, 

assim, ser usados pelos legitimados como fundamentos para a provocação do STF, a fim de 

invalidar as normas internas com eles incompatíveis (MAZZUOLI, 2009, p. 58). 

Em consonância com que foi exposto, Piovesan (2012, p. 116) aponta que por força 

do art. 5º, §§ 2º e 3º, a Constituição brasileira atribuiu aos direitos enunciados em 

tratados internacionais hierarquia de norma constitucional, incluindo-os no elenco dos 

direitos constitucionalmente garantidos, que apresentam aplicabilidade direta e imediata. 

Destarte, a Convenção de N.Y de 2009, por ser um tratado que amplia os direitos 

humanos previstos no rol do artigo 5º e por ter sido recepcionado no Brasil pelo quórum 

especial do §3º do supracitado artigo, faz parte do bloco de constitucionalidade. Portanto, se 

uma norma for de encontro com esse tratado, os legitimados do art. 103 podem impetrar 

ação de controle abstrato de efeito erga omnes para invalidá-la, ou, ainda, cabendo aos 
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interessados o manejo das competentes ações do controle difuso para fazê-lo com eficácia 

inter partes. 

3. O DIREITO FUNDAMENTAL DE ACESSO À JUSTIÇA E A SITUAÇÃO DO 

JUDICIÁRIO BRASILEIRO 

Apesar do Direito ao Acesso à Justiça ter previsão constitucional e estar elencado no rol 

dos direitos fundamentais, ainda na contemporaneidade pode-se observar o déficit na 

efetivação plena desse direito tão importante para garantir a concretização de outros direitos 

a todas as pessoas, como a liberdade, igualdade e devido processo legal. 

3.1. O Direito de Acesso à Justiça e sua configuração 

O direito fundamental ao Acesso à Justiça é assegurado no art. 5º, XXXV da Constituição 

Federal de 1988, o qual aborda expressamente em seu texto que “a lei não excluirá da 

apreciação do Poder Judiário lesão ou ameaça a direito”. 

Desse modo, o conteúdo formal do direito ao acesso à justiça transcorre por gerações, 

podendo-se recordar o texto do §40 da Magna Carta de 1215, ao dizer: “To no one will we 

sell, to no one we will refuse or delay, right or justice” (POUND, 1957, p. 123), trazendo a este 

o entendimento da existência do Poder Judiciário devidamente formado para atender às 

demandas quando necessário. Defendem com ideia similar Marinoni, Arenhart e Mitidiero 

(2016, p. 217), “Na época dos Estados liberais burgueses, por direito de ação entendia-se 

apenas o direito formal de propor uma ação”. 

No entanto, é inegável que o direito em estudo advém em sua plenitude da decorrência 

do Estado Democrático de Direito, tendo em vista que materialmente garante-se a todos a 

possibilidade do exercício e defesa dos direitos de forma ampla e irrestrita, pois se passou a 

desenvolvê-lo junto à ideia de prestação jurisdicional efetiva. 

Consolidando o que foi explanado, “O acesso à justiça pode, portanto, ser encarado como 

o requisito fundamental — o mais básico dos direitos humanos — de um sistema jurídico 

moderno e igualitário que pretenda garantir, e não apenas proclamar os direitos de 

todos” (CAPPELLETTI; GARTH, 2002, p. 12). Assim, há de se verificar o quanto se expande 

a partir da constatação desse direito, nos planos histórico e político-constitucional. 

3.1.1. Formação histórica e evolução político-constitucional 

Com o passar do tempo a ideia de direito ao acesso à justiça passou por inúmeras 

transformações. Em meados dos séculos dezoito e dezenove tinha-se a cultura individualista 

dos direitos, portanto o acesso à justiça significava apenas o direito do indivíduo de propor 

uma ação judicial. No entanto, este era bastante desigual tendo em vista a extrema 

onerosidade e consequentemente o alcance apenas às classes sociais mais prestigiadas. 

Em consonância com esse pensamento, defendem Cappelletti e Garth (1988, p. 10): 
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A justiça, como outros bens; no sistema do ‘laissez faire’ só podia ser obtida por aqueles que 

pudessem arcar com seus custos; aqueles que não pudessem fazê-lo eram condenados 

responsáveis por sua sorte [a]o acesso formal, mas não efetivo justiça, correspondia à igualdade, 

apenas formal, não material. 

Segundo Cappelletti e Garth (1988, p. 10) o direito ao acesso à justiça era considerado 

direito natural e, portanto não necessitava de ação do Estado para sua proteção, tendo em 

vista que é anterior ao Estado. No entanto, na medida em que a concepção de direitos 

humanos foi passando por transformações, iniciou-se a defesa de ideais coletivos, passando 

a se fazerem presentes, nas novas constituições, direitos sociais, como exemplo no 

preâmbulo da Constituição da Francesa de 1946. Portanto, passou-se a perceber que para 

a concretização desses novos direitos assegurados seria necessário a atuação positiva do 

Estado. 

Na contemporaneidade, o acesso à justiça tem sido bastante abordado no estudo do 

processo civil, tendo em vista que está diretamente relacionado com a prestação jurisdicional 

e o acesso à justiça não deve ser garantido apenas formalmente. 

3.1.2. Definição e Aspectos: Processo Devido versus Processo “Justo”? 

O processo jurisdicional no Estado contemporâneo, em decorrência da Constituição 

Federal de 1988, tem se tornado cada vez mais garantidor, no que diz respeito à efetivação e 

a proteção de direitos individuais e da coletividade. 

Conforme o art. 5º, LIV da CF/88, “ninguém será privado da liberdade ou de seus bens 

sem o devido processo legal”, elencando-se assim o direito fundamental ao processo justo 

no ordenamento jurídico pátrio. Assim retratam Marinoni, Arenhart e Mitidiero (2016): 

O direito ao processo justo constitui princípio fundamental para organização do processo no 

Estado Constitucional. É o modelo mínimo de atuação processual do Estado e mesmo dos 

particulares em determinadas situações substanciais. A sua observação é condição necessária e 

indispensável para obtenção de decisões justas e para a formação de precedentes. 

Entretanto, o direito ao devido processo legal não está ligado apenas à tutela processual, 

mas está também ao plano substancial, conforme explana Nery Junior (2004, p. 65): 

A cláusula due process of law não indica somente a tutela processual, como à primeira vista 

pode parecer ao intérprete menos avisado. Tem sentido genérico, como já vimos, e sua 

caracterização se dá de forma bipartida, pois há o substantive due process e o procedural due 

process, para indicar a incidência do princípio em seu aspecto substancial, vale dizer atuando 

no que respeita ao direito material, e, de outro lado, a tutela daqueles direitos por meio do processo 

judicial ou administrativo. 

Bittar e Almeida (2016, p. 159) analisam o justo e o subdividem em justo natural e justo 

legal, nos sendo este relevante para o estudo em questão: 

O justo natural (díkarion phýsikon) é aquele que por si próprio por todas as partes possui a 

mesma potência (dýnamis) e que não depende, para sua existência, de qualquer decisão, de 

qualquer ato de positividade, de qualquer opinião ou conceito. o que é por natureza é tal qual é, 

apesar de variar, mudar, relativizar-se, independentemente de outro fator senão a própria a 
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própria natureza (phýsis). O justo legal (dýkaion nomikón), em contraposição, é aquele que, de 

princípio não importa se seja desta ou daquela forma (indiferença inicial), porém, uma vez posto 

(positum, positividado), deixa de ser indiferente, tornando-se necessário. O ato do legislador de 

criação da lei torna o indiferente algo necessário. 

Ademais, outra perspectiva de abordar o princípio constitucional do devido processo legal 

é sobre a perspectiva do processo devido, o qual segundo Dinamarco (2004, apud 

DONIZETTI, 2017, p. 34) é aquele “regido por garantias mínimas de meios e de resultado, 

com emprego instrumental técnico-processual adequado e conducente a uma tutela 

adequada e efetiva”. Contudo, o que, de fato, tem-se vivenciado? 

3.2. Um recorte sobre a Convenção de NY e o Acesso à Justiça no Judiciário 
Brasileiro: Insuficiências de implementação? 

Mesmo após a criação de normas que visem concretizar os direitos das pessoas com 

deficiência, ainda no ano de 2018 é possível observar que há muito a se fazer para que se 

alcance um patamar onde todos tenham condições de conviver igualmente. 

O que comprova essa atual necessidade de concretização das normas, são casos 

cotidianos que impedem o acesso à justiça por falta de recursos que o possibilitem. Um 

exemplo foi um advogado cadeirante no Rio Grande do Sul, em 2015, que teve seus direitos 

ao trabalho e ao acesso à justiça mitigados, por falta de acessibilidade que o proporcionasse 

chegar até à sala de audiência. 

Situações como essa vão de encontro ao Decreto nº 6.949/09, também conhecido como 

Convenção de Nova York, a qual determinou, em seu art. 1º, medidas a serem cumpridas 

para “[...] promover, proteger e assegurar o exercício pleno e equitativo de todos os direitos 

humanos e liberdades fundamentais por todas as pessoas com deficiência e promover o 

respeito pela sua dignidade inerente” (BRASIL, on line). 

A concretização dessas normas tem um viés de consolidação a longo prazo, no entanto, 

deve-se avançar continuamente para que tenham eficácia. Cappelletti e Garth (1988, p.21) 

confirmam a ideia: 

[...] Como fator complicador dos esforços para atacar as barreiras ao acesso, deve-se enfatizar 

que esses obstáculos não podem simplesmente ser eliminados um por um. Muitos problemas 

de acesso são inter-relacionados, e as mudanças tendentes a melhorar o acesso por um lado 

podem exacerbar barreiras por outro. 

A implementação das medidas para concretizar o exercício pleno dos direitos das pessoas 

com deficiência são de extrema urgência e importância para a igualdade conferida 

constitucionalmente não esteja apenas no âmbito formal. Araújo (2011, p. 51) reforça: 

“Podemos afirmar, destarte, que a igualdade funciona como regra mestra e superior a todo o 

direito à inclusão social, pois estará sempre presente na própria aplicação do direito”. Mas 

como isso vem sendo tratado na realidade jurisdicional pátria? 
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4. ENTRE A NORMATIVIDADE E A FATICIDADE: UMA ANÁLISE SOBRE AS POSSÍVEIS 

CAUSAS PARA AS DIFICULDADES DE IMPLEMENTAÇÃO DO ACESSO À JUSTIÇA 

NO JUDICIÁRIO BRASILEIRO 

Considerada a natureza das disposições jusfundamentais acerca do acesso à justiça e 

das normas convencionais sobre os direitos das pessoas portadoras de deficiências, cumpre 

buscar um diagnóstico e uma possível indicação para a permanência do quadro de 

vulnerabilidade de tais direitos ante o Poder Judiciário brasileiro. 

4.1. A Resolução nº 230 do CNJ e o Limite da Reserva do Possível 

A reserva do possível, originalmente, é concebida como o limite imposto pela 

razoabilidade, como aquilo que o indivíduo pode razoavelmente esperar da sociedade. Ela se 

iniciou nos tribunais alemães na década de ‘70 e teve grande difusão na doutrina e na 

jurisprudência de vários países, inclusive o Brasil. De fato, o caso de referência na matéria 

foi julgado pelo Tribunal Constitucional Alemão, em 18 de julho de 1972, conhecido como 

caso Numerus Clausus, tal como reporta Schwabe (2009, p. 350-357), e que traz por ementa: 

BVerfGE 33, 303 
1. Sobre la valoración constitucional de las restricciones absolutas para la admisión de estudiantes 
que quieren iniciar estudios en un campo de especialización determinado, debido al agotamiento 
de la capacidad para impartir una formación (aquí: numerus clausus absoluto para el estudio de 
medicina). 
2. Del derecho garantizado en el Art. 12, párrafo 1 de la Ley Fundamental, sobre la libre 
elección de una profesión y formación en concordancia con el principio general de la igualdad 
y el principio del Estado Social, se deriva un derecho a ser admitido en una universidad. Ese 
derecho es restringible mediante ley o con fundamento en una ley. 
3. Las restricciones absolutas a la admisión de los estudiantes que desean iniciar sus estudios 
en un campo de especialización determinado son constitucionales sólo: a) Si se encuentran 
en el límite de los requisitos indispensables debido al agotamiento de la utilización de las 
capacidades de formación existentes, y b) Si la selección y distribución de los aspirantes se 
lleva a cabo de acuerdo con criterios justos, con una oportunidad para cada uno de los 
aspirantes a una universidad y atendiendo en lo posible la elección individual del lugar de 
formación. 

4. Las decisiones esenciales sobre los presupuestos para el decreto de las restricciones de admisión 

absolutas y sobre los criterios de selección aplicables los debe tomar el mismo legislador; las 

universidades pueden ser autorizadas para reglamentar las particularidades adicionales dentro de 

determinados límites. 

5. El §17 de la Ley de Universidades de Hamburgo del 25 de abril de 1969 es en esta medida 

incompatible con la Ley Fundamental, cuando el legislador, por su parte, para el caso de las 

restricciones absolutas a la admisión, no ha expedido ninguna disposición sobre la forma y el rango 

de los criterios de selección (Grifou- se). 

De uma exigência essencial por razoabilidade e proporcionalidade nas prestações 

postuladas do Estado Social, passou-se a compreender a reserva do possível ora como 

limitação fática aos direitos fundamentais, ou, como a limitação imposta ao exercício dos 

direitos sociais, ora com base na escassez real ou econômica; ora como a limitação jurídica 

(como a limitação imposta ao exercício dos direitos sociais baseada na escassez legal), ora 

como a limitação imposta ao exercício dos direitos sociais com base na ausência de 

razoabilidade ou proporcionalidade da pretensão (SGARBOSSA, 2010, p. 216). 
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Scaff (2005, p.92) afirma que há limitações no âmbito das despesas públicas, as quais 

justificariam a reserva do possível, são eles os limites formais e os materiais. Os formais são 

limites previstos na própria constituição, como o Princípio da Não Afetação (art.167, IV, CF), 

a limitação aos gastos com o pessoal (art.169, CF), entre outros. Já os limites materiais é o 

fato que os gastos devem permitir os objetivos estabelecidos pelo art.3º da CF. Logo, 

segundo o autor, os gastos públicos não são feitos de acordo com a liberdade do legislador 

e do administrador, mas eles possuem liberdade para onde aplicar os gatos para efetivar os 

limites materiais. 

O artigo terceiro da Carta Magna afirma que é um dos objetivos fundamentais da 

República federativa do Brasil reduzir a desigualdade social. Porém, não se percebe uma 

total efetivação desse objetivo no âmbito do direito de acesso a justiça igualitário a todos, 

pois ainda existem no judiciário brasileiro prédios com deficiência de acessibilidade que 

impossibilitam o acesso das pessoas com deficiência às salas de audiência. Prejudicando, 

assim, o direito ao pleno acesso a justiça. 

Em 2016, para uma maior efetivação dos direitos da pessoa com deficiência, o CNJ 

formulou a Resolução nº 230. Entretanto, essa não tem sido rigorosamente cumprida e, 

consequentemente, os direitos que ela busca assegurar, por diversas vezes, se tornam 

ineficazes. 

O artigo 3º de tal Resolução diz que se adotarão, com urgência, medidas que eliminem 

todos os tipos de barreiras impeditivas para as pessoas com deficiência no poder judiciário. 

Porém, em fevereiro de 2018, dois anos após a publicação da Resolução nº 230, um 

advogado em Vitória, não pôde participar de audiência, pois não havia acessibilidade. 

Indaga-se, seriam esses descumprimentos frutos da reserva do possível? Esse 

inadimplemento dos Estados para com as normas de direito fundamental da pessoa com 

deficiência é em decorrência da escassez de recursos econômicos, jurídicos? Dos limites 

formais e materiais das despesas públicas? Ou a concretização desses direitos são condutas 

desarrazoáveis que o cidadão não pode esperar seja cumprida pelo Estado? Antes disso, é 

importante salientar o que vem a ser a Garantia do Mínimo Existencial. 

4.2. A Garantia do Mínimo Existencial e o âmbito de proteção do Direito 
Fundamental de Acesso à Justiça 

Ainda quando o Estado era patrimonial, não havia nenhuma imunidade aos pobres 

quanto à tributação dos impostos. Estes arcavam com tributos exorbitantes e obtinham 

pouquíssimas contraprestações. 

A partir do Iluminismo e do liberalismo, a situação da pobreza começou a ser analisada 

de outra forma; o Estado passou a ser o responsável por viabilizar a assistência necessária 

e procurou-se minimizar a tributação para aqueles menos favorecidos. 
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Afirma Torres (2009, p. 7) que: “Hoje, no Estado Democrático de Direito, aprofunda-se a 

meditação sobre o mínimo existencial, sob a ótica da teoria dos direitos humanos e do 

constitucionalismo”. 

O mínimo existencial é um direito a condições mínimas para a existência digna do ser 

humano, na tentativa de garantir a dignidade da pessoa humana, princípio fundamental 

estruturante da Constituição Federal de 1988. Logo, ficam desprotegidas em relação à 

caracterização do mínimo existencial, as pessoas jurídicas. Entretanto, tal garantia não 

possui previsão expressa na CF/88, conforme retrata Torres (2009, p. 36): 

O mínimo existencial não tem dicção constitucional própria. Deve-se procurá-lo na ideia de 

liberdade, nos princípios constitucionais da dignidade humana, da igualdade, do devido processo 

legal e da livre iniciativa, na Declaração dos Direitos Humanos e nas imunidades e privilégios do 

cidadão. 

Destarte, segundo entendimento de Torres (2009,, p. 105), “A ‘reserva do possível’ não é 

aplicável ao mínimo existencial, que se vincula à reserva orçamentária e às garantias 

institucionais da liberdade, plenamente sindicáveis pelo Judiciário nos casos de omissão 

administrativa ou legislativa”. 

À vista disso, cumpre indagar sobre a existência de uma inversão de gastos no Poder 

Judiciário. 

4.3. Existe uma inversão de prioridades nos gastos do Poder Judiciário? 

Conforme visto, a reserva do possível se enquadra como uma barreira à efetivação dos 

direitos fundamentais, com base na escassez real ou econômica. O mínimo existencial, no 

entanto, não pode ser atingido pela mera alegação de carência de recursos. 

Consoante o levantamento do site Siga Brasil, a previsão de gastos públicos com auxílio-

moradia para o ano de 2018 é de aproximadamente R$. 831 milhões de reais. Esse subsídio 

consiste no ressarcimento ao servidor que obteve despesas comprovadamente realizadas com 

aluguel de moradia ou hospedagem, segundo a Lei 8.112/90, em seu art. 60-A. São 

beneficiários desse provento, membros do Ministério Público e do Poder Judiciário, 

Legislativo e Executivo, pessoas que em sua maioria possuem salários elevados e 

consequentemente teriam condições necessárias para arcar com sua habitação. 

Em contrapartida, a Resolução nº 230 do CNJ, a qual tornou obrigatória a instituição de 

comissões de acessibilidade em todo o Poder Judiciário, no ano de 2017 ainda não havia 

sido concretizada integralmente. Apenas 43 dos 91 Tribunais de Justiça constituíram suas 

comissões, demonstrando assim uma morosidade na efetivação de medidas que buscam a 

concretização de direitos da Pessoa com Deficiência no âmbito do Judiciário Brasileiro, como 

exemplo o Direito ao Acesso à Justiça. Em consonância, ainda em 2018, há casos de 

impossibilidade do exercício da advocacia, profissão que garante o acesso à justiça, pela 

presença de barreiras arquitetônicas ainda existentes nos prédios que estão instalados o 

Poder Judiciário. 
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Portanto, resta um questionamento sobre se não seria possível a realocação das 

exacerbadas verbas direcionadas ao auxílio-moradia para a efetivação de direitos mínimos 

para a existência digna da pessoa humana. 

5. CONCLUSÃO 

Os tratados internacionais são acordos regidos pelo regime dos Direitos Internacionais 

os quais são celebrados entre sujeitos de Direito Internacional. São fonte de obrigação, no 

âmbito do Direito exterior, entre os entes contratantes. 

O mais recente tratado internacional a tratar sobre os direitos da pessoa com deficiência 

é a Convenção para a Proteção das Pessoas com Deficiência e seu Protocolo Facultativo, 

assinada em Nova York em 2007, a qual foi promulgada no Brasil pelo Decreto nº 6.949, 

de 25 de agosto de 2009. 

Pelo fato de a Convenção de Nova York ter sido adotada pela soberania nacional segundo 

o rito do artigo 5º, §3º da Constituição Federal brasileira, possui status de texto 

constitucional e, portanto, faz parte do bloco de constitucionalidade brasileiro. Destarte, 

legislações em desacordo com tal Convenção são passíveis de controle de constitucionalidade 

pelas vias difusa e concentrada, concreta e abstrata. 

Ademais, o Direito ao Acesso à Justiça é constitucionalmente garantido no Brasil, até 

mesmo como um direito fundamental, assegurando a eficácia do Estado Democrático de 

Direito. É defendido atualmente com uma visão bem mais ampla, entendendo o direito ao 

acesso à justiça como uma tutela jurisdicional justa e efetiva. 

Entretanto, ainda hoje pode-se visualizar o descumprimento desse direito tão basilar para 

a garantia da cidadania e da dignidade da pessoa humana. Pode-se observar nos casos de 

advogados que são impossibilitados de exercer sua profissão por desrespeito a normas 

que já deveriam estar sendo cumpridas em sua totalidade, tendo como exemplo a Convenção 

de Nova York. 

É certo que o legislador e o administrador ao estabelecer as despesas públicas não 

possuem discriscionariedade e devem obedecer a limites. Ademais, devem procurar efetivar 

os objetivos da República federativa do Brasil e é um desses objetivos o combate a 

desigualdade social. Então, caberia uma realocação de verbas destinadas ao auxílio moradia 

para uma maior verba de investimentos em estruturas no poder judiciário para assegurar 

o livre acesso a justiça a todos. 

Destarte, embora não haja o cumprimento efetivo de normas que visem assegurar direitos 

mínimos a toda a sociedade, os gastos públicos com subsídios desnecessários são 

assustadores e chegam a centenas de milhões de reais. O contra-argumento à garantia do 

mínimo existencial pelo Estado é a reserva do possível, esta que alega a insuficiência de 

verbas para garantir todos os direitos devidos a cada brasileiro. No entanto, é possível 
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chegar à conclusão de que recursos financeiros existem, havendo assim uma inversão de 

prioridades. 
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1. INTRODUÇÃO 

As Políticas Públicas consistem em conjuntos de programas, ações ou atividades 

desenvolvidas, pelo Estado, com a participação de entes públicos ou privados e que, em 

regra, objetivam assegurar e efetivar determinado direito de cidadania, de forma difusa ou 

direcionada a determinado seguimento. 

Dessa forma, dada sua complexidade em termos de criação, execução e efetivação, deve, 

portanto, ser fiscalizada, o que ocorre, regra geral, pelas instituições competentes, 

objetivando a plena garantia no plano dos Direitos Sociais. Nesse sentido, todavia, a 

Constituição Federal de 1988 (CF/88) trouxe uma inovação quanto a previsão da 
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participação popular efetivada por via dos Conselhos Gestores de Políticas Públicas (CGPP) 

que, conforme nos assegura Carlos Alberto Batista Maciel, consistem em espaços 

privilegiados para o exercício político, uma vez que representam, do ponto de vista da lei, 

uma iniciativa que possibilita o estabelecimento de novos fóruns de participação e novas 

formas de relacionamento entre o Estado e a sociedade civil. (MACIEL, 2010, p. 12). 

O processo de redemocratização do Brasil, ocorrido na década de 80, sinalizou o retorno 

do Estado Democrático de Direito, rompia-se naquele momento histórico com o modelo de 

organização política do regime militar e este convolou-se em um sistema político federalista 

que, frise-se, ainda em fase de planejamento, mas passava a ganhar maior autonomia e 

importância política, principalmente, para estados e municípios. 

Ressalta-se, no entanto, que, atualmente, a democracia brasileira encontra-se no ponto 

central de um processo contínuo de rupturas e, para fins de constatação, a mera análise 

sob a ótica do direito constitucional é bastante aclaradora, muito embora figure com 

insuficiente, pois existem diversos aspectos – de cunho histórico, político, filosófico – os quais 

circundam a órbita de tal problemática. 

No Sistema Democrático de Direito, a política em sua relação indissociável com a própria 

democracia, figura como elemento de efetivação desta última, o que se faz, a nível de exemplo, 

através da própria participação popular no contexto da gestão pública, o que é considerado 

como um dos pressupostos do sistema democrático-participativo. 

Dessarte, seriam os Conselhos, portanto, além de alternativa de facilitação do processo 

fiscalizatório e da busca por efetivação de políticas públicas, uma via de representação política 

mesmo com esta em tempos de crise? 

O presente artigo tem o fito de analisar criticamente a participação popular em um 

contexto de descentralização político-administrativa como forma de democratização, bem 

como de efetivação do direito de representação política, principalmente, em tempos de crise 

da política e das instituições, via Conselhos de Políticas Públicas. Isto sob enfoque da CF/88, 

pois, segundo José Antônio Moroni, essa inova em aspectos essenciais, especialmente, no 

que se refere à gestão das políticas públicas, por meio do princípio da descentralização 

político - administrativa o qual aumenta o estímulo à maior participação da sociedade civil 

organizada, criando mecanismos de controle social. (MORONI, 2005). 

Por fim, o presente trabalho far-se-á por meio de pesquisa de natureza teórica, com 

abordagem qualitativa, com fins exploratório e descritivo, desenvolvida através de fontes 

bibliográficas e documental, com artigos extraídos da base de dados Scielo e de obras que 

abordem o tema direta ou indiretamente. 
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2. A DEMOCRATIZAÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS POR MEIO DOS DIVERSOS 

TIPOS DE DESCENTRALIZAÇÃO 

A década de 80 foi um marco na história do Brasil, pois se restaurou o regime do Estado 

Democrático de Direito, rompendo o modelo de organização política do regime militar, que se 

assemelhava a um Estado Unitário - com o viés centralista e autoritário- substituindo-o por 

um sistema político federalista, ainda em fase de planejamento, mas com maior autonomia e 

importância política para estados e municípios (ARRETCHE, 2002). 

A Constituição Federal de 1988, também chamada de “Constituição Cidadã”, veio para 

reforçar e legitimar as garantias conquistadas e trouxe, em seu texto, a figura da 

descentralização da gestão pública do país para os municípios brasileiros, com o intuito de 

desenvolver a competência dos mesmos em diversas áreas junto à população, garantindo, 

portanto, a autonomia do poder executivo municipal e facilitando a democratização de 

políticas públicas, ampliando o seu alcance e atendendo as demandas populacionais 

necessárias. Para Borja (1988), a descentralização é a única forma de garantir a democracia 

e superar o burocratismo estatal, como afirma: 

la descentralización. (...) La única forma de superar las tendencias a la sectorialización, al 

burocratismo del Estado, a la distancia con los actores sociales, etc. consiste en crear 

instituciones que tengan una capacidad de actuación global, que sean representativas, pero que 

correspondan a sujetos sociales, a ciudadanos que de alguna forma se sientan identificados entre 

ellos, que tienen una identidad comunitaria. (...) La democracia territorial que históricamente 

corresponde a nuestra época desarrollar, sólo puede construirse sobre bases locales. En resumen 

la democracia se expandirá únicamente si se desarrollan las instituciones políticas locales. 

(BORJA,1988, p. 9-10) 

Seguindo a corrente desenvolvida por Borja (1988), a descentralização seria uma forma 

de romper com o velho estado, onde o Poder Executivo, no âmbito federal, detinha o status 

de garantidor de todos os bens e recursos destinados à população, suprimindo a “soberania” 

dos municípios. A descentralização é um processo político e não tão somente administrativo, 

já que está inserida em um processo de redemocratização e “empoderamento” das 

comunidades locais, a título de exemplo: os conselhos municipais, melhor explicados, por 

conseguinte, neste artigo. 

Na descentralização política, o ente descentralizado desempenha suas funções afins e 

próprias sem ter um liame que decorra do poder-ente-central. Esta situação se equipara aos 

estados e municípios brasileiros, cada qual tem sua competência no âmbito legislativo, por 

exemplo, e não estão subordinados à União, somente à Constituição (Di Pietro, 2013). 

Se por um lado a descentralização política não se submete à outra norma, exceto à 

Constituição, a descentralização administrativa só ocorre quando as atribuições dos entes 

federados são reguladas por lei, carregando, portanto, um valor jurídico que é emprestado 

do poder central. Esse tipo de descentralização é observado nos Estados Unitários, onde 

tem-se a figura de um único núcleo regulador, de onde emana o poder, em que os demais 

entes são subalternos a ele. Dentro dessa forma de descentralização, há outras 3 
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modalidades que se tripartem em: territorial, serviços e colaboração, vale ressaltar que há 

divergência doutrinária, todavia, neste artigo será adotada a corrente de Maria Sylvia Zanella 

di Pietro. 

Nos ensinamentos de Di Pietro (2013), Descentralização Territorial caracteriza-se quando 

a entidade local é delimitada pela sua geografia. Esses entes possuem personalidade jurídica 

própria e de direito público. 

Já no que toca às descentralizações por Serviços ocorre quando o poder público (União, 

Estados ou Municípios) dar existência a uma pessoa jurídica de direito público ou privado, 

por meio de lei, e lhe atribui a competência e autoridade para executar determinados serviços 

públicos, a título de exemplo: as autarquias, as fundações governamentais ou as empresas 

públicas. 

Por derradeiro, tem-se a figura da descentralização por Colaboração e esta ocorre quando, 

por meio de contrato ou ato administrativo unilateral, transfere-se a execução de um serviço 

público que seria de uma entidade com personalidade jurídica de direito público para uma 

pessoa jurídica de direito privado, cabendo, ainda assim, a titularidade desse serviço ao Poder 

Público. 

Existente as diversas modalidades de descentralização, cada uma delas, colabora, de 

maneira significativa, para a expansão das políticas sociais, cabendo ao Estado tutelar e 

proteger tais serviços, a fim de estabelecer o regime democrático no Brasil e cumprir com 

excelência o previsto na Carta Magna de 1988. Quando se descentraliza as políticas, tem-se 

como produto o “empoderamento” dos municípios e, por conseguinte, dos conselhos 

municipais nos quais se viabiliza a participação popular de diferentes formas, desde a 

fiscalização do cumprimento dos orçamentos participativos, até a aplicação dos recursos 

para determinada política pública. 

3. O CONTROLE SOCIAL DAS POLÍTICAS PÚBLICAS: DEMOCRATIZAÇÃO, 

REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E DEFESA DE INTERESSES 

O conceito de controle social, cujas raízes estão mergulhadas nos princípios de contrato 

social defendido por Rousseau, estabelece-se como um verdadeiro pacto entre as pessoas, 

originando a plena organização da sociedade A efetividade do retromencionado conceito se 

torna exequível a partir do momento em que os Conselhos de Políticas Públicas surgem 

como espaços de democracia participativa, ou seja, os mais diversos atores da sociedade têm 

a possibilidade de participar ativamente, principalmente, no que toca às prerrogativas 

consultivas, deliberativas e fiscalizadoras dos conselhos supramencionados. 

Tal interação da sociedade civil com o Estado foi, indubitavelmente, fruto de 

reinvindicações desde a década de 70 com os movimentos sociais que lutavam pela 

democratização da sociedade brasileira, daí a busca pelo direito de intervir nas políticas 

públicas, trata-se, portanto, de um compartilhamento do poder de decisão em uma relação 

Estado-Sociedade. 
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Não se deve olvidar, no entanto, o fato de que a expressão ‘controle social’ possui uma 

carga histórica que pode provocar reações contraditórias, uma vez que fora, historicamente, 

exercido pelo Estado sobre a sociedade. Havia, portanto, uma vinculação do exercício do 

controle social com a realização, de forma técnica, do controle das massas, a fim de impedir 

eventual subversão da ordem por determinados segmentos populacionais. 

Todavia, já em meados da década de 80 com o processo de redemocratização, o termo 

‘controle social’ passou a ser sinônimo de controle da sociedade civil sobre as ações do 

Estado, desse modo, não mais restrito ao caráter participativo, mas atinente à formulação, 

à gestão, à fiscalização, ao controle e, até mesmo, à definição de recursos que atendam o 

interesse coletivo. 

Como explica Pereira (2005, p. 01), “em função do cerceamento provocado pela ditadura, 

a sociedade se envolve no processo de reabertura dos canais de participação e pressão social, 

discutindo aspectos como a descentralização, a democracia, o acesso e a universalidade das 

políticas em geral” e com base nos ensinamentos de Gohn (2006) relativamente ao 

surgimento dos conselhos, tem-se a definição: 

Os conselhos gestores apresentam muitas novidades na atualidade; eles são importantes porque 

são frutos de demandas populares e de pressões da sociedade civil pela redemocratização do País. 

Os conselhos estão inscritos na Constituição de 1988 na qualidade de instrumentos de expressão, 

representação e participação da população. As novas estruturas inserem-se, portanto, na esfera 

pública e, por força de lei, integram-se com os órgãos públicos vinculados ao Poder Executivo, 

voltados para políticas públicas específicas, responsáveis pela assessoria e suporte ao 

funcionamento das áreas em que atuam. (Gohn, 2006, p. 7). 

Perante esse contexto, a CF/88 veio a legitimar formato institucional novo e isto com o 

intuito de favorecer a implementação de uma gestão descentralizada e participativa e deste 

modo, conforme Teixeira (2007), estabelece que: 

As políticas sociais sejam desenvolvidas de modo democrático, em que a sociedade, via órgãos 

representativos, participe dos espaços de deliberações das diretrizes das políticas, do 

planejamento, da execução, do controle e da supervisão dos planos, programas e projetos 

(TEIXEIRA, 2007, p. 01). 

Di Pietro (1993) classifica as formas de participação popular em duas modalidades: as 

formas de participação direta, por exemplo, a iniciativa popular legislativa, o referendo ou o 

plebiscito; e as formas de participação indireta, como a participação por meio de ouvidor, ou 

através da atuação em conselhos. 

Destarte, mostra-se de maneira evidente a possibilidade de representação política direta 

pela via da participação popular – leia-se Conselhos de Políticas Públicas –, em um cenário 

que antes era, predominantemente, centralizado na figura do Estado. Tal fato ocorre com a 

extenuação dos regimes autoritários que resulta em uma mudança de paradigma estatal, 

quando uma lógica unitária se transmuda a um contexto de atendimento às demandas 

sociais. 
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Com a Constituição Federal de 1988, indubitavelmente, tem-se garantido o direito à 

participação popular no processo de formulação das políticas públicas e no controle das ações 

do Estado. Segundo Moroni (2005, online): 

A Constituição Federal de 1988 inova em aspectos essenciais, especialmente no que se refere à 

gestão das políticas públicas, por meio do princípio da descentralização político-administrativa, 

alterando normas e regras centralizadoras e distribuindo melhor as competências entre o poder 

central (União), poderes regionais (Estados e Distrito Federal) e locais (municípios). Com a 

descentralização, também aumenta o estímulo à maior participação das coletividades locais – 

sociedade civil organizada, criando mecanismos de controle social. 

Torna-se imperativo mencionar, ainda nessa mesma esteira de ideias, que as duas 

garantias supracitadas também encontram amparo em leis específicas, leia-se 

infraconstitucionais. A Lei nº 8.142/90, determina duas formas de participação da população 

na gestão do Sistema Único de Saúde – SUS, através das Conferências de Saúde e dos 

Conselhos de Saúde, como reza seu artigo art. 1°: 

§ 1° A Conferência de Saúde reunir-se-á a cada quatro anos com a representação dos vários 

segmentos sociais, para avaliar a situação de saúde e propor as diretrizes para a formulação da 

política de saúde nos níveis correspondentes, convocada pelo Poder Executivo ou, 

extraordinariamente, por esta ou pelo Conselho de Saúde. 

§ 2° O Conselho de Saúde, em caráter permanente e deliberativo, órgão colegiado composto por 

representantes do governo, prestadores de serviço, profissionais de saúde e usuários, atua na 

formulação de estratégias e no controle da execução da política de saúde na instância 

correspondente, inclusive nos aspectos econômicos e financeiros, cujas decisões serão 

homologadas pelo chefe do poder legalmente constituído em cada esfera do governo. 

[...] 

No Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), do mesmo modo, tem-se a tutela do 

exercício do controle social, como elucida o art. 88, inciso II: 

Art. 88. São diretrizes da política de atendimento: [...] 

II - criação de conselhos municipais, estaduais e nacional dos direitos da criança e do 

adolescente, órgãos deliberativos e controladores das ações em todos os níveis, assegurada 

a participação popular paritária por meio de organizações representativas, segundo leis 

federal, estaduais e municipais; (BRASIL, 1990, grifo nosso). 

[...] 

Ato contínuo de raciocínio, é igualmente possível enxergar a defesa da participação 

popular na Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS), número 8.742 de 1993, mais 

precisamente em seu artigo 5º, inciso II, de suas diretrizes: 

Art. 5º A organização da assistência social tem como base as seguintes diretrizes: 

I - descentralização político-administrativa para os Estados, o Distrito Federal e os 

Municípios, e comando único das ações em cada esfera de governo; 

II - participação da população, por meio de organizações representativas, na formulação 

das políticas e no controle das ações em todos os níveis; (BRASIL, 

1993, grifo nosso). 

[...] 
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Os precitados textos normativos preveem a atuação popular em instâncias de consulta 

e de deliberação, especialmente, por intermédio de conselhos de políticas públicas nos três 

níveis do Executivo: Municipal, Estadual e Federal. Vale ressaltar, que o controle social não 

obrigatoriamente deve se dar via canais institucionais, considerando a possibilidade e o 

direito da população de acompanhar as políticas públicas em todos os existentes níveis da 

federação. Sobre os Conselhos, assegura Maciel (2010): 

Os Conselhos são espaços privilegiados para o exercício político, uma vez que representam, do 

ponto de vista da lei, uma iniciativa que possibilita o estabelecimento de novos fóruns de 

participação e novas formas de relacionamento entre o Estado e a sociedade civil. Os Conselhos 

são investidos de prerrogativas deliberativas e fiscalizadoras (MACIEL, 2010, p. 12). 

Conforme as informações extraídas no Portal da Transparência, do site do Governo 

Federal, no tocante às responsabilidades dos Conselhos, tem-se: 

a) O Conselho de Alimentação Escolar que controla o dinheiro para a merenda, sendo parte 

da verba advinda do Governo Federal e a outra parcela da prefeitura, bem como verifica se 

o que a prefeitura comprou está, de fato, chegando nas escolas, de mesmo modo analisa 

a qualidade da merenda comprada e observa se os alimentos estão bem guardados e, 

sobretudo, conservados. 

b) O Conselho Municipal de Saúde que controla o dinheiro da saúde, acompanha as verbas 

que chegam pelo Sistema Único de Saúde (SUS) e os repasses de programas federais, bem 

como participa da elaboração das metas para a saúde, controla a execução das ações na 

saúde e tem o dever se reunir pelo menos uma vez por mês. 

c) O Conselho de Controle Social do Bolsa Família o qual controla os recursos do Programa, 

faz a verificação se as famílias do Programa atendem aos critérios para o integrarem, bem 

como observa se o Programa atende com qualidade às famílias necessitadas dele e, de 

mesma forma, contribui para a manutenção do Cadastro Único. 

d) O Conselho do Fundef tem por fito acompanhar e controlar a aplicação dos recursos, bem 

como analisar o valor da verba e sua devida alocação. Nessa lógica, mais da metade da 

verba do Fundef (60%) é destinada ao pagamento dos salários dos professores os quais 

lecionam em nível de ensino fundamental. O restante se direciona ao pagamento de 

funcionários das escolas e para a compra de equipamentos escolares (mesas, cadeiras, 

quadros, etc.). Tal conselho também tem a responsabilidade de supervisionar anualmente 

o Censo da Educação, bem como de controlar também a aplicação dos recursos do 

programa Recomeço (Educação de Jovens e Adultos) e de comunicar ao Fundo Nacional de 

Desenvolvimento da Educação, a ocorrência de irregularidades. 

e) O Conselho de Assistência Social o qual acompanha o ingresso das verbas aos cofres 

públicos e a sua devida aplicação relativamente aos programas de assistência social. Tais 

programas são voltados para as crianças – leia-se creches –, idosos e pessoas com 

deficiência e, por fim, o conselho aprova o plano de assistência social feito pela prefeitura. 
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Ratifica-se a imagem dos conselhos como ambientes, os quais tornam viável o direito à 

representação política direta por parte da população, bem como, possibilita adquirir 

conhecimento de suas garantias previstas em lei e, consequentemente, tutelar seus direitos. 

Logo, tais conselhos se mostram como poderosos espaços que se relacionam inclusive com 

todas as esferas do poder. 

Destarte, o poder legislativo, na figura das Câmaras Municipais, influencia e acompanha 

diretamente suas dinâmicas e ações. Já o poder judiciário e, principalmente, o Ministério 

Público são parceiros em diversas ações as quais visam a plena garantia e efetivação dos 

direitos da população tem estreitada sua relação com os conselhos. Ademais, o poder 

executivo é sempre integrante, uma vez que sua função está intrinsicamente ligada ao próprio 

exercício do controle social das atividades. 

A participação popular na gestão pública é considerada um pressuposto do sistema 

democrático-participativo adotado pela CF/88, a qual trouxe inovações como proteção aos 

direitos humanos econômicos, sociais e culturais. Essa participação, para Dallari (1996, 

p.13-51), a participação popular prevista na Constituição Federal de 1988 é um princípio 

inerente à democracia, garantindo aos indivíduos, grupos e associações, o direito não apenas 

à representação política, mas também à informação e à defesa de seus interesses. Possibilita-

lhes, ainda, a atuação e a efetiva interferência na gestão dos bens e serviços públicos. 

Mostra-se, nesta lógica geral da discussão, que o estreitamento, bem como o 

fortalecimento do diálogo advindo do segmento popular, com o Estado, é elemento que 

caracteriza claramente e torna inequívoca a garantia do direito de representação direta e de 

defesa dos interesses presentes no seio social e isto por via de participação nas políticas 

públicas e, frise-se, nas mais diversas etapas do processo. Podendo, desse modo, ser realizado 

o controle social na etapa de definição das políticas a serem implementadas, bem como na 

fiscalização, no acompanhamento, na avaliação das condições de gestão e execução das 

ações, assim como na aplicação dos recursos financeiros destinados à implementação de 

uma política pública. 

Por derradeiro, já sob um enfoque marxista, a institucionalização dos mecanismos de 

controle social ainda enfrenta diversos entraves na sociedade atual, pois é deveras importante 

discutir que o posicionamento popular não pode ser caracterizado como um “consentimento 

pacificado” das classes subalternas em relação às classes dominantes e seus respectivos 

ideais, dentro de uma lógica e de uma estrutura capitalista. Nesse sentido, conforme Gohn 

(2006): 

Numa sociedade marcada por inúmeros processos de exclusão social e de baixos níveis de 

participação política do conjunto da população, os conselhos assinalam para possibilidades 

concretas de desenvolvimento de um espaço público que não se resume e não se confunde com o 

espaço governamental/estatal. A possibilidade de a sociedade civil intervir na gestão pública, via 

parcerias com o Estado, representa a instauração de um novo padrão de interação entre governo 

e sociedade; novas arenas de intermediação e novos mecanismos decisórios implantados poderão 
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ter a capacidade de incorporar uma grande pluralidade de atores e de diferentes interesses. 

(GOHN, 2006, p. 10) 

Portanto, há de se considerar que os interesses das classes dominantes, as práticas 

autoritárias e, também, a corrupção traduzem-se num óbice a implementação de um novo 

arcabouço das políticas públicas após a promulgação da Constituição de 1988. Trata-se, 

nessa lógica, de elementos socioculturais e políticos arraigados na história e na sociedade 

brasileira. 

4. NA SITUAÇÃO DE CRISE NO BRASIL, COMO SE APRESENTAM OS CONSELHOS DE 

POLÍTICAS PÚBLICAS? 

O contexto brasileiro tem sido palco de uma crise expressiva desde o processo de 

redemocratização, no início dos anos 80 e, indubitavelmente, isso repercute de maneira 

direta no exercício das atribuições do próprio Estado e no cumprimento de uma das suas 

principais atividades: a financeira. Nesse diapasão, comumente se vê que aquilo que se 

denomina de republicanismo sofre um processo de enfraquecimento e isto em virtude, por 

vezes, de uma “privatização da coisa pública” que não é recente. 

Destarte, a imponência normativa no sentido de satisfazer as necessidades sociais, por 

vezes e mais precisamente em tempos de crise, figura como uma falácia que se descontrói 

com o próprio decurso do tempo e dos novos rumos da política ou, especificamente, das ações 

governamentais. Uma vez que as obrigações estatais relativas às necessidades públicas, por 

vezes, são relegadas a segundo plano. 

Com fulcro nos ensinamentos de Machado (2009), a atividade financeira do Estado é 

entendida como um conjunto de atos praticados pelo Estado atinentes à obtenção, à gestão 

e à aplicação dos recursos financeiros de que necessita para atingir seus fins, sendo o 

principal satisfazer as necessidades públicas preferenciais ou secundárias, mediante 

prestação de serviço públicos gerais ou particulares, para atender, inclusive, os objetivos 

da CF/88. O que se verifica, todavia, é uma situação de crise que alcança inclusive as 

instituições, quer seja, por exemplo, no âmbito da saúde, da educação ou da assistência 

social. 

Há falar, então, em um processo construtivo e de fortalecimento do controle social o qual 

figura como necessário em uma conjuntura como a já retromencionada, tendo como uma 

das principais finalidades: uma certa cobrança do Estado por parte da sociedade civil. Tal 

ideia se corrobora com os ensinamentos de Gohn (2006) que segue: 

Acreditamos que os conselhos criam condições para que haja um sistema de vigilância sobre a 

gestão pública e levam a uma maior cobrança de prestação de contas sobre o Poder Executivo, 

principalmente no nível municipal. Por isso, certas questões são muito relevantes no debate 

atual sobre a criação e implementação dos conselhos gestores, tais como: a representatividade 

qualitativa dos diferentes segmentos sociais, territoriais e forças políticas organizadas – em sua 

composição; o percentual quantitativo, em termos de paridade, entre membros do governo e 

membros da sociedade civil organizada que o compõe; o problema da capacitação dos 
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conselheiros mormente os advindos da sociedade civil; o acesso às informações (e sua 

decodificação) e a publicização das ações dos conselhos; a fiscalização e controle sobre os 

próprios atos dos conselheiros; o poder e os mecanismos de aplicabilidade das decisões do 

conselho pelo Executivo e outros. (GOHN, 2006, p.9) 

A visão do Estado nesse sentido como prestador de serviços públicos a todos e, 

especialmente, àqueles que mais necessitam de uma estratégia efetiva em termos de 

nivelamento de diferenças de origem socioeconômica, é, em tempos de crise, relegada à 

segundo plano. O principal debate de uma pauta, no entanto, é tomado pela ideia de 

contenção de gastos, leia-se cortes orçamentários, todavia, isso não significa dizer – nem de 

longe – uma boa gestão. 

Vale ressaltar, em observância ao aspecto da situação de crise brasileira, que o presente 

artigo não tem o fito de discutir, por exemplo, o êxito ou o insucesso político dos governos 

passados ou do atual, pois para além da discussão de cunho meramente político- partidário, 

o que se pretende é evidenciar que os Conselhos de Políticas Públicas mostram-se como 

espaços de representação política e de ampliação do exercício dela, mesmo em tempos de 

crise e apesar de reconhecer os entraves por eles enfrentados. 

Nessa lógica, segundo Gohn (2006, p. 7) os conselhos, para além do caráter de 

mediadores da relação Estado-Sociedade Civil são, segundo a referida autora, “instrumentos 

de expressão, representação e participação da população”. Portanto, “são dotados de 

potencial de transformação política”. 

A realidade dos conselhos ainda denuncia aspectos como: falta de recursos, precariedade 

das instalações no espaço físico, marginalização dos conselhos no contexto do poder 

municipal, pouca expressividade em termos de presença dos representantes nas reuniões 

plenárias, além das dificuldades do exercício da deliberação. Parece evidente que a atuação 

dos CGPPs integra uma relação de dependência com as condições físicas, materiais e também 

político-institucionais. Também nesse sentido, conforme Gohn (2006): 

Apesar de a legislação incluir os conselhos como parte do processo de gestão descentralizada e 

participativa e constituí-los como novos atores deliberativos e paritários, vários pareceres oficiais 

têm assinalado e reafirmado o caráter apenas consultivo dos conselhos, restringindo suas ações 

ao campo da opinião, da consulta e do aconselhamento, sem poder de decisão ou deliberação. A 

lei vinculou-os ao Poder Executivo do município, como órgãos auxiliares da gestão pública. É 

preciso, portanto, que se reafirme, em todas as instâncias, seu caráter essencialmente 

deliberativo porque a opinião apenas não basta. Nos municípios sem tradição organizativo-

associativa, os conselhos têm sido apenas uma realidade jurídico-formal e, muitas vezes, um 

instrumento a mais nas mãos dos prefeitos e das elites, falando em nome da comunidade, como 

seus representantes oficiais, não atendendo minimamente aos objetivos de serem mecanismos 

de controle e fiscalização dos negócios públicos. (Gohn, 2006, p. 8). 

Não se pode desconsiderar que os mecanismos de acompanhamento, por parte dos 

conselhos, da execução das políticas são ainda frágeis e a capacidade de intervir no rumo 

das políticas em alguns municípios ainda é bastante limitada, dada a existência de alguns 
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entraves retrocitados que necessitam ser superados, a fim de que os conselhos efetivem seu 

papel e em virtude da dependência de condições sociais, políticas e institucionais. 

Muito embora se reconheça os óbices supramencionados, via Conselhos de Políticas 

Públicas tem-se um estreitamento entre o Estado e a sociedade civil, fato que torna viável 

a cobrança contínua e com maior proximidade daquilo que é realmente uma demanda de 

interesse e de necessidade. Bem como sua prerrogativa fiscalizatória propicia um quadro de 

maior transparência em termos de obtenção, gestão e aplicação das verbas públicas 

direcionadas às políticas. 

Percebe-se que há uma longa distância a ser percorrida em termos da potencialidade dos 

conselhos e de sua efetividade no que toca à formulação e o controle das políticas públicas, 

precipuamente em virtude das tensões entre a dimensão formal e legal e da atuação efetiva 

dos conselhos por depender de condições políticas, sociais e institucionais. 

Assim, através do alargamento de canais de interação entre poder público e sociedade, 

os conselhos oportunizam aos cidadãos, uma maior e mais efetiva integração e participação 

no processo composto por 3 aspectos principais: o de planejamento, de formulação e de 

controle das políticas públicas, de forma a propiciar uma alocação mais eficiente e justa 

daquilo que se denomina como recursos públicos. 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A Constituição Federal de 1988 reforçou e legitimou as garantias historicamente 

conquistadas e trouxe, em seu texto, a figura da descentralização da gestão pública do país 

para os municípios brasileiros, com o intuito de desenvolver a competência dos mesmos em 

diversas áreas junto à população, garantindo, portanto, uma maior autonomia do poder 

executivo municipal. De mesmo modo, vê-se inclusive um processo de democratização do 

espaço das políticas públicas, uma vez que é possível ouvir mais diretamente as demandas 

populacionais necessárias. 

Vale ressaltar que dada a complexidade em termos de criação, execução e efetivação das 

políticas públicas, devem, portanto, ser fiscalizadas, o que ocorre, regra geral, pelas 

instituições competentes, objetivando a plena garantia no plano dos Direitos Sociais. A 

Constituição Federal de 1988 trouxe uma inovação quanto a previsão dos Conselhos de 

Políticas Públicas que, conforme os já abordados ensinamentos de Carlos Alberto Batista 

Maciel, consistem em espaços privilegiados para o exercício político, uma vez que representam, 

do ponto de vista da lei, uma iniciativa que possibilita o estabelecimento de novos fóruns de 

participação e novas formas de relacionamento entre o Estado e a sociedade civil. 

Deve-se mencionar que não há falar em transferência das responsabilidades, pois os 

gestores públicos não as relegam aos representantes da população. A partilha, portanto, da 

gestão não importa em substituição do gestor e obviamente de suas responsabilidades. A 

participação da população, nesse contexto, não deve ter o caráter e sequer a pretensão de 

substituir o Estado. O fito deve ser de cunho fiscalizatório e com a intenção de fazer com 
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que o Estado venha a cumprir suas atribuições constitucionais. Isto porque a competência 

dos conselhos está ligada a apreciação prévia dos atos do gestor público no tocante aos 

planos, questões orçamentárias, bem como de avaliar resultados para a população, 

acompanhar e exercer o controle da execução de serviços, mas jamais substituir o gestor. 

Mostra-se, nesta lógica geral da discussão, que o estreitamento, bem como o 

fortalecimento do diálogo advindo do segmento popular, com o Estado, é elemento que 

caracteriza claramente e torna inequívoca a garantia do direito de representação direta e de 

defesa dos interesses presentes no seio social e isto por via de participação nas políticas 

públicas e, frise-se, nas mais diversas etapas do processo. Podendo, desse modo, ser realizado 

o controle social na etapa de definição das políticas a serem implementadas, bem como na 

fiscalização, no acompanhamento, na avaliação das condições de gestão e execução das 

ações, assim como na aplicação dos recursos financeiros destinados à implementação de 

uma política pública. 

Conclui-se, portanto, para além da discussão de cunho meramente político-partidário, 

que os Conselhos de Políticas Públicas se mostram como espaços de democratização, de 

representação direta, bem como de defesa dos reais interesses, necessidades e direitos da 

população, mesmo em tempos de crise e apesar dos entraves por eles enfrentados. De mesmo 

modo, tais órgãos permitem ao processo de tomada de decisões uma maior precisão, 

especialmente, no que se refere às políticas públicas, uma vez que o caráter híbrido dos 

conselhos (Estado-Sociedade) torna possível uma melhor e mais rápida identificação de 

problemas e, consequentemente, uma construção mais efetiva de alternativas de ações 

direcionadas. Ademais, os conselhos aumentam a transparência administrativa e pressionam 

as diversas áreas do governo no que toca às intervenções mais integradas e acertadas.  

Por derradeiro, sugere-se pesquisas futuras, a fim de se explorar o contexto dos 

Conselhos Gestores de Políticas Públicas em relação a sua efetividade no plano fático. 
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1 INTRODUÇÃO 

A dignidade da pessoa humana e seu reconhecimento pelo ordenamento jurídico, é uma 

das principais preocupações no mundo pós-Segunda Guerra Mundial, isso se deve, 

principalmente, ao fato do homem ter se escandalizado com a potencialidade de sua própria 

perversidade e tendo em vista que os próprios governantes poderiam usar as normas legais 

para amparar os seus atos bárbaros, percebeu-se a necessidade de proteger a dignidade da 

pessoa humana como um valor universal e inseparável do ser humano, que guiasse o rumo 

das leis e repelisse os atos que a ignoram. 

Quando tratamos de cárcere sob a perspectiva desse valor, percebe-se que o sistema 

penitenciário brasileiro vive uma crise cada vez mais acentuada, permeada pela constante 

violação da dignidade das pessoas encarceradas. Dentro deste sistema, que não consegue 

garantir a proteção dos direitos básicos dos aprisionados e sua segurança, está a população 

LGBT, que embora já constitua classe vulnerável e suscetível a abusos, opressão e violência, 

quando em situação de cárcere têm sua existência invisibilizada e suas vulnerabilidades 

sociais potencializadas por estarem sob a tutela de um sistema que reproduz preconceitos 

socialmente disseminados e ignora os abusos por eles sofridos. 

Dessa forma, busca-se no presente artigo, por meio de estudo bibliográfico e documental 

com base em livros, artigos científicos, legislação nacional e internacional e dados oficiais 

pertinentes, demonstrar de que forma o cumprimento da pena privativa de liberdade não 

reflete os valores de uma vida digna e fere diversos direitos básicos dos seres humanos e 

como isso se acentua quando quem está por trás das grades são pessoas LGBT, de forma 

que, acabam por constituir uma classe excluída entre aqueles excluídos. Assim como, 

estabelecer o impacto trazido pela implantação de presídios com destinação especializada 

às pessoas mais vulneráveis no sistema penitenciário. 

                                       
1 Acadêmica de Ciências Sociais da Universidade Federal do Ceará. Bacharel em Direito pelo Centro 

Universitário Estácio do Ceará. E-mail: nikaelly_lopes@hotmail.com. 
2 Professora no Centro Universitário Estácio do Ceará, Doutoranda em Ciências Jurídicas-Políticas pela 

Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, Mestre em Ciências Jurídico-Políticas pela 
Universidade de Lisboa, Especialista em Direito Processual pela Unisul e em Ciências Jurídico-
Políticas pela Universidade de Lisboa e Graduada em Direito pela Universidade de Fortaleza. E-mail: 
brunasouzap@gmail.com. 
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2 A VULNERABILIDADE SOCIAL DA POPULAÇÃO LGBT+3 

A população LGBT+ é uma das minorias mais vulneráveis socialmente, seja pela 

invisibilidade, discriminação ou violência que atingem todas as raças, idades, classes sociais 

e profissões e tem em comum a motivação pela identidade de gênero4 e orientação sexual5 

das vítimas. Segundo o Grupo Gay da Bahia (GGB, 2017), a cada 19 horas uma pessoa 

LGBT+ morre de forma violenta no Brasil. No ano de 2017, 445 pessoas morreram nessas 

condições, destas, 43,6% eram gays, 42,9% eram transexuais, 9,7% lésbicas e 1,1% eram 

bissexuais, somado a estes números, também estão 2,7% de pessoas heterossexuais que 

morreram por defender, participar da vida ou serem confundidos com pessoas LGBT. 

O número representa um aumento de 30% em relação ao ano de 2016 quando foram 

registradas 343 mortes, de forma que, no Brasil, morrem mais LGBT do que “nos 13 países 

do Oriente e África onde há pena de morte para os LGBT”. De modo que, caso se compare as 

191 travestis e transexuais mortas no Brasil às 25 transexuais mortas nos Estados Unidos, 

no mesmo período, conclui-se que as mulheres transexuais brasileiras correm 12 vezes mais 

risco de morrerem de forma violenta (GGB, 2017). 

A Transgender Europe (TGEU, 2017) identificou que, no ano de 2017, ocorreram e foram 

reportados, 325 casos de assassinatos de pessoas transgêneros no mundo, dos quais 191 

ocorreram no Brasil, seguido pelo México (56) e Estados Unidos (25), o que faz com que o 

Brasil seja o país onde mais morrem pessoas transexuais no mundo, somando 

aproximadamente 1071 mortes reportadas no período compreendido entre janeiro de 2008 

e setembro de 20176 Muito embora se saiba, que essas mortes são subnotificadas, não 

havendo como se obter a real quantidade, tendo em vista que a maioria desses crimes não 

são classificados como crimes de ódio. 

As mortes de pessoas LGBT+, majoritariamente (30,8%), são provocadas com uso de 

armas de fogo e 25,2% em razão de armas brancas perfurocortantes e, não raramente, em 

                                       
3 Por LGBT compreende-se o grupo composto por Lésbicas, Gays, Bissexuais e Transexuais. 

Utilizaremos o símbolo “+” em respeito às demais formas com que as pessoas se identificam ou 
passam vir a se identificar. “Lésbicas: denominação específica para mulheres que se relacionam 
afetiva e sexualmente com outras mulheres; Gays: denominação específica para homens que se 
relacionam afetiva e sexualmente com outros homens; Bissexuais: pessoas que se relacionam afetiva 
e sexualmente com ambos os sexos; Travestis: pessoas que pertencem ao sexo masculino na 
dimensão fisiológica, mas que socialmente se apresentam no gênero feminino, sem rejeitar o sexo 
biológico; e Transexuais: pessoas que são psicologicamente de um sexo e anatomicamente de outro.” 
(BRASIL, 2014). 

4 Por identidade de gênero entende-se “a profundamente sentida experiência interna e individual do 
gênero de cada pessoa, que pode ou não corresponder ao sexo atribuído no nascimento, incluindo o 
senso pessoal do corpo (que pode envolver, por livre escolha, modificação da aparência ou função 
corporal por meios médicos, cirúrgicos ou outros) e outras expressões de gênero” (PRINCÍPIOS DE 
YOGYAKARTA, 2006). 

5 Por orientação sexual compreende-se “a capacidade de cada pessoa de ter uma profunda atração 
emocional, afetiva ou sexual por indivíduos de gênero diferente, do mesmo gênero ou de mais de um 
gênero, assim como ter relações íntimas e sexuais com essas pessoas” (PRINCÍPIOS DE 
YOGYAKARTA, 2006). 

6 Disponível em: <https://transrespect.org/en/tmm-update-trans-day-remembrance-2017/>. 
Acesso em: 10 abr.2018. 
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um mesmo ato, são mortos um casal de gays ou lésbicas, demonstrando certa aversão por 

parte dos agressores às relações entre pessoas LGBT+. Desse modo, os estados com maior 

número de homicídios e suicídios reportados de pessoas LGBT+ em 2017, foram São Paulo 

com 59 vítimas, Minas Gerais com 43, Bahia com 35 e Ceará com 30 mortes. Já na região 

norte, o estado do Acre revelou ter 8,44 mortes por milhão de pessoas, quando a médica 

nacional é de 2,14 e a regional de 3,23 (GGB, 2017). 

As vítimas desses crimes, predominantemente, tinham entre 26 e 40 anos (41,2%), 32,9% 

das vítimas tinham entre 18 e 25 anos e 5,7% eram ainda menores de 18 anos. Entre os 

mortos, foi possível identificar, pelo menos, “47 diferentes profissões/ocupações, entre elas, 

empresários, enfermeiros, analistas de sistema, dentistas, jornalistas, médicos, servidores 

públicos, agricultores, bancários, esteticistas, dançarinos, militares e religiosos”. No referido 

relatório, o Grupo Gay da Bahia fundado em 1980 e responsável pela criação de bancos de 

dados e monitoramento da violência contra LGBT nas últimas décadas, ressaltou que “tais 

números alarmantes são apenas a ponta de um iceberg de violência e sangue, pois não 

havendo estatísticas governamentais sobre crimes de ódio, tais mortes são sempre 

subnotificadas” (GGB, 2017). 

Gráfico 1 – Número de vítimas por causa mortis 

 
Fonte: Grupo Gay da Bahia (2017). 

A Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos registrou no ano de 2016, 355.030 

atendimentos, dos quais, 133.061 tratavam-se de registros de denúncias de violações de 

direitos humanos, destes, 1876 das violações denunciadas foram sofridas por pessoas LGBT. 

O relatório divulgado apontou que das denúncias contra a população LGBT, 1458 tratavam 

de discriminação, 861 de violência psicológica, 385 de violência física, 80 de violência 

institucional, 74 de negligência e 49 de outras violações. Das orientações sexuais e 

identidade de gênero informadas, 45% das vítimas são gays, 20% lésbicas, 14% de pessoas 

transexuais, 13% de travestis e 7% de pessoas bissexuais (MINISTÉRIO DOS DIREITOS 

HUMANOS, 2016). 
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Mais da metade (55%) das violações denunciadas foram cometidas contra jovens que 

tinham de 18 a 30 anos, 17% de 31 a 40 anos, 7% de 41 a 50 anos, 3% de 51 a 60 anos e 

1% das vítimas tinham de 12 a 17 anos de idade. Ainda, 36% das vítimas eram negros e 

pardos e 25% de brancos, somando 1% o número de amarelos. As violações denunciadas 

eram cometidas, principalmente, por vizinhos, familiares, desconhecidos e empregadores. 

Além disso, 28% ocorrem na rua, 27% na casa da vítima, além de outros locais como igrejas, 

transportes coletivos, casa do suspeito, local de trabalho e escolas (MINISTÉRIO DOS 

DIREITOS HUMANOS, 2016). 

Nesse mesmo sentido, 37% das mortes de LGBT+ ocorreram dentro da própria residência 

da vítima, 56% em vias públicas e 6% em estabelecimentos privados, tendo normalmente em 

comum, os métodos cruéis empregados (GGB, 2017). Demonstrando-se ainda, que as 

pessoas LGBT+ tem dificuldade de se sentirem seguros até em seus próprios lares ou 

protegidos por seu contexto social e familiar, reflexo também da maior propensão que têm 

de serem expulsos de casa cedo, e por essa razão, se submeterem aos mais diversos riscos 

para se sustentar. 

3. POR TRÁS DAS GRADES 

Sobre as prisões, Espinoza (2004, p. 53) entende que o sistema criminal vive uma crise 

à medida que representa uma instituição que não cumpre suas funções manifestas e se 

destaca por ser uma entidade seletista e perversa, que recruta sua clientela entre os mais 

miseráveis, seja para criminalizá-la ou para vitimizá-la. 

O Levantamento Nacional de Informações Penitenciárias (INFOPEN, 2017) realizado entre 

os anos de 2015 e 2016, demonstrou que no Brasil, àquela época, mantinha 726.712 

pessoas privadas de liberdade amontoadas em 368.049 vagas existentes nas 1.422 

unidades prisionais, que contavam com uma taxa de ocupação média nacional de 197,4%. 

O déficit de vagas chegava a 358.663, destacando-se o estado do Amazonas com a maior 

taxa de ocupação do país, aprisionando, em média, 48 pessoas em um espaço estimado para 

apenas 10 indivíduos, seguido do Estado do Ceará cuja taxa de ocupação das unidades é de 

309%. São Paulo é o estado brasileiro com a maior população prisional, possuindo 240.061 

pessoas presas em 131.159 vagas e o Mato Grosso do Sul é o estado brasileiro que mais 

encarcera em termos proporcionais totalizando 696,7 pessoas presas para cada 100 mil 

habitantes do estado. 

O referido relatório ainda detalhou que a maior parte da população carcerária total é de 

jovens que tem de 18 a 29 anos (55%), negros (53%) e que têm o ensino fundamental 

incompleto (51%). Das 726.712 pessoas aprisionadas, 689.519 pessoas se encontravam 

somente sob custódia no Sistema Prisional Estadual, outras 36.765 se encontram em 

carceragens de delegacias ou outros espaços administrados pelas Secretarias de Segurança 

Pública e, por fim, o Sistema Penitenciário Federal administrado pelo Departamento 

Penitenciário Federal era ocupado por 437 pessoas. 
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3.1 Os Excluídos Entre Os Excluídos 

Nesse sentido, socialmente a população LGBT+ é uma parcela da sociedade que sofre 

constantes violações em seus direitos, sendo constantemente violentados, oprimidos e 

“chutados de volta ao armário” por meio da constante ameaça aos seus direitos até aqui 

conquistados. Dentro das instituições carcerárias essas vulnerabilidades se acentuam, visto 

que a prisão, ápice da ruptura do contexto social, é uma caricatura da sociedade em geral, 

por reproduzir a opressão, discriminação e violência, mas onde vivem aqueles que foram 

expulsos dela. 

Desse modo, não é somente a superlotação e a falta de infraestrutura para punir que 

ferem a dignidade das pessoas LGBT+ enquanto custodiados. As violações experimentadas 

pelos presos e presas, lésbicas, homossexuais, transexuais ou travestis ultrapassam esses 

pontos já bastante graves quando se chocam com a realidade carcerária. Dessa forma, se as 

pessoas encarceradas de um modo geral, integram uma classe subalternizada e excluída, a 

população LGBT constitui uma classe excluída entre os próprios excluídos. 

A Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos registrou no ano de 2016 (MINISTÉRIO DOS 

DIREITOS HUMANOS, 2016), 355.030 atendimentos, dos quais 133.061 tratavam-se de 

registros de denúncias de violações de direitos humanos, destes, 3861 falavam da violação 

aos direitos humanos de pessoas privadas de liberdade. Das denúncias com relação as 

pessoas sob custodia em locais de privação de liberdade, foram registradas 3239 denúncias 

que tratavam de negligência, 1709 de violência institucional, 1753 de violência física, 1227 

de violência psicológica e 585 de tortura e outros tratamentos ou penas cruéis, desumanas 

ou degradantes, dessas pessoas 50% são gays, 25% lésbicas, 16% de pessoas trans (travestis 

ou transexuais) e 8,3% de bissexuais. A maioria das violações denunciadas ocorreram em 

presídios (88%), delegacias de polícia e unidades de medidas socioeducativas, perpetradas, 

principalmente, por diretores de unidade de privação de liberdade. 

Os números, muito embora não seja o retrato da violência real e sim do quantitativo das 

denúncias registradas pela Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos, demonstram o poder 

de uma importante ferramenta de combate à violência contra as pessoas LGBT+, assim como, 

às violações aos direitos humanos de qualquer grupo social ou indivíduo. Devendo-se 

aprimorar esse instrumento a fim de dar maior precisão aos dados informados e criar 

mecanismos que façam com que as pessoas se sintam capazes de denunciar e sintam que 

sua denúncia será adornada por resultados práticos que deem efetividades às leis protetivas 

dos direitos humanos. 

Além disso, nas instituições penitenciárias é comum que aqueles que se desviam das 

normas sexuais e de gênero pré-estabelecidas, sejam punidos através de violência sexual, 

segregação forçada ou que lhe sejam negados o direito de se expressarem de acordo com o 

gênero com o qual se identificam ou os cuidados e tratamentos médicos necessários. 
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Num contexto de violência extrema, as violações sofridas por pessoas LGBT+, dentro das 

unidades penitenciárias, podem ter consequências aterradoras. A organização americana 

Just Detention International7, chama atenção para as agressões e assédios sexuais que estão 

enraizados na realidade carcerária de tal forma que “muitas pessoas acreditam que o estupro 

de prisioneiros é apenas parte da vida atrás das grades – uma punição inevitável por infringir 

a lei”, como se aquilo que acontece dentro dos muros das penitenciárias não dissessem 

respeito a ninguém ou se fosse parte do que é merecido aos que infringem à lei, e com relação 

aos presos LGBT+, notou-se que eles estão entre aqueles com maior risco de sofrerem abusos 

e assédio sexual em instituições penitenciarias. 

Em presídios masculinos, percebe-se que muitos dos funcionários e prisioneiros 

acreditam que homens gays e mulheres transexuais, assim como qualquer pessoa que seja 

percebida por estereótipos de feminilidade, devem esperar serem abusadas sexualmente e 

não raramente, culpa-se às vítimas dos crimes contra elas cometidos, como se de alguma 

forma devessem agradecer pela violação que sofrem ou como se elas no fundo “gostassem”, 

e por isso, por muitas vezes, são tratadas com hostilidade e tem seus pedidos de ajuda 

ignorados. 

As pessoas encarceradas têm três vezes mais chances de sofrerem agressões sexuais por 

parte de outros presos do que por parte de funcionários das penitenciárias. No entanto, 

76% das pessoas que relataram já ter sofrido abuso, afirmaram que já foram colocados 

intencionalmente em situações em que correram alto risco ou em que foram abusados e a 

maioria afirma já ter sofrido algum tipo de discriminação e assédio verbal pelos funcionários 

da prisão (BLACK AND PINK ORG, 2015). 

Para além da dificuldade enfrentada pelas vítimas de transformar uma experiência 

traumática em relato em ambientes de extrema hostilidade e risco iminente, os crimes por 

vezes são tratados com descaso e, majoritariamente, seus responsáveis acabam jamais sendo 

responsabilizados por suas ações. Dessa forma, a extensão do problema resta desconhecida 

em sua integralidade, imperando o silenciamento das vítimas, que cientes da falta de proteção 

e constante impunidade, acentuados pela homofobia institucionalizada e o medo de 

retaliações, preferem ficar em silêncio e quando não, são silenciadas. 

Uma pesquisa realizada nos Estados Unidos, identificou-se que 20% dos presos homens 

nestas instituições são abusados sexualmente em algum momento durante o 

encarceramento. Constatou-se ainda, que 4,5%8 dos presos detidos em instituições 

americanas estaduais e federais tinham sido abusos sexualmente9, sendo a população 

LGBT+ a mais atingida por esse tipo de violência. A orientação sexual, não heterossexual, foi 

                                       
7  Disponível em: <https://justdetention.org/what-we-do/prisoner-rape-culture/>. Acesso em: 10 

abr. 2018. 
8 O índice de 4,5% equivale a 60.500 presos dos 1,3 milhões presos detidos durante o ano de 

2006 (JUST DETENTION INTERNATIONAL, 2009). 
9 “A pesquisa nas prisões do condado era igualmente preocupante; cerca de 25.000 presos relataram 

ter foi abusada sexualmente nos últimos seis meses” (JUST DETENTION INTERNATIONAL, 2009, 
tradução livre). 
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verificada como uma característica preditiva na escolha daqueles que serão alvos de abusos 

sexuais. Segundo a referida pesquisa, um preso LGBT+ corre 15 vezes mais riscos que os 

demais detentos de sofrerem abusos sexuais durante a prisão, de forma que também se 

verificou que, 67% dos presos que se identificaram como não-heterossexuais sofreram algum 

tipo de abuso sexual por parte de outros detentos ou equipe (JUST DETENTION 

INTERNATIONAL, 2009). 

Ainda mais preocupante são os dados trazidos pela pesquisa da organização americana 

Black and Pink (2015), na qual entrevistou-se 1.118 pessoas LGBT+ encarceradas nas 

prisões dos Estados Unidos, das quais, 100% relataram já haver sofrido algum tipo de abuso 

ou assédio sexual, tendo 6 vezes mais chances de serem agredidos sexualmente que os 

demais prisioneiros. Durante o referido estudo, algumas das pessoas entrevistadas 

relataram ter sofrido abuso sexual por todos os dias durante os 12 anos de confinamento. 

Já nas prisões femininas, as mulheres que não se comportam de acordo com os padrões 

de gênero pré-estabelecidos são comumente escolhidas para abusos e punições por parte 

de outras presas e equipe encarregada de sua proteção. Durante a realização de uma 

pesquisa em penitenciárias femininas de Ohio nos Estados Unidos, as taxas de abuso sexual 

chegaram a 27% das presas, estando as mulheres jovens e portadoras de doenças mentais 

entre as mais vulneráveis a tais abusos (SPR, 2003). 

Em outra pesquisa realizada pela organização Just Detention International (2009) 

identificou-se que os índices de abusos sexuais em instituições femininas variam bastante e 

em algumas instalações podia chegar até 1 de cada 4 presas abusadas em algum momento 

durante o processo de encarceramento. Esses números alarmantes, foram obtidos mesmo 

após a Oitava Emenda à Constituição dos EUA, a Lei Eliminação do Estupro na Prisão 

(SPR, 2006). 

Após a ocorrência de um abuso sexual, as vítimas sofrem com diversos traumas, não só 

físicos, mas também psicológicos que podem perdurar para o resto de suas vidas. Muitas 

vezes, os presos não são abusados somente uma vez durante o cumprimento de sua pena, 

podendo serem usados como moeda de troca por parte de outros presos, como se fossem 

propriedade daqueles que abusam. Não raramente, as vítimas ainda são submetidas a 

segregação inadequada, sendo-lhe negados serviços de saúde necessários. 

Durante a pesquisa da organização Just Detention International (2009) das pessoas 

entrevistadas, 7% afirmaram serem soropositivos e quando questionados sobre o acesso à 

saúde, 81% relatou ter que pagar uma taxa para consultar um médico e 43% foi impedido 

de se consultar em razão disso. Ainda, 67% dos entrevistados foram diagnosticados com 

uma doença mental; destes, 48% não recebiam qualquer tipo de terapia (BLACK AND PINK 

ORG,2015). Dessa forma, os sobreviventes demonstram maior predisposição ao 

desenvolvimento de doenças psiquiátricas, como depressão, transtorno de estresse pós-

traumático e abuso de substâncias, sendo a taxa de HIV quatro vezes maior dentro das 

prisões que na população como um todo (JUST DETENTION INTERNATIONAL, 2009). 
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No Brasil, a Lei de Execuções Penais10 prevê a assistência à saúde das pessoas privadas 

de liberdade, incluindo-se aí, o atendimento médico, farmacêutico e odontológico, mas 

somente 37% das unidades penitenciárias possuem módulo de saúde. Há ainda, 10% dos 

estabelecimentos destinados ao cumprimento de medida de segurança de internação ou 

tratamento ambulatorial, que não os possuem. Entre os presos nas unidades Brasileiras, 

identificou-se que, em alguns estados como a Paraíba, existiam até 120,3 presos com agravos 

médicos a cada mil presos. Ainda, foram identificadas 2.864 pessoas portadoras do vírus HIV, 

representando 1,21% do total de presos nas unidades que informaram esse dado, de forma 

que a taxa de incidência é de 1215,5 pessoas soropositivas a cada cem mil presos, proporção 

sessenta vezes maior que a taxa da população brasileira total, de 20,4%. Além disso, dentro 

dos presídios a taxa de tuberculose é de 940,9 ao passo que na população total é de 24,4, 

frequência 38 vezes menor (INFOPEN, 2014). 

Além disso, o direito a saúde é um direito fundamental expresso na Constituição 

Brasileira11, não só como um direito dos doentes à recuperação de sua saúde, mas para 

todas as pessoas, evitando assim, que cheguem a ficar doentes. Sendo também, amplamente 

tutelado pelas Regras Mínimas das Nações Unidas para o Tratamento de presos, como um 

direito a ser usufruído nos mesmos padrões àqueles disponíveis à toda comunidade12. 

Ainda assim, o acesso a saúde dentro das unidades penitenciárias brasileiras é precário 

e os profissionais insuficientes para os 726.712 presos (INFOPEN, 2017). Somado a isso, 

após o cumprimento da pena, muitos dos presos tem poucos recursos para lidar com as 

consequências emocionais, físicas e doenças resultantes dos abusos sexuais. 

Fruto do reflexo do desconhecimento e dos valores e preconceitos socialmente 

disseminados, as mulheres transexuais são tratadas quase como uma entidade 

sobrenatural, com a qual ninguém sabe lidar ou onde encaixar, e dessa forma, na maioria 

das vezes, são mantidas em instituições masculinas onde lhe são violados não só o direito 

se autodeterminar segundo a sua identidade e ter seu nome respeitado, mas onde lhe é 

negado também a integridade física, psíquica e moral dentro de um sistema que se implode 

de tempos em tempos, na forma de abusos, violência e morte. 

                                       
10 Artigo 14 da Lei de Execuções Penais: “A assistência à saúde do preso e do internado de caráter 

preventivo e curativo, compreenderá atendimento médico, farmacêutico e odontológico. 
 § 2º Quando o estabelecimento penal não estiver aparelhado para prover a assistência médica 

necessária, esta será prestada em outro local, mediante autorização da direção do estabelecimento. 
 §3º Será assegurado acompanhamento médico à mulher, principalmente no pré-natal e no pós-parto, 

extensivo ao recém-nascido.” 
11 Artigo 6º da Constituição da República Federativa do Brasil: “São direitos sociais a educação, a 

saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência 
social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta 
Constituição.” 

12 Regra 24.1 das Regras de Mandela: “O provimento de serviços médicos para os presos é uma 
responsabilidade do Estado. Os presos devem usufruir dos mesmos padrões de serviços de saúde 
disponíveis à comunidade, e os serviços de saúde necessários devem ser gratuitos, sem 
discriminação motivada pela sua situação jurídica.” 
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Em prisões americanas (BLACK AND PINK, 2015), 21% dos presos tinham permissão 

para acessar suas roupas íntimas e cosméticos, além disso, 15% relataram já terem sido 

impedidos de participar de programas oferecidos pela prisão em razão de sua identificação 

como LGBT. Ainda, verificou-se que as pessoas LGBT são mais propensas a serem 

submetidos a confinamento em solitárias, de forma que 85% já haviam submetidos a este 

tipo de tratamento, sendo ainda mais propensos aqueles presos LGBT+ que são negros. 

Tabela 1 - Profissionais em atividade no sistema prisional brasileiro 
 Efetivo Comissionado Terceirizado Temporário 

Total 
 Homens Mulheres Homens Mulheres Homens Mulheres Homens Mulheres 

Cargos administrativos 2.732 3.235 587 347 552 394 476 577 8.900 
Servidor voltado à 

atividade de custódia 
49.668 10.459 892 153 2.316 393 11.580 2.702 78.163 

Enfermeiros 195 522 8 22 27 85 49 190 1.098 
Auxiliar e técnico de 

enfermagem 
405 918 8 46 69 181 111 508 2.246 

Psicólogos 189 663 8 46 22 58 48 231 1.265 
Dentistas 260 150 2 4 64 33 61 52 626 
Técnico / auxiliar 

odontológico 
24 107 1 9 4 45 7 91 288 

Assistentes sociais 119 829 3 62 11 91 17 265 1.397 
Advogados 189 180 10 31 72 59 69 113 723 
Médicos – clínicos 

gerais 
238 70 8 4 88 36 88 35 567 

Médicos - 

ginecologistas 
9 12 1 0 3 1 3 3 32 

Médicos - psiquiatras 97 31 3 0 18 11 23 11 194 
Médicos – outras 

especialidades 
13 3 0 0 8 1 3 5 33 

Fonte: Levantamento Nacional de Informações Penitenciárias (INFOPEN, 2017), adaptado. 

Outro ponto que merece ser ressaltado, é que a população LGBT é mais propensa ao 

abandono familiar e muitos desses presos não possuem suporte dentro ou fora da prisão e 

as condições em que se realizam as visitas, não coadunam com a manutenção de seus laços 

afetivos-familiares pré-existentes. Se por um lado as mulheres héteros buscam a efetivação 

do direito à visita íntima em condições igualitárias ao oferecido aos presos héteros, as 

mulheres lésbicas buscam ainda, que suas relações amorosas sejam vistas como 

relacionamento afetivos legítimos, não passíveis de punição como falta grave dentro de 

algumas penitenciárias. 

Em trabalho realizado por Lima (2006, p. 32) na Penitenciária Feminina da capital de São 

Paulo, ficou destacado que as mulheres que revelaram ter relacionamentos com outras 

mulheres fora das penitenciárias, não tinham opção de visita íntima, revelando que visitação 

por parte de parceiras do mesmo sexo ainda encontra mais barreiras a sua efetivação, 

havendo casos em que eram apuradas como faltas graves o relacionamento entre mulheres 

dentro de algumas penitenciárias, ultrajando o direito a igualdade e dignidade pertencente 

a todos os indivíduos. 

Também integra o respeito à dignidade dos presos o tratamento pelo seu nome social13, 

de acordo com a forma com a qual ele se autodetermina e deixando a cargo do próprio preso 

                                       
13 Nome Social é o nome pelo qual pessoas transexuais ou travestis se identificam e são identificadas 

socialmente. 
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se quer, e para quem deseja revelar sua identidade de gênero ou a sua orientação sexual. Do 

contrário, além de desrespeitar a alteridade de cada um e ferir sua dignidade, também se 

enquadra como caso em que o preso é colocado em situação perigosa e desnecessária, o 

deixando ainda mais vulnerável aos abusos e violações. 

Nesse sentido, é certo que a pessoa presa, não perde o status de pessoa em razão da 

prisão, sendo ainda detentora de inúmeros direitos, excetuando-se aqueles concernentes a 

sua liberdade plena de ir e vir, sendo imprescindível a humanização das instituições 

carcerárias para que as pessoas que cumprem pena de prisão, tenham seus direitos 

respeitados em sua integralidade, inclusive aqueles atinentes à sua autodeterminação, 

integridade física e psíquica, como consequência do princípio da dignidade da pessoa 

humana. 

Dentro dessa problemática, há de se perceber que existem grupos ainda mais vulneráveis 

e que sexo em troca de segurança, não é e jamais será consensual, visto que o dever de 

segurança deve ser assegurado a todos pelo estado, que por meio do oferecimento de 

estabelecimento prisional adequado e do treinamento das pessoas que nele trabalham, 

poderia evitar muitos dos abusos experimentados pela população LGBT, vez que, em muitos 

dos casos, poderiam não ocorrer, caso os profissionais não enxergassem a situação com o 

olhar de quem poderia evitá-la, mas prefere “não meter a colher”. 

4. TUTELA NACIONAL E INTERNACIONAL DOS DIREITOS HUMANOS EM RELAÇÃO A 

ORIENTAÇÃO SEXUAL E IDENTIDADE DE GÊNERO 

Dada a sua importância, os direitos humanos são amplamente tutelados no âmbito 

internacional, de forma que a Declaração Universal dos Direitos Humanos (NAÇÕES 

UNIDAS, 1948), afirma que todos os homens nascem livres e iguais em dignidade e direitos 

e que cada pessoa tem a capacidade para gozar os direitos e liberdades existentes em seu 

instrumento, sem qualquer distinção de raça, cor, idioma, religião, opinião política ou de 

qualquer outra natureza, como origem nacional, nascimento ou qualquer outra condição. 

E diante da percepção da acentuação da vulnerabilidade da população LGBT, durante o 

período de cumprimento de penas privativas de liberdade, implicando na necessidade de 

proteção dessas pessoas, alguns instrumentos nacionais e internacionais foram criados e 

assentidos com o intuito de evitar a violência contra LGBTTS que estão sob a custódia 

do Estado. 

Nesse sentido, os Princípios de Yogyakarta (2006) foram criados, buscando uma 

sociedade livre e igualitária em dignidade e prerrogativas, especialistas estabeleceram 

princípios básicos sobre a aplicação da legislação internacional de direitos humanos em 

relação à orientação sexual e identidade de gênero das pessoas, a serem observados pelos 

Estados e demais atores internacionais. Com isso, pretendia-se fazer afirmar a obrigação dos 

Estados com a implementação e concretização dos direitos humanos, fazendo com que as 

pessoas não tivessem normas de gênero e orientação sexual impostas por meio de violência 
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ou legislação, podendo vivenciar com liberdade os seus relacionamentos e viver como se 

identificam. 

Com isso, 29 princípios foram firmados a partir da preocupação com a “violência, assédio, 

discriminação, exclusão, estigmatização e preconceito dirigidos contra pessoas em todas as 

partes do mundo por causa de sua orientação sexual ou identidade de gênero” e com a forma 

com que esses tipos de abuso podem ser agravados por outros fatores como discriminações 

de gênero, raça, religião, necessidades especiais, status econômico e situação de saúde, 

podem enfraquecer o senso de autoestima, levando muitas dessas pessoas a reprimirem sua 

identidade e sexualidade. 

Dentre os princípios está o direito ao gozo universal dos direitos humanos, independente 

da orientação sexual ou identidade de gênero, como previsto da legislação internacional que 

afirma que toda pessoa tem o direito de desfrutá-lo plenamente e livre de discriminações. 

Decorrente disso, orientam à integração de políticas de Estado, que ofereçam uma dinâmica 

pluralista que reconheça todos os aspectos da identidade humana. 

Também se afirmou como princípio básico para a igualdade material entre as pessoas, 

que todos tenham direito ao reconhecimento perante a lei, à igualdade e a não- 

discriminação, se conscientizando que tais direitos dizem respeito a autodeterminação de 

cada um e constituem parte essencial de sua personalidade, não devendo o reconhecimento 

legal de sua identidade estar condicionados à submissão a tratamentos hormonais ou a 

procedimentos cirúrgicos. 

Além disso, os referidos princípios também reconheceram a necessidade do respeito ao 

direito ao tratamento humano durante a detenção, afirmando que “toda pessoa privada da 

liberdade deve ser tratada com humanidade e com respeito pela dignidade inerente à pessoa 

humana”, ressaltando que a orientação sexual e identidade de gênero são partes 

imprescindíveis da dignidade de cada pessoa. 

Os Estados deverão: 

Garantir que a detenção evite uma maior marginalização das pessoas motivada pela orientação 

sexual ou identidade de gênero, expondo-as a risco de violência, maus- tratos ou abusos físicos, 

mentais ou sexuais; 

Fornecer acesso adequado à atenção médica e ao aconselhamento apropriado às necessidades 

das pessoas sob custódia, reconhecendo qualquer necessidade especial relacionada à orientação 

sexual ou identidade de gênero, inclusive no que se refere à saúde reprodutiva, acesso à 

informação e terapia de HIV/Aids e acesso à terapia hormonal ou outro tipo de terapia, assim 

como a tratamentos de reassignação de sexo/gênero, quando desejado; 

Assegurar, na medida do possível, que todos os detentos e detentas participem de decisões 

relacionadas ao local de detenção adequado à sua orientação sexual e identidade de gênero; 

Implantar medidas de proteção para todos os presos e presas vulneráveis à violência ou abuso 

por causa de sua orientação sexual, identidade ou expressão de gênero e assegurar, tanto quanto 

seja razoavelmente praticável, que essas medidas de proteção não impliquem maior restrição a 

seus direitos do que aquelas que já atingem a população prisional em geral; 

Assegurar que as visitas conjugais, onde são permitidas, sejam concedidas na base de igualdade 

a todas as pessoas aprisionadas ou detidas, independente do gênero de sua parceira ou parceiro; 
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Proporcionar o monitoramento independente das instalações de detenção por parte do Estado e 

também por organizações não-governamentais, inclusive organizações que trabalhem nas áreas 

de orientação sexual e identidade de gênero; 

Implantar programas de treinamento e conscientização, para o pessoal prisional e todas as outras 

pessoas do setor público e privado que estão envolvidas com as instalações prisionais, sobre os 

padrões internacionais de direitos humanos e princípios de igualdade e não-discriminação, 

inclusive em relação à orientação sexual e identidade de gênero. 

Ademais, os presos detêm o direito de não sofrer tortura e tratamento ou castigo cruel, 

desumano ou degradante, inclusive, em razão de sua orientação sexual ou identidade de 

gênero. Para isso, determina que os Estados devem tomar medidas legislativas, 

administrativas e quaisquer outras que sejam necessárias para evitar e proteger as pessoas 

desse tipo de tratamento, assim como o incitamento a esses atos. Dessa forma, devem os 

Estados tomarem medidas razoáveis para identificação de vítimas de tortura e tratamentos 

desumanos, degradantes e cruéis, para que sejam oferecidos recursos jurídicos, medidas 

corretivas eficazes e reparações, além de apropriado tratamento médico e psicológico. 

Além disso, deverão os Estados implantar políticas públicas tendentes a conscientizar a 

polícia, trabalhadores dos presídios e todas as outras pessoas do setor público ou privado 

que possam vir a cometer ou evitar que ocorram tortura ou tratamentos degradantes, 

desumanos e cruéis, principalmente em razão da orientação sexual ou identidade de gênero 

da vítima. Assim como, compreender que toda pessoa, tem o direito à segurança pessoal e 

proteção do Estado contra violência ou dano corporal, provocado por funcionários do governo 

ou qualquer indivíduo ou grupo, não podendo a orientação sexual ou identidade de gênero 

da vítima ser usada como forma de atenuação da violência perpetrada. 

No Brasil, muito embora tenha havido o crescimento de grupos que clamam pela 

supressão dos direitos das pessoas LGBT, a legislação, de modo geral, tem caminhado no 

sentido reconhecer os direitos e vulnerabilidade dessa população, meio pelo qual se poderá 

alcançar uma igualdade material. Isso porque, a própria constituição brasileira prevê em seu 

artigo 5º, que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, sendo 

garantido a qualquer pessoa a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à 

segurança e à propriedade. 

Os princípios inspiraram a criação de vários instrumentos de combate e prevenção ao 

preconceito e para inclusão de pessoas LGBT+ e fundamentaram decisões em várias esferas 

da justiça. Em 2014 foi publicada a Resolução Conjunta nº 1 do Conselho Nacional de 

Combate à Discriminação14, que estabeleceu parâmetros de acolhimento de lésbicas, gays, 

bissexuais, travestis e transexuais, regulamentando o uso do nome social e de espaços de 

vivência específicos tendo em vista sua especial vulnerabilidade, não devendo este espaço 

ser utilizado como medida disciplinar ou coercitiva, devendo a transferência se dar a partir 

da expressa manifestação de vontade do interno. Às mulheres transexuais ou travestis 

                                       
14 Disponível em: <http://www.lex.com.br/

legis_25437433_RESOLUCAO_CONJUNTA_N_1_DE_15_DE_ABRIL_DE_2014.as px>. Acesso em: 
17 abr. 2018. 
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regulamentou-se a faculdade do uso de roupas femininas ou masculinas e a manutenção de 

seus cabelos no tamanho em que desejar, assim como o acesso à visita intima, atenção 

integral à saúde, tratamento hormonal e acompanhamento médico, 

Também considerando a legislação internacional que trata dos direitos humanos e os 

dados da Secretária de Direitos Humanos que apontam 27,34 violações de caráter 

homofóbico por dia, também se viu a necessidade de estabelecer parâmetros para inclusão 

dos itens “orientação sexual”, “identidade de gênero” e “nome social” quando do registro dos 

boletins de ocorrência emitidos pelas autoridades policiais no Brasil a serem autodeclarados 

e informados pelo noticiante como dispõe a Resolução nº11/2014 do Conselho Nacional de 

Combate à Discriminação e Promoção dos Direitos das Pessoas LGBTT15. 

Dessa forma, é possível se perceber que “os seres humanos são, como nunca foram no 

passado, e apenas nos textos escritos, tão iguais em direitos, mas, desproporcionalmente, tão 

desiguais em concreto” (FRANCO 2004 apud ESPINOZA, 2004, p. 21), pois inobstante a toda 

tutela legal dos direitos humanos no âmbito internacional e pátrio, as suas violações e 

submissão das pessoas a tratamentos degradantes, se perpetua no tempo. 

5. SOBRE PRESÍDIOS ESPECIALIZADOS 

O Brasil possui um sistema prisional que conta com 74% de unidades penitenciárias 

voltadas para presos do sexo masculino, 17% são unidades mistas e 7% são destinadas às 

presas (INFOPEN, 2014). Conhecendo-se a realidade violenta, que faz com que inúmeros 

presos se tornem alvos dos abusos por parte de outros presos, em tese, todas as unidades 

privativas de liberdade devem possuir celas específicas para a população mais vulnerável. 

De outro modo, das unidades penitenciárias brasileiras, 5% (73) têm celas especificas e 

1% (10) tem ala específica para lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais, nas quais 

verificou-se que havia uma preocupação em disponibilizar espaços específicos a partir de uma 

prática adequada de triagem e classificação dos custodiados, o que foi observado nos estados 

de Alagoas, Amazonas, Bahia, Goiás, Minhas Gerais, Mato Grosso do Sul, Paraíba, 

Pernambuco, Paraná, Piauí, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul (INFOPEN, 2014). 

Com o intuito de resguardar a integridade física e psicológica da população LGBT 

encarcerada, a primeira ala específica para pessoas gays, travestis e transexuais do país, foi 

instalada em 2013 na Penitenciária Modelo Desembargador Flósculo da Nóbrega, localizada 

em João Pessoa, na Paraíba (BREGALDA; EUSTAQUIO JUNIOR; SILVA, 2015). 

A unidade que abrigava cerca de 1100 detentos quando havia capacidade para 450 

internos, “é conhecida por ser uma unidade de risco”, tendo em vista as diversas rebeliões 

ocorridas no local. Em visita realizada por membros do Conselho Nacional do Ministério 

Público, foi constatado que a penitenciária não possui espaços definidos para manutenção 

dos presos e aparentam verdadeiros “buracos”, de forma que os internos armam redes nas 

                                       
15 Disponível em: <http://www.sdh.gov.br/sobre/participacao-social/cncd-lgbt/resolucoes/

resolucao-011>. Acesso em: 10 abr. 2018. 
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grades e teto. Verificou-se também, que não havia como todos os presos permanecerem 

sentados ao mesmo tempo e se revezavam para dormir nas celas/pavilhões que eram 

tomados pelo mau cheiro e sem condições de higiene, não tinha sequer água suficiente na 

ocasião, também foi encontrado um menor de idade em uma das celas extremamente lotadas 

(BRASIL, 2013). 

E essa é a realidade vivenciada na maioria dos presídios brasileiros, sendo as pessoas 

LGBT+ mais vulneráveis nesse contexto, sendo muitas vezes, submetidas a inúmeros abusos 

e por vezes, punidas por medidas coercitivas e de segregação absoluta em nome de “sua 

própria segurança”, dessa forma, os presídios é uma das formas de proteger essas pessoas. 

No entanto, há quem diga que a implementação de presídios ou alas especializas é mais 

uma medida de segregação às pessoas LGBT+ e que os impede de conviver com os demais 

detentos ou que, em verdade, ter presídios especializados é dar privilégios e não igualdade a 

essas pessoas, em detrimento dos demais presos. 

5.1. O presídio cearense de atenção à população GBTT (gays, bissexuais, travestis e 
transexuais). 

O Estado do Ceará, localizado no nordeste brasileiro, abriga vasta beleza natural do litoral 

ao sertão, não raramente é palco de agressões contra pessoas LGBTs16,
17, ocupando o 4º lugar 

entre os Estados em que mais morrem LGBT+ no Brasil (GGB, 2017) e o 7º em denúncias de 

violações de Direito Humanos, com 5113 denúncias de violações em 2016 (MINISTÉRIO 

DOS DIREITOS HUMANOS, 2016). 

Uma dessas agressões, resultou na morte de Dandara, travesti que levava socialmente o 

nome de uma das maiores lideranças femininas contra a escravidão. Os seis agressores se 

utilizaram de paus e chutes para agredi-la enquanto a humilhavam e a carregavam em um 

carrinho de mão18 para em seguida a matarem a tiros. O caso ganhou repercussão após o 

vídeo em que a vítima era mostrada assustada e ensanguentada momentos antes de ser 

brutalmente assassinada ganhar as redes sociais. Dandara foi uma das 17 mulheres 

transexuais que morreram 2017 no Ceará19, que tiveram uma vida de provações, violência e 

humilhações e morreram da mesma forma, mas diferentemente de outras mulheres seus 

algozes foram condenados à prisão. 

                                       
16 Disponível em: <http://g1.globo.com/ceara/noticia/2016/12/travesti-e-assassinada-tiros-na-

porta-de-casa-em- fortaleza.html>. Acesso em: 10 abr. 2018. 
17 Disponível em: <https://www.opovo.com.br/noticias/fortaleza/2018/01/estudante-e-agredido-

por-grupo- skinhead-no-benfica.html>. Acesso em: 10 abr. 2018. 
18 Disponível em: <http://www.bbc.com/portuguese/brasil-39227148>. Acesso em: 10 abr. 2018. 
19 Disponível em: <https://www.opovo.com.br/noticias/fortaleza/2018/01/delegacia-especializada-

para-combater- crimes-de-odio-ainda-esta-no-pap.html>. Acesso em: 10 abr. 2018. 



Anais do Encontro de Pesquisa Jurídica da XIII Semana do Direito da UFC 

- 149 - 

Gráfico 2 – Vítimas na Região Nordeste do Brasil (2017) 

 
Fonte: Grupo Gay da Bahia (2017). 

O referido estado possui a 5ª maior população carcerária do Brasil, mantendo 34.566 

pessoas sob sua custódia, dos quais 22.441 (65,8%) ainda aguardam condenação, todos 

agrupados em espaço destinado a 11.179 presos. No primeiro semestre de 2016, conforme 

demonstra o Infopen (2017) o sistema penitenciário cearense registrou a maior taxa de 

mortalidade do país, registrando 40,1 óbitos para cada 10 mil pessoas privadas de 

liberdades, dos quais 11,5 são por causas criminosas e 26,4 por razões desconhecidas. 

E dessa forma, o sistema de segurança no Ceará vive uma crise aguda e reflete 

diretamente na crise do sistema penitenciário cearense, que permeado pela atuação de 

facções criminosas e violação de direitos básicos, foge do controle dos órgãos 

governamentais e por vezes implode na forma de rebeliões e diversas mortes, fazendo com 

que em alguns presídios do estado, os presos fossem divididos pelas facções que integram. 

E quando tratamos de pessoas LGBT+ encarceradas as violações se tornam ainda mais 

comuns. Nesse sentido, a Defensoria Pública do Estado do Ceará investiga caso em que uma 

mulher transexual, ré primária, foi presa em razão do furto de um celular e permaneceu por 

20 dias dividindo a cela com presos em uma unidade prisional, onde relatou ter sido abusada 

sexualmente repetidas vezes. Ostentando marcas da violência no corpo, vomitando e 

chorando, a cabelereira afirmou que caso fosse obrigada a voltar à prisão, se mataria20, o que 

demonstra o quanto ainda falta de sensibilização, preparo e infraestrutura para se receber 

pessoas LGBT+ nas prisões e com isso, são punidos não só pelo crime que cometeram, mas 

também por não se adequar às normas sociais que ditam o que é ser homem ou mulher. 

Com o intuito de prevenir casos de violência e discriminação que se potencializam no 

sistema penitenciário, foi implementando, durante o segundo semestre o ano de 2016, no 

                                       
20 Disponível em: <http://tribunadoceara.uol.com.br/noticias/segurancapublica/defensoria-publica-

investiga- estupro-sofrido-por-transexual-em-cela-masculina-de-presidio/>. Acesso em: 8 abr. 
2018. 
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estado do Ceará a unidade prisional Irmã Imelda Lima Pontes destinada a população 

prisional que apresentam maior grau de vulnerabilidade, como a GBT (gays, bissexuais e 

transexuais). A unidade, localizada na cidade de Aquiraz, na Região Metropolitana de 

Fortaleza, conta com capacidade para 200 presos e além de pessoas GBT, abrigam idosos, 

portadores de deficiência ou doenças crônicas graves ou ainda, aqueles que cumprem pena 

por infração à Lei Maria da Penha. 

Desse modo, não são todos os presos GBT+ que se encontram no presídio em questão, e 

Sales (2017) chama atenção para a primordial importância de que as audiências de custódia 

sejam realizadas dentro do prazo, máximo, de 48 horas, tendo em vista que nesse 

momento, a acusada poderá manifestar sua identidade perante a autoridade judicial e 

assim, poderá receber a recomendação de lotação em cela própria ou estabelecimento. 

Em trabalho de campo realizado pela autora na penitenciária em questão, a diretora da 

unidade, Lídia Amaral Canuto, esclareceu que um presídio nesse formato, começou a ser 

pensado quando os próprios detentos começaram a separar aqueles que não desejam ter por 

perto, como os presos GBT, os criminosos sexuais e aqueles infratores da Lei Maria da Penha. 

E em razão das rebeliões entre as facções criminosas atuantes no estado, o processo de 

implantação foi acelerado antes mesmo que a unidade ficasse completamente pronta, para 

que se evitassem mortes (CANUTO apud SALES, 2017, p. 49). 

Estão presos na unidade, 155 internos, dos quais, 27 eram pessoas GBT+ internadas na 

unidade. Em sua maioria, os presos GBT+ são jovens entre 20 e 35 anos, de baixa 

escolaridade e renda, dos quais, 55% são assistidos pela Defensoria Pública. Estima-se 

ainda, que a maioria dos internos se encontram presos por roubo, furto e tráfico de drogas. 

Crimes que afirmam ter cometido para conseguir, mais rapidamente, dinheiro para 

modificação corporal (SALES, 2017, p. 49). Isso porque, a espera para realização da cirurgia 

de redesignação sexual pelo Sistema Único de Saúde (SUS) no Brasil pode perdurar por até 

13 (treze) anos21, o que ocorre ainda que a transgenitalização masculina e feminina sejam 

garantidas pela Portaria nº 2.803 do Ministério da Saúde22, assim como procedimentos 

hospitalares diversos como a colocação de prótese mamária, tireoplastia23 e terapia 

hormonal, aliados ao acompanhamento especializado, de psicólogos e assistentes sociais. 

E em razão disso, muitas mulheres e homens transexuais são obrigados a despender 

muitos gastos para se sentirem de acordo com a sua identidade de gênero e nesse processo, 

muitos acabam se submetendo a práticas perigosas, como procedimentos cirúrgicos 

clandestinos e terapia hormonal por conta própria, sem acompanhamento médico. Na 

unidade penitenciária Irmã Imelda, assim como nos demais presídios cearenses, não é 

ofertado tratamento hormonal às presas transexuais, mas quando os hormônios são trazidos 

                                       
21 Disponível em: <http://agenciabrasil.ebc.com.br/direitos-humanos/noticia/2017-04/fila-de-

espera-para- mudanca-de-sexo-em-ambulatorio-no-nordeste> Acesso em: 15 abr. 2018. 
22 http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2013/prt2803_19_11_2013.html Acesso em: 15 

abr. 2018. 
23 Tireoplastia é um procedimento cirúrgico para alteração da voz. 
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por familiares, as internas recebem orientações básicas e acompanhamento médico (SALES, 

p. 52). 

No interior da unidade, a pedido dos próprios apenados, não há separação entre a 

população GBT e os demais detentos e alguns casais foram formados, o que pode soar 

paradoxal, por manter mulheres e seus agressores no mesmo ambiente. Contudo, em alguns 

casos, também pode “ressignificar o contexto naturalmente desumanizado de privação de 

liberdade, embora não sejam raros os conflitos gerados por tais relacionamentos” (SALES, 2017, 

p. 50). 

Dentro da penitenciária especializada, as internas são tratadas por seus respectivos 

nomes sociais por todos os funcionários, que receberam orientações do CNPCP (Conselho 

Nacional de Política Criminal e Penitenciária) voltadas ao público LGBT. Porém, os sistemas 

eletrônicos que armazenam dados sobre a identificação dos presos, não contém campos para 

o registro de nomes sociais e são lançados de acordo com o nome constante em seus registros 

de nascimento, portanto, com seus nomes e sexo biológico, sendo uma alternativa 

encontrada, colocar o nome social dos apenados no local para “apelidos” (SALES, 2017, 59-

62). 

O Estado tem o dever de garantir a segurança das pessoas que estão sob a sua custódia, 

isso porque, mais do que o interesse em punir, deve se ter como punir nas condições 

estabelecidas nas leis e com o supremo respeito aos direitos humanos e dignidade da pessoa 

humana. Dessa forma, se há o reconhecimento da necessidade de se separar os presos em 

razão da rivalidade entre facções criminosas para preservação da integridade pessoal dos 

presos, porque seria privilégio reconhecer os abusos e violências sofridos pela população 

carcerária LGBT e em razão disso, os resguardarem de modo a diminuírem as situações em 

que mais correm riscos? 

Quando questionada se os internos do Imelda são de alguma forma privilegiados, a 

diretora respondeu que a diferença trazida por um presídio nesse formato é que está sendo 

respeitado a dignidade da pessoa humana a partir de uma relação mais próxima com os 

presos, que só é possível em razão da não superlotação. Muito embora já estejam um pouco 

acima de sua capacidade, é viável o contato direto com os internos, sem intimidação pelo 

uso de armas, e para os 160 internos são oferecidas atividades, cursos, qualificações 

profissionais de beleza e dança e ações culturais como teatro, dança e coral. Além disso é 

possível realizar atendimentos médicos e mutirões jurídicos com maior rapidez e frequência 

para todos, “você está preso, mas não está sendo tratado feito lixo”. (CANUTO apud SALES, 

2017). 

Isto é, o que o Irmã Imelda Lima Pontes, enquanto presídio especializado traz, é um pouco 

do que todas as penitenciárias deveriam oferecer, baseado no respeito à dignidade das 

pessoas e na consciência de que todos permanecem humanos onde quer que estejam. 

De outro modo, os presídios especializados são ainda mais raros que as celas ou alas 

LGBT que já são escassas e insuficientes, não atendendo quantitativamente todos aqueles 
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que necessitam da concretização desse direito, que por si só não torna efetivo o respeito aos 

demais direitos das pessoas LGBT dentro do sistema prisional, visto que isso não depende 

apenas de uma infraestrutura adequada e sim de inúmeros fatores decorrentes da 

humanização das prisões e respeito à dignidade de todos, direitos que avançam em relação 

a tutela legal e estão estacionados no quesito concretização. 

6. CONCLUSÃO 

A presente pesquisa buscou, sob a ótica da supremacia da dignidade da pessoa humana 

e a ausência de sua materialização no âmbito do sistema penitenciário brasileiro, analisar a 

situação da população LGBT+ e a potencialização das suas vulnerabilidades em um sistema 

que, por vezes, é reprodutor da violência e das mais graves violações aos direitos 

fundamentais. E neste cenário, entender de que forma um funcionamento amplo e inclusivo 

dos presídios especializados em atendê-los, aliado ao respeito aos preceitos legais, pode ter 

consequências positivas na vida dessas pessoas. 

Sob essa perspectiva, foi possível demonstrar que o sistema penitenciário brasileiro vive 

uma intensa crise permeada pelo desrespeito a dignidade das pessoas presas, em detrimento 

de seu próprio ordenamento jurídico, que se propôs a não só executar a pena, mas oferecer 

as condições necessárias para um tratamento digno durante sua execução. E, dessa forma, 

os direitos não atingidos pela sentença devem ser plenamente resguardos, inclusive, aqueles 

que dizem respeito a autodeterminação das pessoas e sua integridade física, psíquica e moral, 

o que acaba, muitas vezes, não ocorrendo em razão de serem as unidades penitenciárias em 

sua maioria, locais em que são reproduzidas e endossadas as marcas de uma sociedade 

patriarcal e discriminatória. 

Além disso, o Estado deve estar ciente de sua responsabilidade absoluta de garantir a 

segurança das pessoas encarceradas abstendo-se das discriminações que rondam a 

diversidade sexual e de gênero. Incluindo-se o treinamento específico sobre o tratamento das 

pessoas, vez que a efetivação dos direitos das pessoas LGBT+ no contexto intracarcerário 

não depende apenas de uma boa infraestrutura das penitenciárias, mas também, do preparo, 

educação e sensibilização das pessoas em exercício laboral nas prisões, que devem saber 

utilizar uma linguagem respeitosa e não reproduzir atitudes preconceituosas, e serem 

conscientes de que o tratamento oferecido deve encontrar sustentáculo nos princípios 

constitucionais de isonomia, sem distinção de qualquer natureza, de modo a abarcar a 

pluralidade e diversidade humana existente. 

Ademais, deve o Estado assegurar a proteção das pessoas mais vulneráveis dos abusos, 

por meio da alocação em locais específicos ou em celas especiais, extinguindo-se as práticas 

que os coloquem em situações de risco desnecessário, como a colocação de presos em locais 

de acordo, somente, com seu sexo biológico, pensando-se em alternativas com formas 

voluntárias e não punitivas de separação, visto que ao preso também é devido o respeito ao 
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direito de poder escolher, quando e a quem revelar informações acerca de sua orientação 

sexual ou identidade de gênero. 

Portanto, deve-se buscar uma política criminal que atenda às necessidades das pessoas 

presas, respeitando-se a autodeterminação do próprio corpo, como verdadeiro corolário da 

dignidade da pessoa humana, de modo que seu cerceamento e controle por parte do Estado, 

ofendem não somente a vontade do indivíduo, mas os ideais de liberdade, igualdade e dignidade, 

enquanto princípios perseguidos na contemporaneidade e assumidos pelo Brasil em seu 

ordenamento jurídico interno e em âmbito externo, sob pena de ser um sistema que tão somente, 

reproduz a violência que se propõe a punir e evitar. 
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Diego Fontenele Lemos1 

1. INTRODUÇÃO 

O Supremo Tribunal Federal decidiu, em uma sessão histórica, realizada em março de 

2018, pela permissão que pessoas transexuais alterassem seu prenome e gênero no registro 

civil sem a necessária cirurgia de redesignação sexual. O julgamento conjunto da Ação 

Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 4275/DF permitiu ao Egrégio Tribunal se debruçar 

sobre um assunto tão importante para uma parcela da população que luta por 

reconhecimento, igualdade de direitos e justiça social. 

À luz dos direitos fundamentais e dos princípios inferidos da dignidade da pessoa 

humana, essa decisão permite a continuidade desse caminho, na busca da felicidade, 

autodeterminação e autoaceitação por parte desse grupo minoritário. Este trabalho pretende 

analisar alguns dos votos dos eminentes ministros daquela Corte para estabelecer se houve 

ou não uma supressão da omissão legislativa e se a decisão trouxe segurança jurídica em 

relação a essa temática delicada e controversa. 

2. DA CONSTITUCIONALIZAÇÃO DO DIREITO CIVIL E DA TRANSEXUALIDADE 

A Constituição Federal de 1988 é reconhecida por ser um texto moderno, inovador e 

avançado. Conhecida como Constituição Cidadã, abrange títulos que cuidam desde os 

princípios fundamentais, direitos e garantias a uma série de normatizações da organização 

do Estado. Inovadora, tornou mais robustos os direitos e garantias fundamentais. Tendo 

como norte o princípio da dignidade da pessoa humana, os direitos e garantias fundamentais 

previstos no art. 5º objetivam a proteção de toda pessoa. Fleiner (2003, p. 12) afirma que o 

“conteúdo da dignidade humana abarca tudo aquilo (meio, família, história, cultura, 

idioma, sua identidade e suas raízes) que impregnou o ser humano durante seu processo de 

formação”. 

O art. 5º trata dos direitos individuais e coletivos, garantindo que “todos são iguais 

perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos 

estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, 

à segurança e à propriedade” (BRASIL, 1988). 

                                       
1 Acadêmico de Direito da Universidade de Fortaleza. Bacharel em Comunicação Social – Relações 

Públicas pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E-mail: diegofontenelelemos@gmail.com 
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Diante das diferenças que envolvem cada pessoa é preciso que se assegure e respeite a 

autonomia de cada indivíduo para promover suas próprias escolhas, viver de acordo com 

seus valores, desejos e opções políticas, religiosas, profissionais e sexuais (ALVES, 2016). 

Barroso (2010, p. 24) aduz que: 

A autonomia é o elemento ético da dignidade, ligado à razão e ao exercício da vontade na 

conformidade de determinadas normas. A dignidade como autonomia envolve, em primeiro lugar, 

a capacidade de autodeterminação, o direito do indivíduo de decidir os rumos da própria vida 

e de desenvolver livremente sua personalidade. Significa o poder de fazer valorações morais e 

escolhas existenciais sem imposições externas indevidas. Decisões sobre religião, vida afetiva, 

trabalho, ideologia e outras opções personalíssimas não podem ser subtraídas do indivíduo 

sem violar sua dignidade. Por trás da ideia de autonomia está a de pessoa, de um ser moral 

consciente, dotado de vontade, livre e responsável. 

Diante disso, constata-se que cada indivíduo deve ter o direito à autonomia da vontade2 

tanto quanto o direito a autonomia privada3 para decidir a respeito de suas próprias 

escolhas. 

A autonomia privada destacada por Luís Roberto Barroso, particularmente quanto a sua 

autodeterminação, é uma das principais buscas dos transexuais. Sá e Naves (2009) declaram 

que a sexualidade é cultural constituída por aspectos humanos que cingem nuances de 

caráter psíquico, biológico e comportamental que se integram constituindo o status sexual, 

que a partir dele, vai permitir ao indivíduo o direito à identificação sexual. 

O gênero sexual é conferido no nascimento da pessoa e ocorre em virtude das 

características anatômicas que nada tem a ver como a identidade de gênero. O transgênero 

é aquele que possui uma identidade de gênero em conflito com gênero sexual atribuído a ele 

em seu nascimento (ALVES, 2016). 

Dias (2016, p. 227) atesta que “o transexual se considera pertencente ao sexo oposto. 

Sente desconexão psíquico-emocional com o seu sexo biológico” e prossegue declarando que 

a transexualidade ocorre pelo desacordo entre o estado psicológico e as características 

físicas, evidenciado uma dicotomia corpo e identidade, almejando amoldar hormonal e 

cirurgicamente o corpo ao gênero desejado. Trata-se de um conflito entre mente e corpo, 

tem-se a impressão de ter nascido no corpo errado. 

                                       
2 Luís Roberto Barroso (2010, p. 38) faz uma importante observação acerca da autonomia da vontade: 

“A autonomia da vontade é o elemento ético da dignidade humana, associado à capacidade de 
autodeterminação do indivíduo, ao seu direito de fazer escolhas existenciais básicas. Ínsita na 
autonomia está a capacidade de fazer valorações morais e de cada um pautar sua conduta por 
normas que possam ser universalizadas. A autonomia tem uma dimensão privada, subjacente aos 
direitos e liberdades individuais, e uma dimensão pública, sobre a qual se apóiam os direitos 
políticos, isto é, o direito de participar do processo eleitoral e do debate público. Condição do exercício 
adequado da autonomia pública e privada é o mínimo existencial, isto é, a satisfação das 
necessidades vitais básicas”. 

3 Luís Roberto Barroso complementa: (2010, p. 24) “No plano dos direitos individuais, a dignidade se 
manifesta, sobretudo, como autonomia privada, presente no conteúdo essencial da liberdade, no 
direito de autodeterminação sem interferências externas ilegítimas. É preciso que também estejam 
presentes, todavia, as condições para a autodeterminação, as possibilidades objetivas de decisão e 
escolha, o que traz para esse domínio, também, o direito à igualdade, em sua dimensão material”. 
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Conforme Diniz (2009, p. 280-281) a transexualidade é a: 

condição sexual da pessoa que rejeita sua identidade genética e a própria anatomia de seu 

gênero, identificando-se psicologicamente com o gênero oposto. Trata-se de um drama jurídico-

existencial, por haver uma cisão entre a identidade sexual física e a psíquica. É a inversão da 

identidade psicossocial, que leva a uma neurose reacional obsessivo-compulsiva, manifestada 

pelo desejo de reversão sexual integral. Constitui, por fim, uma síndrome caracterizada pelo fato 

de uma pessoa que pertence, genotípica e fenotipicamente, a um determinado sexo ter 

consciência de pertencer ao oposto. 

Para Sá e Naves (2009) o transexual é classificado em primário e secundário de acordo 

com a estabilidade da vontade de mudar o sexo. O primário seria o indivíduo que de forma 

precoce e contínua almeja a modificação, no secundária há impulsos transitórios e 

ocasionais (episódicos ou fortuitos) de transexualidade, manifestando uma oscilação entre 

homossexualismo e travestismo. O que caracteriza cada um dessas classificações é a 

estabilidade da vontade, sendo ela permanente ou ocasional. 

2.1. Dos direitos de personalidade 

A compreensão do dever de proteger o indivíduo como sujeito de direitos é histórica. 

Desde os tempos remotos da antiguidade, com os Códigos de Hamurabi e de Manu, passando 

pela idade média e moderna, o jusracionalismo inicia um movimento pelas garantias formais 

dos direitos humanos que culminam com a proclamação da Declaração dos Direitos do 

Homem e do Cidadão no contexto da Revolução Francesa. Mais tarde, após a Primeira e 

Segunda Guerras Mundiais, é promulgada a Declaração Universal dos Direitos Humanos 

de 1948. É nesse contexto histórico de lutas que surge a proteção à dignidade da pessoa 

humana na Constituição Federal de 1988, sendo alicerçada sobre os princípios da liberdade, 

igualdade (SÁ e NAVES, 2009) e consagrada como uma “cláusula geral de tutela da 

personalidade” (PEREIRA, 2017, p. 201). 

Sá e Naves (2009) afirmam que muitas vezes há uma confusão entre os termos direitos 

humanos e direitos de personalidade, esclarecendo que os direitos humanos são os direitos 

do indivíduo frente ao Estado, já os direitos de personalidade são os mesmos direitos 

essenciais de cada indivíduo, porém sob a esfera privada, devendo ser amparados e 

protegidos pelo ordenamento jurídico. 

Gonçalves (2012, p. 149) aduz de forma precisa que os direitos de personalidade 

consistem em proteção do ser humano contra ingerências de terceiros, na salvaguarda de seu eu 

e funções. Correspondem a direitos essenciais da pessoa, voltados à tutela de sua dignidade. Daí 

se afirmar que ilustram a inter-relação estabelecida entre a Constituição Federal e o Código 

Civil, em consequência dos reflexos do princípio da dignidade da pessoa humana e da tutela 

constitucional dos direitos da personalidade. 

Conforme Amaral, citado por Gonçalves, (2012, p. 151) o objeto dos direitos da 

personalidade é o “bem jurídico da personalidade, como conjunto unitário, dinâmico e 

evolutivo dos bens e valores essenciais da pessoa no seu aspecto físico, moral e intelectual”, 



Anais do Encontro de Pesquisa Jurídica da XIII Semana do Direito da UFC 

- 160 - 

abrangendo além dos elementos individuais a salvaguarda da integridade física, psíquica 

e moral. 

Para Junior e Schneider (2017) os direitos de personalidade “são atributos inerentes à 

própria condição da pessoa” sendo indivisíveis e imprescindíveis a todo ser humano. É sob 

essa tutela dos direitos de personalidade que está inserido o nome da pessoa natural. Para 

a Teoria do Direito da Personalidade o nome, juntamente com outros atributos, tem a 

finalidade de identificar a pessoa, caracterizando-a como um direito de personalidade. 

Pereira (2017, p. 204) atesta que o nome é “elemento designativo do indivíduo e fator de sua 

identificação na sociedade, o nome integra a personalidade, individualiza a pessoa e indica 

grosso modo a sua procedência familiar”. 

Brandelli, citado por Junior e Schneider (2017, p. 128), declara que o “nome e ́ 

fundamental na identificação da pessoa, é elemento basilar da personalidade, por meio 

do qual se faz referência a ̀ pessoa”. 

O artigo 16 do Código Civil de 2002 trata da questão do nome, declarando que “toda 

pessoa tem direito ao nome, nele compreendidos o prenome e o sobrenome”. (BRASIL, 1988). 

O prenome via de regra é imutável (NADER, 2016). O sobrenome indica a procedência, a 

filiação. (GONÇALVES, 2012A,) 

2.2. Identidade de gênero 

É notório que os transexuais ainda hoje sofrem com a dificuldade de efetivar os direitos 

mais básicos da personalidade como à identidade pessoal e sexual. A busca pela identidade 

é um dos grandes anseios das pessoas transexuais, e uma forma de eliminar ou diminuir o 

conflito entre sexo psíquico e o biológico. (RABELO, VIEGAS e POLI, 2014). 

Vieira (2000, p. 91) considera de forma precisa que “O direito à busca do equilíbrio corpo-

mente do transexual, ou seja, à adequação de sexo e prenome, está ancorado no direito ao 

próprio corpo, no direito à saúde [...] principalmente, no direito à identidade sexual, a qual 

integra um poderoso aspecto da identidade pessoal”. Os Princípios de Yogyakarta4, são 

princípios que versam sobre a aplicação da legislação internacional de direitos humanos 

                                       
4 O segundo princípio de Yogyakarta versa que: “todas as pessoas têm o direito de desfrutar de todos 

os direitos humanos livres de discriminação por sua orientação sexual ou identidade de gênero. 
Todos e todas tem direito à igualdade perante à lei e à proteção da lei sem qualquer discriminação, 
seja ou não também afetado o gozo de outro direito humano. A lei deve proibir qualquer dessas 
discriminações e garantir a todas as pessoas proteção igual e eficaz contra qualquer uma dessas 
discriminações. A discriminação com base na orientação sexual ou identidade gênero inclui qualquer 
distinção, exclusão, restrição ou preferência baseada na orientação sexual ou identidade de gênero 
que tenha os objetivos ou efeito de anular ou prejudicar a igualdade perante à lei ou proteção 
igual da lei, ou o reconhecimento, gozo ou exercício, em base igualitária, de todos os direitos 
humanos e das liberdades fundamentais. A discriminação baseada na orientação sexual ou 
identidade de gênero pode ser, e comumente é, agravada por discriminação decorrente de outras 
circunstâncias, inclusive aquelas relacionadas ao gênero, raça, idade, religião, necessidades 
especiais, situação de saúde e status econômico” (PRINCÍPIOS, 2007, p. 11). 
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em relação à orientação sexual e identidade de gênero, definindo esta como sendo a 

(PRINCÍPIOS, 2007, p. 6): 

experiência interna e individual do gênero de cada pessoa, que pode ou não corresponder ao sexo 

atribuído no nascimento, incluindo o senso pessoal do corpo (que pode envolver, por livre escolha, 

modificação da aparência ou função corporal por meios médicos, cirúrgicos ou outros) e outras 

expressões de gênero, inclusive vestimenta, modo de falar e maneirismos. 

A lei nº 8.727/2016 também traz uma definição de identidade de gênero como sendo a 

“dimensão da identidade de uma pessoa que diz respeito a ̀ forma como se relaciona com as 

representações de masculinidade e feminilidade e como isso se traduz em sua prática social, 

sem guardar relação necessária com o sexo atribuído no nascimento” (BRASIL, 2016). 

Cunha (2015) expõe que a identidade de gênero possui uma perspectiva de pertencimento 

de adequação ao sexo quanto ao seu gênero; está diretamente ligado à sensação de como o 

indivíduo se identifica quanto a sua sexualidade, não estando vinculado à constituição física 

ou genética e sim ao convencimento de cada indivíduo quanto a ser homem ou mulher. 

Nunes (2017) traz ainda que a identidade de gênero é um conceito relacionado à imagem 

que o indivíduo tem de si, à maneira como ele se percebe, uma questão psicológica não 

relacionada à orientação sexual. Valadares (2017, p. 571) afirma que a transexualidade é 

uma experiência identitária, caracterizada pelo conflito com as normas de gênero”. Por fim, 

Cunha (2015, p.19) assevera que a identidade de gênero está ligada à questão do 

pertencimento (percepção sexual) de cada um quanto ao seu gênero, não se submetendo a 

constituição física ou genética afirmando não existir determinismo biológico quando se 

trata de identidade sexual, uma vez que esta se molda além do plano do meramente físico 

ou anatômico, sendo sexo e gênero elementos distintos, havendo este último de prevalecer 

sobre aquele no que se refere à formação da identidade da pessoa". 

2.3. Da cirurgia de transgenitalização 

A cirurgia de transgenitalização ou de redesignação sexual é um procedimento cirúrgico 

que tem como finalidade a transmutação do sexo. Ela consiste em um procedimento 

cirúrgico chamado neocolpovulvoplastia ou neofaloplastia. Esse tipo de procedimento não é 

caracterizado como uma cirurgia estética. Luiz Alberto David Araújo, citado por Alves (2016, 

p. 575), assevera que o transexual tem todo o direito de buscar a felicidade, de todos os 

modos possíveis e dentro de certos limites admitidos pela sociedade; objetivando sua 

integração social a qual faz parte a sua integração física e psíquica. 

A neocolpovulvoplastia é a alteração da genitália masculina em feminina. É dividida em 

duas etapas: em um primeiro momento há a amputação do pênis, a retirada dos testículos 

para, em seguida, abrir uma cavidade vaginal. Em uma segunda etapa, há reconstituição 

plástica. A neofaloplastia é a transformação do aparelho sexual feminino em masculino. 

Trata-se de um procedimento mais delicado e perigoso, não trazendo a funcionalidade para 

o órgão sexual, assegurando apenas a condição estética (VIEIRA, 2015). 
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A cirurgia não precisa de autorização judicial para ser feita. É preciso, no entanto, que o 

paciente cumpra uma série de requisitos estabelecidos pelo Conselho Federal de Medicina 

(CFM) em sua resolução 1.955/2010. A cirurgia tem como destino os transexuais, 

“portadores de desvio psicológico permanente de identidade sexual, com rejeição do fenótipo 

e tendência à automutilação e/ou autoextermínio” (CONSELHO, 2010). Ali tambe ́m se 

afastou a possibilidade de criminalização da cirurgia de transgenitalização, conforme artigo 

129 do Código Penal Brasileiro uma vez que tem a finalidade terapêutica de adequar a 

genitália ao sexo psíquico (CONSELHO, 2010). 

A resolução 1.995/2010 do Conselho Federal de Medicina traz em seu art. 3º a definição 

para o transexualismo como um: I) Desconforto com o sexo anatômico natural; II) Desejo 

expresso de eliminar os genitais, perder as características primárias e secundárias do próprio 

sexo e ganhar as do sexo oposto; III) Permanência desses distúrbios de forma contínua e 

consistente por, no mínimo, dois anos; IV) Ausência de transtornos mentais. 

No art. 4º a resolução 1.995/2010 do Conselho Federal de Medicina traz os requisitos 

para que os pacientes possam realizar a cirurgia de transgenitalização, sendo que eles 

devem ser acompanhados, por no mínimo de dois anos, por uma equipe multidisciplinar 

formada por médico psiquiatra, cirurgião, endocrinologista, psicólogo e assistente social. Os 

requisitos são: I) Ser diagnosticado por um médico como transgenitalismo; II) Ser maior de 

vinte e um anos; III) Não apresentar características físicas inapropriadas para a cirurgia. 

O Ministério da Saúde e o Sistema Único de Saúde (SUS) por meio de Ação Civil Pública 

nº 2001.71.00.026279-9/RS foi instado cumprir decisão judicial que o obrigava a criar 

medidas necessárias para permitir ao Sistema Único de Saúde realizar todos os 

procedimentos médicos objetivando garantir ao cidadão acesso às cirurgias de 

transgenitalização e readequação sexual no Processo Transexualizador (Portaria nº 2.803), 

consoante critérios estabelecidos pelo Conselho Federal de Medicina. O direito à saúde é 

garantido na nossa Constituição Federal, em seu art. 196: “a saúde é direito de todos e 

dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do 

risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços 

para sua promoção, proteção e recuperação”. 

O Processo Transexualizador (Portaria nº 2.803) criado pelo Ministério da Saúde, em 

seus arts. 1º e 2º redefine e amplia o processo, estabelecendo diretrizes para a realização do 

procedimento pelo Sistema Único de Saúde: 

Art. 2º São diretrizes de assistência ao usuário(a) com demanda para realização do 

Processo Transexualizador no SUS: 

I - Integralidade da atenção a transexuais e travestis, não restringindo ou centralizando a meta 

terapêutica às cirurgias de transgenitalização e demais intervenções somáticas; 

II - Trabalho em equipe interdisciplinar e multiprofissional; 

III - integração com as ações e serviços em atendimento ao Processo Transexualizador, tendo 

como porta de entrada a Atenção Básica em saúde, incluindo-se acolhimento e humanização do 

atendimento livre de discriminação, por meio da sensibilização dos trabalhadores e demais 
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usuários e usuárias da unidade de saúde para o respeito às diferenças e à dignidade humana, 

em todos os níveis de atenção. (BRASIL, 2013) 

Por fim, há opiniões divergentes acerca da realização da cirurgia. Para alguns, todo 

indivíduo que não realizar a cirurgia de redesignação sexual não poderia alterar os 

registros, uma vez que estaria inserindo informações falsas em registros dotados de fé 

pública que primam pela veracidade. Por outro lado, há quem defenda que a retificação dos 

registros não deve impor ao paciente a realização de cirurgia que é considerada para muitos, 

arriscada. (GOMES e GONÇALVES, 2015) 

3. DA ALTERAÇÃO DO NOME 

O Registro Civil das Pessoas Naturais tem como finalidade tratar de conferir publicidade 

aos atos jurídicos mais relevantes das pessoas naturais. É considerad o o primeiro ato de 

exercício da cidadania da pessoa (registro de nascimento), permitindo que ele seja titular 

de diversos direitos frente ao Estado e a todos (VALADARES, 2017). 

A Lei de Registros Públicos (nº 6.015/73) em seu art. 54 afirma que o assento do nome 

deverá conter, dentre outros dados: I) o dia, mês, ano e lugar do nascimento e a hora certa, 

quando possível determiná-la; II) o sexo do registrando. A alteração do nome, via de regra, 

não é permitida no Brasil, consagrando o princípio da imutabilidade do nome (RABELO, 

VIEGAS e POLI, 2014). 

A imutabilidade está relacionada ao caráter público e à necessidade de segurança jurídica 

do nome. Não faz sentindo permitir a alteração indiscriminada do nome por qualquer um, 

sem um controle maior, permitindo que uma pessoa possua diversas identidades ao longo 

da vida (NUNES, 2017). 

Ainda que pese o regime de imutabilidade do nome há, porém, hipóteses que permitem 

sua alteração. O art. 55, parágrafo único, da lei 6.015 veda o registro de nomes vexatórios. 

O art. 56 da referida lei também permite ao interessado, no primeiro ano de sua maioridade, 

alteração do nome desde que não prejudique os sobrenomes de família. O art. 57 traz a 

possibilidade de alteração do nome por via judicial, através de sentença do juiz. (BRASIL, 

1973). Em 1998 houve uma alteração da Lei de Registros Públicos que permitiu a mudança 

do prenome por apelido público e notório, permitindo assim, que o indivíduo seja 

reconhecido civilmente pelo nome que todos o conhecem (NUNES, 2017). Por fim, o art. 110 

da lei 6.015 traz um outro rol de hipóteses favoráveis à alteração do nome: 

I - erros que não exijam qualquer indagação para a constatação imediata de necessidade de sua 

correção; 

II - erro na transposição dos elementos constantes em ordens e mandados judiciais, termos ou 

requerimentos, bem como outros títulos a serem registrados, averbados ou anotados, e o 

documento utilizado para a referida averbação e/ou retificação ficará arquivado no registro no 

cartório; 

III - inexatidão da ordem cronológica e sucessiva referente à numeração do livro, da folha, da 

página, do termo, bem como da data do registro; 
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IV - ausência de indicação do Município relativo ao nascimento ou naturalidade do registrado, 

nas hipóteses em que existir descrição precisa do endereço do local do nascimento; 

V - elevação de Distrito a Município ou alteração de suas nomenclaturas por força de lei. 

§ 5º Nos casos em que a retificação decorra de erro imputável ao oficial, por si ou por seus 

prepostos, não será devido pelos interessados o pagamento de selos e taxas. 

A alteração do nome pelo ‘nome social’ por pessoas transexuais não modifica o registro 

civil, objetiva apenas uma maior aceitação por parte do indivíduo, conferindo autoafirmação 

e respeito a pessoa transexual. Consoante decreto nº 8.727/2016, o sujeito que almeja ser 

identificado pelo nome social deve requerer junto à administração pública sua inserção 

devendo acompanhar o nome civil e podendo ser inserido nos documentos oficiais (NUNES, 

2017). 

3.1. Alteração dos registros dos transexuais 

A alteração do nome nos registros civis é algo um tanto complexo. Poucas são as 

hipóteses que permitem ao indivíduo realizar essa modificação. Por não ter previsão legal, a 

modificação do nome e do gênero por pessoas transexuais é mais complicado ainda. A 

alternativa, em razão da omissão legislativa, é recorrer à jurisdição voluntária, requerendo 

ao magistrado que sentencie a alteração balizando-se nos princípios da dignidade da pessoa 

humana, da privacidade, da intimidade e nas Convenção Americana e de Direitos Humanos. 

Nunes (2017) faz um sucinto histórico acerca das alterações do nome e gênero nos 

tribunais brasileiros. Em um primeiro momento as cortes decidiam por não reconhecer 

alteração do nome e do gênero, sob as mais diversas justificativas, nenhuma prezava pela 

dignidade da pessoa humana. Iniciou-se então um certo movimento nos tribunais que 

flexibilizou as decisões, permitindo aos transexuais alterarem seu nome e, logo após, a 

mudança do nome e do sexo. Mesmo com decisões de tribunais superiores a questão 

ainda não está pacificada, uma vez que a omissão legislativa em relação ao tema ainda não 

foi suprida. Apesar da evolução jurisprudencial, existe ainda uma tendência a demandar 

como requisito para a alteração de nome a realização de cirurgia de redesignação sexual. 

Nesta mesma linha, Valadares (2017), após análise jurisprudencial, afirmou haver uma 

característica em comum entre os casos analisados: a jurisprudência majoritária no Brasil 

“somente posta-se favoravelmente à retificação do registro civil, desde que precedida de 

cirurgia de redesignação sexual”. Ale ́m disso, o mesmo autor atesta que a omissão legislativa 

traz insegurança jurídica e acarreta em decisões judiciais antagônicas sobre o mesmo fato. 

Nunes (2017) é taxativamente contrária à necessidade de realização de cirurgia para 

alteração asseverando isso ir de encontro aos direitos de personalidade mais básicos 

como o direito à integridade física. 

Valadares (2017) sustenta que a jurisprudência vem evoluindo em relação à modificação 

do nome e do gênero sem a necessidade de procedimento cirúrgico. Podemos ver isso nesses 

julgados: 
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Retificação de assento de nascimento. Alteração do prenome do sexo. Transexual. Interessado 

não submetido a cirurgia de transgenitalização. Princípio constitucional dar dignidade da pessoa 

humana. Condições da ação. Presença. Instrução probatória. Ausência. Sentença cassada. O 

reconhecimento judicial do direito duas transexuais à alteração do seu prenome conforme o 

sentimento que eles têm de si mesmos, ainda que não venham ser submetido à cirurgia de 

transgenitalização, é medida que se revela possível em consonância com um princípio 

constitucional dar dignidade da pessoa humana. Presente as condições da ação e a afigurando-

se indispensável o regular processamento do feito, com instrução probatório exauriente, para 

correta solução da presente controvérsia, impõe-se a cassação da sentença. (TJMG, AC 

1.0231.11.012679-5/0001, 6ª Câmara Cível. Rel. Des. Edilson Fernandes, p.23/08/2013). 

(MINAS GERAIS, 2013). 

APELAÇÃO CÍVEL. RETIFICAÇÃO DE REGISTRO CIVIL. TRANSGENÊRO.MUDANÇA DE NOME 

E DE SEXO. AUSÊNCIA DE CIRURGIA DE TRANGENITALIZAÇÃO. Constatada e provada a 

condição de transgênero da autora, é dispensável a cirurgia de transgenitalização para efeitos de 

alteração de seu nome e designativo de gênero no seu registro civil de nascimento. A condição de 

transgênero, por si só, já evidencia que a pessoa não se enquadra no gênero de nascimento, 

sendo de rigor, que a sua real condição seja descrita em seu registro civil, tal como ela se 

apresenta socialmente DERAM PROVIMENTO. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 70057414971, 

Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Rui Portanova, Julgado em 05/06/

2014) (RIO GRANDE DO SUL, 2014). 

Além disso, faz-se mister ressaltar que em virtude do Recurso Extraordinário 670.422, 

cujo acórdão ainda não foi publicado, houve a emissão da Repercussão Geral 761 pelo 

Supremo Tribunal Federal – “Possibilidade de alteração de gênero no assento de registro civil 

de transexual, mesmo sem a realização de procedimento cirúrgico de redesignação de sexo”. 

A emissão dessa repercussão geral e dos acórdãos da RE670.422 e da ADI 4.275 trarão uma 

nova visão a respeito da alteração do prenome e do sexo nos registros civis sem a necessidade 

de realização de cirurgia de transgenitalização. Por fim, Valadares (2017) atesta existir dois 

grupos que discordam quanto à publicidade das suas decisões. Um primeiro grupo defende 

a retificação do nome e gênero, sem a possibilidade de dar publicidade a esse fato, 

excetuando casos de ordem judicial ou a pedido do próprio interessado e um segundo grupo 

que é a favor da retificação do nome e do gênero, mas que isso deve-se dar por meio de uma 

averbação no registro de nascimento, assegurando sua publicidade. 

3.2. Publicidade x privacidade dos registros 

O registro civil, a priori, preza pela presunção de veracidade e tem como objetivo dar 

publicidade aos atos praticados pelas pessoas naturais. Ele funciona como um instrumento 

de identificação no meio social. É através dos registros que se atribuem publicidade, 

autenticidade, segurança e eficácia aos fatos jurídicos do indivíduo e da sociedade 

(GONÇALVES, 2012). 

No entanto há uma problematização em relação à publicização ou não dos registros dos 

transexuais que se submeteram (ou não) a cirurgia de redesignação sexual. Luis Guilherme 

Loureiro, citado por Ferrarini (2017, p. 92), afirma que não haveria o cancelamento do 
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registro original, mas a sua averbação retificando a mudança de nome e gênero, 

preservando, assim, a segurança jurídica e a continuidade dos registros. 

Ferrarini (2017, p. 92) é a favor da publicização da alteração da mudança de sexo ao 

afirmar que “deve prevalecer a publicação das informações. A despeito de ser um dado 

extremamente íntimo, uma cirurgia de transmutação sexual deve ser informada, afinal o 

erro sobre a pessoa é causa que invalida o casamento” (arts. 1556 e 1557 do Código Civil). 

Ressalta-se que a publicidade exagerada pode acarretar lesão a princípios fundamentais do 

nosso ordenamento jurídico, como o direito de personalidade, à privacidade e à intimidade. 

Frente a falta de uma legislação específica, por analogia, recorre-se a uma situação 

intermediária em que a publicidade da mudança de nome e sexo é averbado à margem 

do registro por intermédio de requerimento do indivíduo interessado ou ordem judicial 

(GONÇALVES, 2012). 

Elimar Szaniawski, citado por Gonçalves (2012, p. 225) pondera que é necessário achar 

uma linha média entra a publicização do procedimento de redesignação e a identidade sexual 

que não impeça acesso a terceiros de conhecerem a transformação sexual. Gonçalves (2012, 

p. 225) afirma que: 

com base no direito da pessoa transexual ao esquecimento do estado anterior que causou tanto 

sofrimento, afirma que o mandado judicial de retificação deve determinar a averbação da 

mudança de prenome e sexo à margem do registro, bem como o seu arquivamento, aplicando 

analogamente a antiga redação do ECA, art.47, § 1º. Desse modo, entende que novas certidões 

não devem fazer menção à natureza das retificações procedidas, consignando apenas que o 

referido assento foi retificado por ordem judicial, em segredo de justiça, somente sendo possível 

o fornecimento de certidão de inteiro teor a critério da autoridade judiciária (analogia com a então 

disciplina do ECA, art. 47, § 5º). 

Faz-se necessário ressaltar que a publicidade irrestrita das alterações não se harmoniza 

sob o viés dos direitos humanos, inclinado à proteção dos transexuais. Divulgar de maneira 

ampla feriria a dignidade da pessoa, ao passo que violaria a privacidade e intimidade dos 

indivíduos que realizaram o procedimento. Por outro lado, a alteração sem menção ao seu 

estado anterior também não satisfaz (GONÇALVES, 2012). 

Diante disso, a solução mais acertada é a apresentada por Júlia C. R. da Cunha Mota, 

citada por Gonçalves (2012, p. 230), que mantém à margem dos livros: “todos os dados 

necessários à identificação da retificação realizada, entretanto esses dados só serão 

públicos na eventual expedição de uma certidão verbum ad verbum, ou seja, a requerimento 

do próprio registrado ou por determinação judicial”. A proposta, com efeito, tanto protege a 

pessoa transexual quanto assegura a veracidade e continuidade dos registros. 
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4. A DECISÃO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL5 NA ADI 4.275 

Antes de analisar a decisão do STF frente a ADI 4.275 é preciso conhecer a decisão 

paradigma da quarta turma do Superior Tribunal de Justiça, que em agosto de 2017, no 

REsp.1.626.739-RS, resolveu adotar um novo posicionamento em relação aos transexuais 

que não realizaram a cirurgia de redesignação sexual e queriam alterar o prenome e o gênero 

nos registros civis. No acórdão, o relator Ministro Luis Felipe Salomão (REsp. 1.626.739-RS) 

afirma que a jurisprudência da Corte deve evoluir para também beneficiar os transexuais 

que não realizaram o procedimento cirúrgico, conferindo proteção sob o manto da dignidade 

da pessoa humana, uma vez que já é praxe na Corte Superior a possibilidade de alteração 

do prenome e gênero em transexuais operados6. 

O Recurso Especial foi provido, julgado integralmente procedente, autorizando a 

retificação registro civil a ser averbado, indicar o prenome escolhido e o gênero/sexo sem 

mencionar à razão ou o conteúdo das alterações e não permitindo a publicidade dos 

registros. É importante que os princípios da publicidade e da veracidade dos registros civis 

sejam compatibilizados com a dignidade da pessoa humana, princípio fundamental 

previsto na Constituição Federal de 1988. 

Assim, conclui-se que, em atenção à cláusula geral de dignidade da pessoa humana, a 

jurisprudência desta Corte deve avançar para autorizar a retificação do sexo do indivíduo 

transexual no registro civil, independentemente da realização da cirurgia de adequação sexual, 

desde que dos autos se extraia a comprovação da alteração no mundo fenomênico (como é o caso 

presente, atestado por laudo incontroverso), cuja averbação, nos termos do § 6ª do artigo 109 da 

Lei de Registros Públicos, deve ser efetuada no assentamento de nascimento original, vedada a 

inclusão, ainda que sigilosa, da expressão transexual ou do sexo biológico. (REsp. 1.626.739-RS) 

Faz-se mister ressaltar que a decisão do Superior Tribunal de Justiça não representa um 

entendimento pacífico daquela Corte. No entanto, é, sem dúvida, um grande passo para a 

uniformização da jurisprudência e uma conquista sem precedentes para essa parcela da 

população que tanto almeja reconhecimento e igualdade. 

Não há dúvidas que a decisão da quarta turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) 

foi peça importante para que o Supremo Tribunal Federal pudesse dar o próximo passo e 

analisasse o tema. Assim, em março de 2018, a Suprema Corte Brasileira julgou a ADI 

4.275, julgado esse que estabeleceu entendimento em consonância com a evolução da 

jurisprudência e firmou posição pela permissão da alteração de prenome e gênero sem a 

necessária realização da cirurgia de redesignação sexual. É importante ressaltar que não 

                                       
5 O acórdão da ADI 4.275 ainda não foi publicado. Apenas os votos dos Ministros Edson Fachin, 

Celso d e Mello, Marco Aurélio de Mello, Ricardo Lewandowski e Gilmar Mendes foram 
disponibilizados pelos seus respectivos gabinetes. Ao analisar os votos eventuais citações serão 
retiradas deles. 

6 O Superior Tribunal de Justiça (STJ) já vinha permitindo a alteração do nome e gênero/sexo de 
transexuais que já realizaram a cirurgia de transgenitalização no registro civil (REsp. 1.008.398/SP, 
Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 15.10.2009, DJe. 18.11.2009; e REsp. 
737.993/MG, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 10.11.2009, DJe. 
18.12.2009). 
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será analisado o acórdão, uma vez que até a presente data ele não foi publicado. Serão 

analisados os votos dos ministros Edson Fachin, Celso de Mello, Marco Aurélio Mello, 

Ricardo Lewandowski e Gilmar Mendes. Entre 28 de fevereiro e 01 de março de 2018, o 

Supremo Tribunal Federal (STF) se debruçou sobre a Ação Direta de 

Inconstitucionalidade (ADI) 4.275 ajuizado pela Procuradoria Geral da República (PGR) que 

buscava conferir ao art. 58 da Lei nº 6.015/1097 uma interpretação conforme à 

Constituição Federal de 1988. O objetivo dessa ADI 4.275 era permitir aos transexuais o 

direito de alteração do prenome e do gênero no registro civil sem a necessidade de realizar-

se a cirurgia de transgenitalização. Para tanto, seriam necessários, o estabelecimento de 

requisitos para que as pessoas transexuais pudessem realizar a alteração, sendo eles, 

segundo a Procuradoria Geral da República (PGR): 

I) Idade igual ou maior de 18 anos; 

II) II) à convicção, há 3 anos, de pertencer ao gênero oposto ao biológico, requisitos 

estes que devem ser atestados por equipe multidisciplinar de saúde (aspectos 

médicos, psicológicos e sociais). 

O Supremo Tribunal Federal decidiu por maioria, julgar procedente7 o pedido para 

dar interpretação conforme a Carta Maior e o Pacto de São José da Costa Rica ao art. 58 da 

Lei 6.015/1973, permitindo aos transgêneros, independente de cirurgia de redesignação 

sexual, ou de tratamentos hormonais ou patologizantes, o direito à substituição do prenome 

e sexo nos registros civis. 

O voto do Ministro Marco Aurélio Mello8: O eminente relator do caso trouxe em seu 

voto uma reafirmação a respeito dos direitos dos transexuais, reconhecendo suas lutas e a 

necessidade de reconhecimento em favor daquela minoria que busca a autodeterminação e 

a felicidade. Estabeleceu o Ministro Marco Aurélio de Mello que para a alteração do 

assentamento do registro de pessoas não submetidas à transgenitalização, deverá ser 

utilizado os requisitos trazidos pela resolução 1.955/2010 do Conselho Federal de Medicina: 

No mínimo 21 anos de idade e diagnóstico de transexualismo por equipe multidisciplinar 

                                       
7 Decisão do julgamento da ADI 4.275: “O Tribunal, por maioria, vencidos, em parte, os Ministros 

Marco Aurélio e, em menor extensão, os Ministros Alexandre de Moraes, Ricardo Lewandowski e 
Gilmar Mendes, julgou procedente a ação para dar interpretação conforme a Constituição e o Pacto 
de São José da Costa Rica ao art. 58 da Lei 6.015/73, de modo a reconhecer aos transgêneros que 
assim o desejarem, independentemente da cirurgia de transgenitalização, ou da realização de 
tratamentos hormonais ou patologizantes, o direito à substituição de prenome e sexo diretamente 
no registro civil. Impedido o Ministro Dias Toffoli. Redator para o acórdão o Ministro Edson Fachin. 
Presidiu o julgamento a Ministra Cármen Lúcia. Plenário, 1º.3.2018”. 

8 Voto Marco Aurélio de Mello no julgamento da ADI 4.275: “Julgo parcialmente procedente o pedido 
para assentar, como interpretação do artigo 58 da Lei no 6.015/1973 compatível com a 
Constituição Federal, a possibilidade de mudança de prenome e gênero no registro civil, mediante 
averbação no registro original, condicionando-se a modificação, no caso de cidadão não submetido 
à cirurgia de transgenitalização, aos seguintes requisitos: (i) idade mínima de 21 anos; e (ii) 
diagnóstico médico de transexualismo, presentes os critérios do artigo 3º da Resolução no 1.955/
2010, do Conselho Federal de Medicina, por equipe multidisciplinar constituída por médico 
psiquiatra, cirurgião, endocrinologista, psicólogo e assistente social, após, no mínimo, dois anos de 
acompanhamento conjunto”. 
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formada por médico psiquiatra, cirurgião, endocrinologista, psicólogo e assistente social e 

acompanhamento conjunto de, no mínimo, dois anos. 

O Ministro também trouxe a necessidade de que esses requisitos sejam aferidos em 

procedimento de jurisdição voluntária, com participação do Ministério Público. Além 

disso, acolheu solicitação da Advocacia-Geral da União no sentindo de dar forma e 

publicidade da mudança no registro civil. O Ministro motivou seu voto em razão de que a 

alteração do nome e gênero não apaga o caminho percorrido pelo indivíduo até ali, sendo 

ele responsável pelos atos praticados anteriormente, não existindo direito absoluto da 

descontinuidade das informações registradas. Para tanto, é necessário resguardar sob a 

égide do princípio da veracidade do registro, o interesse público de desfazer divergências 

relacionadas ao estado da pessoa. No entanto, fica preservada a intimidade, não expondo o 

transexual a constrangimento ou preconceito. 

O acesso de terceiros de boa-fé ao que foi averbado em relação ao nome e gênero deve 

ser feito por via jurisdicional voluntária demonstrando a necessidade de levantar o sigilo das 

informações do indivíduo. Assim, o Ministro Marco Aurélio julgou parcialmente procedente 

o pedido para interpretar conforme a Constituição Federal o art. 58 da Lei 6.015/1973, 

permitindo a alteração do prenome e gênero no registro civil, por meio de averbação no 

registro original, condicionando a mudança, sem a realização de cirurgia de redesignação, 

aos critérios da resolução 1.955/2010 do Conselho Federal de Medicina. (MELLO, 2018) 

O voto do Ministro Edson Fachin9 traz também uma preocupação em relação aos 

direitos dos transexuais e sua relação aos princípios avocados na Constituição Federal, 

particularmente, o princípio da dignidade da pessoa humana. Ele estabelece a igualdade 

entre homens e mulheres, assim como a inviolabilidade da vida, honra, imagens e 

intimidade. Fachin aduz que o caso em questão transcende “a ana ́lise da normatização 

infraconstitucional de regência dos registros públicos, sendo melhor compreendido e 

solucionado à luz dos direitos fundamentais, de sua efica ́cia horizontal e dos direitos da 

personalidade” (FACHIN, 2018, p. 9). O Ministro também faz alusão ao Pacto Internacional 

sobre Direitos Civis e Políticos, que proíbe qualquer forma de discriminação e ao Pacto de 

São José da Costa Rica que também versa sobre a não discriminação. 

O ministro é claramente a favor da possibilidade de alteração nos registros civis por 

parte de pessoas transexuais dos prenome e gênero sem a necessidade de realização de 

cirurgia de transgenitalização, uma vez que condicionar a alteração nos registros a cirurgia 

atenta contra a dignidade da pessoa humana, sua integridade física e sua autonomia de 

                                       
9 Voto Ministro Edson Fachin no julgamento da ADI 4.275: “Diante de todo o exposto, julgo procedente 

a presente ação direta para dar interpretação conforme a Constituição e o Pacto de São José da 
Costa Rica ao art.58 da Lei 6.015/73, de modo a reconhecer aos transgêneros, que assim o 
desejarem, independentemente da cirurgia de transgenitalização, ou da realização de tratamentos 
hormonais ou patologizantes, o direito à substituição de prenome e sexo diretamente no registro 
civil”. 
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vontade. Fachin faz ampla referência à recente Opinião Consultiva10 24/2017, realizada 

junto à Corte Interamericana de Direitos Humanos, sobre identidade de gênero e não 

discriminação a casais do mesmo sexo. Por fim, julgou procedente a presente Ação Direta de 

Inconstitucionalidade nº 4.275, conferindo interpretação conforme a Constituição Federal e 

o Pacto de São José da Costa Rica ao art. 58 da Lei 6.015/1973, reconhecendo aos 

transgênero, o direito à alteração do prenome e gênero, independente da realização de 

cirurgia de transgenitalização ou da realização de tratamentos hormonais ou patologizantes. 

No seu voto o ministro não teceu comentários a respeito da publicidade do registro e aferiu 

que a mudança dos assentos nos registros públicos está sujeito apenas à livre manifestação 

de vontade do indivíduo que objetiva expressar sua identidade de gênero. “A pessoa não deve 

provar o que é e o Estado não deve condicionar a expressão da identidade a qualquer tipo 

de modelo, ainda que meramente procedimental” (FACHIN, 2018, p. 16). 

Voto do Ministro Ricardo Lewandowski11: O Ministro afirma reconhecer que o conflito 

pode ser resolvido com base na interpretação do art. 58 da Lei 6.015/1973, não tendo 

dúvidas de que há procedência entre o pedido e os direitos fundamentais. Além disso, 

fica claro que a autodeterminação é extremamente importante para a autoestima, 

autoconfiança, autorealização e para a felicidade. Em razão disso, julgou procedente dar 

interpretação constitucional ao art. 58 da Lei 6.015/1973, reconhecendo o direito à alteração 

do nome social e gênero dos transexuais independente de qualquer procedimento médico. 

Não obstante, o Ministro manifestou-se contrário ao estabelecimento de critérios mínimos 

para a mudança, uma vez que cabe ao julgador verificar se foram preenchidos os requisitos 

para a alteração, dispondo de qualquer meio de prova para confirmar a mudança. O 

Ministro Lewandowski afirma também que dívidas ou antecedentes criminais não são 

empecilhos para que haja a alteração do nome e do gênero. Além disso, ele decidiu ser 

contra a publicação de editais ou outras formas de publicidade da mudança, salvaguardando 

a privacidade do indivíduo. (LEWANDOWSKI, 2018). 

O voto do Ministro Gilmar Mendes12: O ministro Mendes adotou como tese em seu voto 

o entendimento de que a alteração do gênero no registro civil, por parte do transexual, é 

possível somente no caso de comprovada juridicamente sua condição, independente da 

realização de procedimento cirúrgico. Gilmar Mendes se filiou ao entendimento dos Ministros 

Alexandre de Moraes e Dias Toffoli no julgamento do Recurso Extraordinário nº 670.422 que 

                                       
10 Ver: A Opinião Consultiva 24/2017 da CIDH: http://corteidh.or.cr/docs/opiniones/

seriea_24_esp.pdf 
11 Voto Ministro Ricardo Lewandowski no julgamento da ADI 4.275: “Feitas estas considerações, dou 

provimento ao recurso extraordinário e julgo procedente a ação direta de inconstitucionalidade para 
dar interpretação conforme à Constituição ao art. 58 da Lei 6.015/1973, com a redação conferida 
pela Lei 9.708/1998, de modo a permitir a alteração do nome e do gênero da pessoa “trans”, 
independentemente dequalquer procedimento médico”. 

12 Voto do Ministro Gilmar Mendes no julgamento da ADI 4.275: “Ante o exposto, acompanho os votos 
dos Ministros Dias Toffoli e Alexandre de Morares para reconhecer o direito dos transgêneros de 
alterarem seu registro civil, independentemente de cirurgia de redesignação sexual, mediante a 
observância dos seguintes requisitos: 1) que haja ordem judicial (art. 13, I, da Lei 6.015/1973); e 2) 
que essa alteração seja averbada à margem no seu assentamento de nascimento, resguardado o 
sigilo acerca da ocorrência dessa modificação”. 
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trata de questão análoga ao do julgamento da ADI 4.275. Mendes afirma que o Ministro 

Toffoli apresentou como tese naquele julgamento, a proposta 13 que, segundo ele, atende ao 

direito fundamental subjetivo sobre a alteração do prenome e gênero e também resguarda a 

veracidade e publicidade dos registros públicos: 

1. O transexual, comprovada juridicamente sua condição, tem direito fundamental subjetivo à 

alteração de seu prenome e de sua classificação de gênero no registro civil, independentemente 

da realização de procedimento cirúrgico de redesignação de sexo. 

2. Essa alteração deve ser averbada à margem do assento de nascimento, com a anotação de que 

o ato é realizado ‘por determinação judicial’, vedada a inclusão do termo ‘transexual’. 3. Nas 

certidões do registro não constará nenhuma observação sobre a origem do ato, vedada a 

expedição de certidão de inteiro teor, salvo requerimento do próprio interessado ou por 

determinação judicial. 4. A autoridade judiciária determinará, de ofício ou a requerimento do 

interessado, a expedição de mandados específicos para alteração dos demais registros nos órgãos 

públicos ou privados pertinentes, os quais deverão preservar o sigilo sobre a origem dos atos 

(MENDES, 2018, p. 2). 

Mendes afirma se preocupar com os conflitos entre a autodeterminação dos transexuais 

e a higidez dos registros públicos. Por fim, acompanhou os votos do Ministro Dias Toffoli 

e Alexandre de Moraes, reconhecendo o direito dos transgênero de mudarem o seu registro 

civil, independente de realização de cirurgia de transgenitalização, devendo, no entanto, 

observar os seguintes requisitos: I) Que haja ordem judicial, conforme o art. 13, I, da Lei 

6.015/1973 e II) Que a alteração seja averbada à margem do assentamento d e nascimento, 

salvaguardando o sigilo dessa acerca dessa modificação. 

O voto do Ministro Celso de Mello14: O decano ministro do Supremo Tribunal Federal 

afirmou que o julgamento da ADI 4.275 é fundamental, para tornar permanente e ampliar, 

a luta pelos direitos fundamentais. Celso de Mello assegura que os transgênero tem o dever 

de receber proteção da lei e do Estado, sendo inaceitável qualquer norma que discrimine, 

desrespeite ou exclua essa minoria. O ministro assevera que as pessoas possuem o direito 

                                       
13 Parte do voto do Ministro Dias Toffoli no julgamento do RE 670.422 que serviu como base para o 

Ministro Gilmar Mendes apresentar seu voto da ADI 4275. “O transexual, comprovada juridicamente 
sua condição, tem direito fundamental subjetivo à alteração de seu prenome e de sua classificação 
de gênero no registro civil, independentemente da realização de procedimento cirúrgico de 
redesignação de sexo. 2. Essa alteração deve ser averbada à margem do assento de nascimento, 
com a anotação de que o ato é realizado ‘por determinação judicial’, vedada a inclusão do termo 
‘transexual’. 3. Nas certidões do registro não constará nenhuma observação sobre a origem do ato, 
vedada a expedição de certidão de inteiro teor, salvo requerimento do próprio interessado ou por 
determinação judicial. 4. A autoridade judiciária determinará, de ofício ou a requerimento do 
interessado, a expedição de mandados específicos para alteração dos demais registros nos órgãos 
públicos ou privados pertinentes, os quais deverão preservar o sigilo sobre a origem dos atos”. 

14 Voto do Ministro Celso de Mello no julgamento da ADI 4.275: “Sendo assim, e em face das razões 
expostas, não obstante o primoroso voto proferido pelo eminente Ministro Marco Aurélio Relator 
desta causa, peço-lhe vênia para acompanhar a manifestação do eminente Ministro Edson Fachin, 
notadamente quanto à parte dispositiva de seu substancioso voto. Em consequência, dispensada a 
exigência de prévia realização de cirurgia de transgenitalização (ou de reversão sexual), “(...) julgo 
procedente a presente ação direta para dar interpretação conforme à Constituição e ao Pacto de São 
José da Costa Rica ao art. 58 da Lei 6.015/73, de modo a reconhece r aos transgêneros, que assim 
o desejarem, independentemente da cirurgia de transgenitalização ou da realização de tratamentos 
hormonais ou patologizantes, o direito à substituição de prenome e sexo diretamente no registro 
civil” (grifei), tal como consignou, em seu douto voto, o eminente Ministro Edson Fachin”. 
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fundamental ao reconhecimento de sua identidade de gênero e de serem tratadas 

conforme sua autopercepção. Celso de Mello (2018, p.4) também afirma que: 

O exercício desse direito básico, que pode importar em modificação da aparência ou em alteração 

das funções corporais do transgênero, também legitima a possibilidade de retificação dos 

assentamentos registrais, com a consequente mudança do prenome e da imagem registrados em 

sua documentação pessoal, sempre que tais elementos de identificação não coincidirem com a 

identidade de gênero, tal como autopercebida pelo próprio indivíduo. 

Por fim, após uma longa defesa dos direitos fundamentais : dignidade da pessoa 

humana, igualdade, liberdade, intimidade e privacidade, o decano ministro votou por julgar 

procedente a Ação Direta de Constitucionalidade, dando interpretação consoante a 

Constituição Federal e o Pacto de São José da Costa Rica, ao art. 58 da Lei 6.015/1973, o 

direito dos transgêneros à modificação do prenome e gênero independentemente de 

realização de cirurgia de transgenitalização ou de tratamentos patologizantes ou hormonais. 

5. CONCLUSÃO 

A recente decisão do Supremo Tribunal Federal em relação à alteração do nome e do 

gênero das pessoas transexuais sem a necessidade de realizar procedimento cirúrgico é, 

indiscutivelmente, uma conquista sem precedentes para esse grupo minoritário. Percebe-

se que a transexualidade não é uma simples orientação sexual, mas uma identificação da 

figura do transexual com o outro gênero, é uma questão de identidade, de como ele vê a si 

mesmo. 

Proibir a mudança de nome e gênero nos registros civis é um ato anacrônico e que não 

condiz com a igualdade que a constituição tanto apregoa. A simples mudança dos registros 

vai permitir que essa parcela da população continue a sua incessante busca por 

autodeterminação, aceitação e pela felicidade. Não há dúvidas que a ADI 4.275 e o RE 

670.422 são um passo importante para um futuro mais igual no Brasil. 
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Alan Victor Neres Paixão1 

1. INTRODUÇÃO 

Ecoam nos bastidores que acompanham o projeto de Reforma da Lei de Recuperação e 

Falências o rumor de que o Ministro da Fazenda, Henrique Meireles, deverá ceder à pressão 

para manter as instituições financeiras fora dos processos recuperacionais e falimentares2, 

decisão esta que vai contra as discussões dentro da comissão responsável pela elaboração 

do projeto, composta por professores, juízes e funcionários da Procuradoria-Geral da 

Fazenda Nacional, do Banco Central e da Receita Federal, nomeados pelo Governo3. 

O principal argumento utilizado pelas instituições financeiras contrárias a tal inclusão é 

de que a falta de segurança jurídica nos processos de recuperação e falências pode prejudicar 

as casas bancárias, no sentido de que estas podem não receber a contrapartida esperada. 

As razões para tal desconfiança não faltam, em termos práticos: apenas 6% das empresas 

que pediram recuperação judicial no Brasil conseguiram sair dela formalmente4 o que reflete 

um relativo progresso, mas não deixa de revelar tamanho déficit na eficiência do processo, 

em termos absolutos. Neste cenário, as instituições bancárias – no intento de garantir ao 

máximo o retorno do capital cedido às empresas – vêm adotando paulatinamente 

mecanismos contratuais que hoje é traduzido pela doutrina de jurisprudência pátrias 

como “trava bancária”. 

Para o Ministro Henrique Meirelles a proposta representa um "empoderamento" dos 

credores, para preservar a companhia e os empregos, em vez de proteger os acionistas 

devedores5, seguindo o paradigma da Lei 11.101/2005. 

Em suma, o indigitado debate, considerado o mais polêmico da proposta, consubstancia-

se na inclusão dos credores com garantia fiduciária nos processos de recuperação e falências. 

                                       
1 Acadêmico de Direito da Universidade Federal do Ceará. Membro pesquisador da Sociedade 

Acadêmica Fran Martins. 
2 FOLHA DE SÃO PAULO. Nova lei de falências dá mais poder a bancos. Disponível em: http://

www1.folha.uol.com.br/mercado/2017/12/1942573-nova-lei-de-falencias-da-mais-poder-a-
bancos.shtml. Acesso em: 16 mai. 2018 

3 Sobre o Grupo instituído por Henrique de Campos Meireles: http://www.fazenda.gov.br/acesso-a-
informacao/institucional/legislacao/portarias-ministeriais/2016/portaria-ndeg-467-de-16-de-
dezembro-de-2016. Acesso em: 16 mar. 2018 

4 EXAME. Recuperação judicial no Brasil: as lições de quem sobreviveu. Disponível em: https://
exame.abril.com.br/revista-exame/recuperacao-judicial-no-brasil-as-licoes-de-quem-sobreviveu/ 
Acesso em: 16 mar. 2018. 

5 FOLHA DE SÃO PAULO. Nova lei de falência dá mais poder a bancos. Disponível em: http://
www1.folha.uol.com.br/mercado/2017/12/1942573-nova-lei-de-falencias-da-mais-poder-a- 
bancos.shtml. Acesso em: 16 mar. 2018. 
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Considerável parte do passivo das empresas em recuperação judicial tem este tipo de 

garantia, e grande parte dos credores com garantia fiduciária são as instituições financeiras6. 

Tal discussão é produto de um amplo debate nas cortes nacionais e na seara acadêmica, 

o qual versa sobre várias questões práticas que puseram a interpretação literal do artigo 49 

da Lei 11.101/05 em cheque, tornando imprescindível a reformulação deste e vários outros 

dispositivos da Lei de Ritos Recuperacionais e Falimentares. 

O objetivo desta obra é trazer à lume os principais julgados que acompanharam a 

evolução das operações entre instituições financeiras e empresas, envolvendo a cláusula de 

garantia de alienação fiduciária, desembocando na análise da decisão vazada pelo Superior 

Tribunal de Justiça, de julgamento do REsp nº 1.263.500-ES, considerado julgado mais 

importante acerca do tema. Em complemento, objetiva também apresentar entendimentos 

comuns e divergentes de profissionais e estudiosos da matéria que disciplina o tema em 

questão. 

Por fim, buscará antever qual será o resultado legislativo desse debate, isto é, em que 

sentido o projeto de reforma da Lei de Recuperação e Falência será alterado, a fim de 

acompanhar a evolução mercadológica e jurisprudencial acerca da prefalada trava bancária. 

Esse apanhado é de suma importância para buscar antever quais serão os pontos de 

mudança da aludida reforma, e se estes irão, em suma, contribuir positivamente para os fins 

aos quais a Lei Recuperacional e Falimentar se destina. Antes disso, contudo, faz-se 

necessário discorrer sobre alguns aspectos paradigmáticos/principiológicos que orbitam a lei 

11.101/2005, e que são pertinentes para a elucidação do debate que será exposto mais à 

frente. 

2. EVOLUÇÃO DE ESCOPO DA LEI DE CONCORDATA PARA O DA LRF 

Em razão dos efeitos perniciosos que as empresas em crise geravam na ordem econômica 

e jurídica, houve por bem instituir o processo de recuperação judicial. Tal instituto surgiu 

no Brasil em 1850, por meio da Concordata, originária do direito romano, onde a falência era 

tida como um crime contra os credores, e tinha o intuito precipuamente sancionatório sobre 

os representantes das empresas falidas, atingindo a esfera extrapatrimonial dos empresários, 

os quais eram considerados “fraudadores”. 

Para superar as experiências resultantes de uma legislação cujo paradigma era 

eminentemente sancionatório para a empresa, sem trazer resultados razoavelmente positivos 

para os credores, em 2005 fora promulgada a Lei de Recuperação e Falências, que trouxe 

um conceito de recuperação judicial de empresas que reflete um paradigma diametralmente 

oposto às legislações anteriores. Para tal conceito fora dado um dispositivo próprio – artigo 

47 da Lei 11.101/2005 –, por oportuno abaixo colacionado: 

                                       
6 JOTA. Aspectos da reforma da Lei de Recuperação Judicial. Disponível em: https://www.jota.info/

opiniao-e-analise/artigos/aspectos-da-reforma-da-lei-de-recuperacao-judicial-25092017. Acesso 
em: 16 mar. 2018. 
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A recuperação judicial tem por objetivo viabilizar a superação da situação de crise econômico-

financeira do devedor, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos 

trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo, assim, a preservação da empresa, sua 

função social e o estímulo à atividade econômica. 

Verifica-se, portanto, a primazia dada à busca pela recuperação das empresas – 

consideradas viáveis, ressalte-se – em crise, desvencilhando-se por completo do intuito 

eminentemente sancionatório, de modo que o atendimento dos interesses dos credores é 

levado a efeito de forma reflexa, como produto do resultado do processo recuperacional ou 

falimentar, havendo ainda uma concorrência de interesses, inserida em um universo que 

envolve não apenas os credores, mas consumidores, empregados, Fisco, comunidade etc. 

Tal evolução paradigmática decorre, por óbvio, da Constituição Federal de 1988, a qual 

consagrou como princípio geral da atividade econômica a função social da empresa, inscrito 

no artigo 170, inciso III, da Magna Carta. 

3. EFICÁCIA DA LRF O SPREAD BANCÁRIO 

Embora o escopo principal da Lei de Recuperação e Falências, prima facie, seja conferir 

uma solução judicial às empresas que não obtiveram uma solução de mercado (COELHO, 

2016), há de se considerar que a intenção do Legislador fora muito mais abrangente e 

ambiciosa que simplesmente conferir uma alternativa judicial de reestruturação às empresas 

em crise. 

Em verdade, a garantia judicial, de uma oportunidade de soerguimento aos 

empreendimentos que apresentem uma potencial aptidão para tanto, visa também estimular 

o desenvolvimento da atividade empresarial de um modo geral, ao condicionar a execução 

do plano de recuperação judicial à sua aprovação pelos credores e demais interessados. Tal 

condição sugere uma relação de confiança a ser estabelecida entre credor e devedor, a qual 

constitui condição sine qua non para que haja a possibilidade de uma solução para a 

empresa, seja ela judicial ou de mercado, afinal, a classe de credores é uma das principais 

responsáveis – se não a principal – pelo aporte financeiro do qual a sociedade empresária 

dispõe para a consecução de suas atividades. 

Nesse sentido, a LRF visa, também, equacionar os interesses que gravitam a recuperação 

da empresa viável, de modo a estabelecer uma relação de confiança mais sólida entre devedor 

e credores. O primeiro resultado que se esperava da aplicação prática desse escopo seria a 

contratação de operações de concessão de crédito – mútuo, financiamento, leasing etc. – a 

juros mais baixos, uma vez que o risco de não receber a contrapartida esperada seria, em 

tese diminuído. Contudo, isso não se verificou na prática, é dizer, não houve alterações 

sensíveis nos indicadores que refletem um certo grau de confiança das financiadoras sobre 

as financiadas. 

Com a promulgação da Lei 11.101/2005, não houve uma alteração no spread bancário 

que pudesse representar alguma expectativa positiva das instituições financiadoras em 
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relação ao novo ordenamento7, como era esperado. É inegável que as empresas em crise 

ostentam a pior classificação de risco para operações de crédito bancário, o que afeta 

diretamente as taxas incidentes nestas operações8. Contudo, é de bom alvitre ressaltar que, 

em que pese as críticas sobre a relação entre a LRF e o spread bancário, a verdade é que este 

indicador reflete um cenário macroeconômico mais amplo, no qual está inserido a solução 

judicial e extrajudicial de empresas em crise. 

A esse respeito, Waldírio Bulgarelli, nas exímias colocações que fez em conferências 

proferidas no Instituto e na Associação dos Advogados de São Paulo, pondera: 

O que está em crise não é bem o regime falimentar, mas as relações econômicas, os programas, 

as diretrizes político-econômicas [...] as novas realidades introduzidas pelo incremento da 

revolução industrial e tecnológica haviam de influir sobremaneira no processo, que já se 

manifestava emperrado e sujeito a fraudes [...] deram-se assim conta os credores de que deveriam 

reforçar as garantias, pois do contrário não haveria esperanças de pagamento. Para tanto 

procuraram subtrair-se do princípio da igualdade, criando uma série de privilégios, como o penhor, 

hipoteca e ainda o surgimento da alienação fiduciária, do leasing – ações diretas – e as 

restituições, como o contrato de câmbio etc. Com o que sobraram apenas os quirografários, 

vala comum em que são alojados os pequenos e médios credores, e basicamente os fornecedores, 

sendo que a maioria deles passou a se desinteressar do processo, justamente pela pequenês dos 

créditos ou pela impossibilidade de obter o seu ressarcimento em confronto com os credores 

privilegiados. Não se pode ocultar, por outro lado, o fato incontestável que a quebra das empresas 

põe em jogo não somente os credores, mas, uma série de interesses que gritavam em torno da 

empresa, como os trabalhadores, os clientes, os fornecedores, o Estado, por meio dos tributos e 

da produção econômica e muitas vezes a própria comunidade onde se situa a empresa9. 

Afora isso, embora se considere que o spread bancário é um dos mais elevados do mundo, 

o valor efetivamente direcionado às instituições financeiras resulta de dedução de despesas 

diretas (impostos diretos, cálculo do risco de inadimplência e Fundo Garantidor de Crédito) 

e despesas operacionais10, encargos que representam mais de 75% do spread total 

(FEBRABAN, 2017), o que desmistifica a alcunha de fator de locupletamento dos bancos e 

demonstra que problema, na verdade, não parte das casas bancárias. Como o intuito do 

presente trabalho é outro, infelizmente limitar-nos-emos à afirmação consignada acima, sem 

aprofundar o tema. 

Voltando ao tema de enfoque, em vista das colocações ponderadas por Waldírio Bulgarelli, 

os resultados práticos da aplicação da LRF conduziram as casas bancárias, paulatinamente, 

a adotar mecanismos contratuais que oferecessem uma garantia mais robusta de 

                                       
7 Vide FIESP: Spread Bancário: evolução de seus componente e agenda do Banco Central, pag. 09. 

Disponível em http://www.fiesp.com.br/arquivo-download/?id=228197. Acesso em: 16 mar. 2018. 
8  BACEN. Resolução 2.682/1999, artigo 1º IX, c/c artigo 2º. 
9 Waldírio Bulgarelli, Revista Associação dos Advogados de São Paulo, publicadas sob o título A 

Reforma da Lei de Falências e Concordatas, p. 49 e ss. Revista de Direito Mercantil Industrial 
Econômico e Financeiro – RDM, v.85, São Paulo, RT, jan-mar. 1992. 

10 EXAME. Spread bancário cresce mas não deve ser considerado vilão. Disponível em: https://
exame.abril.com.br/seu-dinheiro/spread-bancario-cresce-mas-nao-deve-ser-considerado-vilao-
m0080736/. Acesso em: 16 mar. 2018. 
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contrapartida ao crédito concedido às empresas: o contrato acessório de garantia de alienação 

fiduciária. 

Tanto que, segundo Thomas Dulac Müller, cerca de 70% das operações financeiras 

atualmente possuem a garantia de alienação fiduciária. Desse modo, a principal preocupação 

das empresas em crise é justamente a não inclusão de boa parte de suas dívidas de crédito 

no processo de recuperação11. 

Isso porque, consoante o artigo 49, parágrafo terceiro da LRF prevê que o credor titular 

da posição de proprietário fiduciário de bens móveis e imóveis não terá seu crédito submetido 

aos efeitos da recuperação judicial, podendo continuar exercendo seus direitos reais e 

contratuais nos termos da própria lei. E mesmo com essa intenção legislativa de promover 

um ambiente de investimento profícuo para a retomada da atividade empresarial e, 

consequentemente, do desenvolvimento econômico, o que se verifica é que o plano dos fatos 

não abraçou esta ideia. 

4. A TRAVA BANCÁRIA 

Frente a essas questões, como a tantas outras que permeiam a discussão dessa 

importante e urgente reforma, a comunidade jurídica especializada em recuperações e 

falências é remansosa no entendimento sobre o que representa a trava bancária e quais 

são suas implicações práticas. 

Para Fábio Ulhoa Coelho, a trava bancária consiste no tratamento específico dado a 

certos créditos provenientes de financiamento bancário. Quando o banco empresta dinheiro 

à empresa, dependendo do tipo específico de garantia, a Lei mantém suspensa a utilização 

de importâncias recebidas de títulos de crédito e créditos vencidos, sendo depositados em 

conta vinculada12, ou determina que operações com garantia de alienação fiduciária não 

poderá ser incluída em recuperação judicial13. 

Para fins de compreensão de qual tipo específico de garantia está associado a qual 

implicação, cumpre trazer à lume definição de direitos reais de garantia e direitos reais em 

garantia, dada com maestria pelo supramencionado autor (COELHO, 2009): 

Os direitos reais de garantia consistem na atribuição ao credor de uma garantia real sobre bem 

que continua a ser de propriedade do devedor, mesmo após a constituição da obrigação 

garantida. São três as garantias reais desta espécie: hipoteca, penhor e anticrese. Já nos direitos 

reais em garantia, a garantia real recai sobre bem originariamente do devedor, mas que passa à 

propriedade do credor – propriedade resolúvel, desconstituída com o adimplemento da obrigação 

garantida. São duas: alienação fiduciária em garantia e cessão fiduciária de direitos creditórios. 

                                       
11 UOL. Lei de Falências e Recuperação Judicial passa por análise minuciosa para reformulação. 

Disponível em: http://jcrs.uol.com.br/_conteudo/2017/04/cadernos/jc_contabilidade/559051-lei-
de-falencias-e-recuperacao- judicial-passa-por-analise-minuciosa-para-reformulacao.html. Acesso 
em: 16 mar. 2018. 

12 Vide artigo 6º, §4º da Lei 11.101/2005 
13 Vide artigo 49, §3º da Lei 11.101/2005 
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Nas definições do autor, os direitos reais de garantia se submetem aos efeitos da 

recuperação por consequência natural – os títulos ou direitos de crédito ficam na posse 

do credor, mas continuam de propriedade do devedor. Logo, tais créditos integram o acervo 

da empresa devedora. 

O único ponto que será discutido sobre os direitos reais de garantia é o lapso temporal 

denominado stay period. Diz respeito ao período no qual as importâncias recebidas com essa 

garantia serão depositados em conta vinculada, tendo como termo inicial o deferimento do 

processamento da recuperação judicial e prazo de 180 dias. Tal espaço de tempo permite à 

devedora a elaboração de um plano de recuperação com a garantia – temporária – de que seu 

patrimônio não será dilapidado. Insta ressaltar que isso não se confunde com a 

disponibilidade desses recursos para a recuperanda. Em outras palavras, a importância sob 

direito real de garantia é depositada em conta vinculada – desde que tais garantias não sejam 

substituídas ou sejam liquidadas durante o stay period – e fica indisponível para ambos os 

lados do processo. 

Ocorre que o próprio plano elaborado no período deve dispor sobre o modo como essa 

importância será utilizada. Tal instituto é alcunhado de trava bancária, embora não tenha a 

mesma força que o instituto que motivou a elaboração deste trabalho. 

Quanto aos direitos reais em garantia, quais sejam, a alienação fiduciária em garantia ou 

cessão fiduciária de direitos creditícios, o crédito cedido pelo Banco não pode ser reduzido, 

ter o seu vencimento prorrogado e tampouco ter a garantia substituída sem a anuência do 

credor, caso a empresa devedora ingresse em juízo pedindo a recuperação. 

A respeito da alienação fiduciária em garantia, leciona Marcos Paulo de Almeida Salles 

(SALLES, 2007): 

[...] a alienação fiduciária em garantia, nascida com a Lei 4.728/1965, presta-se à propriedade 

resolúvel ante o evento do inadimplemento, e, no entanto, o bem objeto pode vir a ser essencial 

para o plano da recuperação; porém, uma vez passados os 180 dias da suspensão processual, 

poderá vir a ser objeto do exercício das ações cabíveis, face à resolução da propriedade nas mãos 

do credor, havida quando do inadimplemento, não tendo cabimento, no entanto, a restituição. 

Em suma, o crédito bancário com tais garantias não participa da reestruturação do 

passivo da empresa em crise. É inteiramente preservado. E por razões óbvias, que remetem 

à própria natureza do contrato – ao contrário dos direitos reais de garantia, é transferida a 

propriedade do bem ao credor fiduciário, não compondo o patrimônio da empresa. 

Nesse sentido, Erasmo Valladao e Novaes França afirma que (FRANÇA, 2007): 

[...] créditos [...] decorrentes de alienação fiduciária, [...] não se submetem aos seus efeitos (art. 

49, §§ 3.º e 4.º). Dessa forma, seus titulares, muito embora possam comparecer à Assembleia e 

discutir as matérias submetidas à deliberação (direito de voz), não poderão votá-las. Também não 

serão considerados para verificação do quórum de instalação. 

Voltando às lições de Fábio Ulhoa, a previsão do artigo 49, §3º, da LRF, vem limitando 

bastante a eficácia da recuperação judicial, uma vez que boa parte do passivo das 
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recuperandas se reveste da garantia fiduciária, e por isso é chamada de trava bancária, na 

medida em que beneficia especialmente os bancos (COELHO, 2009). 

Na época da elaboração da LRF, e da criação da prefalada "trava bancária", a expectativa 

era de que os bancos continuassem a oferecer variadas linhas de crédito, alternando os juros 

conforme a garantia de adimplemento fornecida. Quanto mais robusta a garantia, menores 

os juros. A lógica inversa, por óbvio, é verdadeira. 

Contudo, além da relativa inefetividade da Lei sobre a diminuição do spread bancário, 

pelas razões expostas anteriormente, o que se verificou foi uma progressiva restrição da 

oferta de linhas de crédito, o que hoje resulta na prática - quase absoluta - de os bancos 

emprestarem dinheiro às empresas tão somente mediante alienação fiduciária em garantia 

ou cessão fiduciária de crédito (pelas razões anteriormente mencionadas, dentre outras), de 

modo a excluir a maior parte das dívidas das empresas com os bancos do processo de 

reestruturação do passivo. 

Destarte, tem-se que o debate sobre a inclusão dos credores com garantia fiduciária visa 

amenizar a prefalada trava bancária, no sentido de viabilizar a recuperação sustentável das 

empresas e todos os efeitos dela decorrentes, dando primazia à estabilização do passivo e, 

reflexamente, da confiança dos credores, que são igualmente interessados na manutenção 

das atividades das empresas em crise. 

Seguindo a definição de trava bancária dada por Fábio Ulhoa, Marlon Tomazette 

afirma14:  

Embora acreditamos que tal distinção não se justifica e chega a violar a própria ideia de 

preservação da empresa, temos que reconhecer que o judiciário vem caminhando em outro 

sentido. 

Isso porque, em pesquisa mencionada pelo Autor, realizada pela Fundação Getulio Vargas 

(FGV), os pesquisadores levantaram o tema nos 27 Tribunais de Justiça do País, e viram que 

há 90 processos sobre a questão na Corte. Destes, foram julgados 53 a favor dos bancos, e 

em 13 decisões a trava bancária foi liberada15. 

Pelo exposto, a Jurisprudência pátria assumiu o posto de conciliadora dos interesses 

dessa categoria de credores e de seus respectivos devedores, por meio de grande esforço 

interpretativo da aplicação da lei, o que também revela que os fatores de mercado estavam 

muito à frente do espírito da Lei Recuperacional e Falimentar, mesmo tendo sido promulgada 

tão recentemente. Passamos agora à análise dessa construção jurisprudencial acerca do 

tema em debate. 

                                       
14 TOMAZETTE, Marlon. Curso de direito empresarial: Falência e recuperação de empresas, p. 101. vol. 

3. 5ª ed. rev. e atual. – São Paulo: Atlas, 2017. 
15 Idem. 
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5. DEBATE NA DOUTRINA E NA JURISPRUDÊNCIA 

O primeiro ponto digno de nota é o da possibilidade de o saldo de crédito não coberto por 

venda de bem dado em garantia de alienação fiduciária sujeitar-se aos efeitos da recuperação 

judicial. Como o credor garantido por alienação fiduciária não se submete aos ao processo 

recuperacional, em caso de venda do bem pelo proprietário fiduciário, o produto da venda 

não será repassado para a empresa em recuperação. Todavia, há a ressalva de, caso o bem 

alienado seja de valor insuficiente para satisfazer a integralidade da obrigação garantida, o 

saldo remanescente poderá ser habilitado na recuperação. No mesmo sentido é o Enunciado 

51, de lavratura da I Jornada de Direito Comercial. In verbis: 

O saldo do crédito não coberto pelo valor do bem e/ou da garantia dos contratos previstos no § 

3º do art. 49 da Lei n. 11.101/2005 é crédito quirografário, sujeito à recuperação judicial16. 

A título de ilustração, uma vez que o contrato com cláusula de garantia de alienação 

fiduciária tem como requisito a transferência da propriedade do próprio bem objeto do 

contrato – como uma máquina, por exemplo – a venda deste bem resolve a cláusula, e o 

produto da venda pode ter valor menor que àquele previsto no contrato de financiamento, 

ficando o saldo remanescente sem garantia de direito real, tampouco pessoal, não restando 

outra alternativa senão incluí-lo no processo de recuperação judicial, como crédito 

quirografário, desprovido de qualquer privilégio. Neste rumo de ideias repousa o 

entendimento de alguns tribunais pátrios.17 

Nos casos de alienação fiduciária de bens (coisas), o entendimento do Tribunal de Justiça 

de São Paulo, para fins de “levantamento” ou não da trava bancária, considera a 

essencialidade da coisa objeto da garantia. Se verificada a não essencialidade da coisa à 

atividade comercial desenvolvida pela recuperanda, a trava é aplicada18. O raciocínio 

contrário também é verdadeiro. 

Em casos tais, é sabível que os contratos que envolvem alienação fiduciária geralmente 

estão associados a uma coisa – geralmente um bem de produção – financiada pelo credor. 

Porém, pelo entendimento jurisprudencial colacionado acima, e por razões eminentemente 

contábeis, as financiadoras passaram a desestimular esse tipo de operação, substituindo-o 

pelo empréstimo com garantia de alienação fiduciária. 

Apenas para compreender essa substituição, segue o raciocínio: há interesse, por parte 

do fiduciante, em adquirir a propriedade do bem dado em garantia pelo devedor? 

Certamente que não, pois o real interesse é pela contraprestação do valor do financiamento 

que foi concedido. Além disso, é muito mais vantajoso para o devedor a propriedade sobre 

                                       
16 CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL: Enunciado 51 da I ornada de Direito Comercial. Disponível em: 

http://www.cjf.jus.br/enunciados/enunciado/124. Acesso em: 16 mar. 2018. 
17 Vide TJSP, Agravo de Instrumento 498.230.4/2, Câmara Reservada à Falência e Recuperação, 

Relator: Des. Boris Kauffmann. Julgado em 30.05.2007 
18 Vide TJSP, Agravo de Instrumento 1227167-0/3. Julgado em 15/12/2008. Disponível em https://

bit.ly/2smEF93 



Anais do Encontro de Pesquisa Jurídica da XIII Semana do Direito da UFC 

- 183 - 

uma coisa que utiliza, do que para um credor que jamais fará uso de tal coisa – sobretudo 

para fins de integralização do patrimônio. 

Tal raciocínio é reforçado pelo artigo 1.365 do CC, o qual prevê a nulidade de cláusula 

que autoriza o proprietário fiduciário a ficar com a coisa alienada em garantia, se a dívida 

não for paga no vencimento. Em verdade, o Código Civil deixa às claras o procedimento a ser 

adotado em casos tais, consoante previsão do artigo 1.364, ipsis literis: 

Art. 1.364. Vencida a dívida, e não paga, fica o credor obrigado a vender, judicial ou 

extrajudicialmente, a coisa a terceiros, a aplicar o preço no pagamento de seu crédito e das 

despesas de cobrança, e a entregar o saldo, se houver, ao devedor. 

Por essa e outras razões de ordem prática, as financiadoras houveram por bem levar a 

efeito tal substituição, o que levou a Jurisprudência de alguns tribunais nacionais a 

derrubar a prefalada trava bancária em casos específicos. 

Perfilham esse entendimento, principalmente, os julgados do Tribunal de Justiça do Rio 

de Janeiro, no sentido de que a interpretação do artigo 49, § 3º, deve ser em conjunto com 

as normas do sistema do Direito Concursal trazido pela LRF19. No próprio dispositivo, em 

sua parte final, consta previsão que traduz o objetivo de compatibilizar os interesses da 

empresa em recuperação e dos credores, ipsis literis: 

[...] não se permitindo, contudo, [...] a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens 

de capital essenciais a sua atividade empresarial. 

Noutro ponto, os Bancos, em verdade, para além de substituir os direitos reais de garantia 

pelos direitos reais em garantia, também passaram a exigir, em alguns casos, que a garantia 

recaísse sobre o faturamento futuro da financiada, denominada de “cessão fiduciária de 

recebíveis”, resultado da aplicação sistemática dos artigos 31 e 35 da Lei 10.931/2004, in 

verbis: 

Art. 31. A garantia da Cédula de Crédito Bancário poderá ser fidejussória ou real, neste último caso 

constituída por bem patrimonial de qualquer espécie, disponível e alienável, móvel ou imóvel, 

material ou imaterial, presente ou futuro, fungível ou infungível, consumível ou não, cuja 

titularidade pertença ao próprio emitente ou a terceiro garantidor da obrigação principal. 

[...] 

Art. 35. Os bens constitutivos de garantia pignoratícia ou objeto de alienação fiduciária poderão, a 

critério do credor, permanecer sob a posse direta do emitente ou do terceiro prestador da garantia, 

nos termos da cláusula de constituto possessório, caso em que as partes deverão especificar o local 

em que o bem será guardado e conservado até a efetiva liquidação da obrigação garantida. (Sem 

Grifos no Original). 

Conforme leciona Jorge Lobo, a cessão fiduciária de recebíveis é a transferência, limitada 

e resolúvel, feita pelo devedor fiduciário, do domínio e posse direta, mediante tradição efetiva, 

                                       
19 Vide TJRJ, Agravo de Instrumento 00392440920158190000. 7ª Vara Empresarial, Relator: Carlos 

Santos de Oliveira, julgado em 08/09/2015. Disponível em: https://bit.ly/2smBCh0 
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de direitos ou títulos de crédito, resolvendo-se o direito do credor quando satisfeito o 

débito.20 

Embora a Lei de Recuperação e Falências não tenha recepcionado o instituto da cessão 

fiduciária ou da figura do cessionário fiduciário – a Lei menciona apenas a alienação e 

proprietário fiduciários –, visto que para o legislador tal instituto ainda era muito recente no 

ordenamento pátrio21, tais medidas foram acolhidas por alguns tribunais pátrios, os quais 

não olvidaram da vedação, da última parte do parágrafo terceiro do artigo 49 da LRF, sobre a 

venda ou retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais a sua 

atividade empresarial durante o stay period. 

Há quem entenda que tal preceito não seria aplicável, sustentando que os direitos e títulos 

de crédito com garantia fiduciária não se incluem no conceito de bens de capital, e portanto, 

não incide a vedação de que trata a parte final do §3º do artigo 49 da Lei 11.101/2005 

(ASSUMPÇÃO, 2009). 

Seguiu este raciocínio, sob orientação similar à supramencionada do TJ/SP acerca do 

critério da essencialidade dos bens para o funcionamento da empresa, o Tribunal de Justiça 

do Paraná, ao determinar que os recebíveis de cartão de crédito cedidos fiduciariamente não 

consistem em bem de capital essencial22. 

Fábio Ulhoa também filia-se a essa corrente, justificando seu entendimento no fato de 

que os créditos não são suscetíveis de posse (COELHO, 2009). 

Não obstante o que fora dito e fundamentado acima, entende-se como devida a aplicação 

da vedação, em virtude da essencialidade dos direitos e títulos de crédito para o 

funcionamento das empresas. Para isso, parte-se da premissa de que deve ser preservado o 

capital de giro da sociedade agravada, uma vez que garantir a continuidade da atividade 

econômica é imprescindível à sua recuperação – e isto só é possível se a recuperanda dispor 

de um aporte financeiro mínimo –, o que vai de encontro aos antigos paradigmas de garantia 

absoluta dos direitos do credor, em prejuízo do devedor, que a atual legislação 

recuperacional e falimentar objetivou superar. 

Desse modo, o TJ/RJ tem determinado, com sensibilidade e cautela notáveis, que as 

instituições financeiras se limitem a reter apenas um percentual de todo e qualquer recebível 

depositado em conta corrente ou aplicações financeiras de qualquer tipo em nome da 

                                       
20 LOBO, Jorge. Em MIGALHAS: Cessão fiduciária de recebíveis na recuperação. Disponível em: http://

www.migalhas.com.br/dePeso/16,MI103206,51045-
Cessao+fiduciaria+de+recebiveis+na+recuperacao. Acesso em: 16 mar. 2018. 

21 Manoel Justino pondera com notável maestria a diferença dada pelo ordenamento pátrio aos 
institutos da alienação e cessão fiduciárias, nas seguintes palavras: “É regra pacífica de 
hermenêutica aquela segundo a qual a lei não tem palavras inúteis e, [...], o art. 66-B – da Lei 10.931/
2004 (menção nossa) – por três vezes seguidas faz a diferenciação entre “alienação” e “cessão”. Se o 
legislador não quisesse diferenciar e se não houvesse diferença, não haveria razão para repetição de 
ambos os termos por três vezes em um único artigo (JUSTINO, 2017). 

22 Vide TJPR, Agravo de Instrumento 04930278, 18.ª Câm. Cível, Relator: Des. Ruy Muggiati. j. em 27/
08/2008. 
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sociedade recuperanda, de modo a não constituir grave entrave ao êxito do soerguimento 

desta23. 

Entende-se que, embora o raciocínio esteja correto, seus resultados práticos e 

processuais devem ser analisados com extrema parcimônia em cada caso, ficando a cargo 

do juiz e do administrador responsáveis determinar tais limites, a fim de evitar que a atual 

legislação caia em trágico desuso, como ocorreu com as anteriores, abalando assim a 

confiança entre credores e devedores.  

Nesse sentido, curial trazer à lume entendimento paradigmático da Corte do Superior 

Tribunal de Justiça, em julgamento do REsp nº 1.263.500-ES, acerca do tema. 

No caso, entendeu-se que hipótese de cessão fiduciária de título de crédito, em garantia 

de contrato de abertura de crédito, com base no artigo 66-B, § 3º, da Lei de Mercado de 

Capitais24, o credor titular da posição de proprietário fiduciário de bens móveis não se 

submete aos efeitos da recuperação judicial, vez que, consoante o artigo 83 do Código Civil, 

consideram-se móveis para efeitos legais os direitos pessoais de caráter patrimonial e 

respectivas ações. 

Em seu voto, mencionando o instituto da cessão fiduciária de recebíveis, a relatora 

Ministra Maria Isabel Gallotti ressaltor parecer – nos autos do processo – do Subprocurador-

Geral da República Washington Bolívar Júnior, o qual afirma que “mediante a cessão 

fiduciária de direitos creditórios juntamente com a transferência da propriedade resolúvel de 

coisa móvel fungível (cédula de crédito bancário), o devedor, que na espécie é a empresa 

recuperanda cede seus recebíveis a uma instituição financeira a qual recebe o pagamento 

diretamente do terceiro- devedor25. 

Sobre a vantagem da garantia fiduciária para o banco e a relação com o spread 

bancário, a relatora pondera: 

Se, por um lado, a disciplina legal da cessão fiduciária de título de crédito coloca os bancos em 

situação extremamente privilegiada em relação aos demais credores, até mesmo aos titulares de 

garantia real (cujo bem pode ser considerado indispensável à atividade empresarial), e dificulta a 

                                       
23 Vide Agravo Interno no Agravo de Instrumento nº 0001514-95.2014.8.19.0000, j. 15/04/2014 e 

Súmula 200 TJRJ. Disponível em: https://bit.ly/2kF3gS6 
24 Art. 66-B. O contrato de alienação fiduciária celebrado no âmbito do mercado financeiro e de 

capitais, bem como em garantia de créditos fiscais e previdenciários, deverá conter, além dos 
requisitos definidos na Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil, a taxa de juros, a 
cláusula penal, o índice de atualização monetária, se houver, e as demais comissões e encargos. 

 [...] 
 § 3º É admitida a alienação fiduciária de coisa fungível e a cessão fiduciária de direitos sobre coisas 

móveis, bem como de títulos de crédito, hipóteses em que, salvo disposição em contrário, a posse 
direta e indireta do bem objeto da propriedade fiduciária ou do título representativo do direito ou do 
crédito é atribuída ao credor, que, em caso de inadimplemento ou mora da obrigação garantida, 
poderá vender a terceiros o bem objeto da propriedade fiduciária independente de leilão, hasta 
pública ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial, devendo aplicar o preço da venda no 
pagamento do seu crédito e das despesas decorrentes da realização da garantia, entregando ao 
devedor o saldo, se houver, acompanhado do demonstrativo da operação realizada . 

25 Vide STJ. REsp nº 1.263.500/ES. Relatora: Min. Maria Isabel Gallotti. Julgado em 05/02/2013. 
Disponível em: https://bit.ly/2svAR4n 
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recuperação da empresa, por outro, não se pode desconsiderar que a forte expectativa de retorno 

do capital decorrente deste tipo de garantia permite a concessão de financiamentos com menor 

taxa de risco e, portanto, induz à diminuição do spread bancário, o que beneficia a atividade 

empresarial e o sistema financeiro nacional como um todo26. 

Portanto, a Ministra entendeu que não seria razoável sustentar que títulos de crédito 

dados em garantia de contrato de abertura de crédito não configurem direitos pessoais de 

caráter patrimonial – sendo, portanto, bens móveis27. 

No entanto, embora tenha acompanhado o voto da relatora, o Ministro Luis Felipe 

Salomão divergiu em alguns pontos, sob a premissa de que o instituto da recuperação visa 

“viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira do devedor, a fim de 

permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses 

dos credores, promovendo, assim, a preservação da empresa, sua função social e o estímulo 

à atividade econômica”28. 

Em seu voto, o Ministro entendeu que a extensão interpretativa do artigo 49, §3º deve 

ser aplicada em seu inteiro teor, sobretudo no que atine à parte final do dispositivo, qual 

veda a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais a 

sua atividade empresarial, durante o stay period. Nas palavras do Ministro: 

Porém, a mesma largueza interpretativa - sob pena de possível incongruência hermenêutica - é 

de ser conferida a todo o dispositivo, precisamente a sua parte final, que visa a equacionar os 

interesses do credor e da empresa em recuperação e restringe a satisfação do crédito - mesmo que 

não participante da recuperação -, quando tal providência puder comprometer o próprio 

funcionamento da empresa [...]. Destarte, assim como os direitos creditórios transferidos por 

cessão fiduciária inserem-se na parte inicial do dispositivo ("bens móveis" e "propriedade sobre a 

coisa"), tais direitos também devem sofrer a restrição relativa à retirada de bens que guarnecem 

o estabelecimento, sempre que "essenciais a sua atividade empresarial", sejam eles "bens de 

capital" ou não.29 

No que diz respeito à chancela judicial para fins de levantamento da trava bancária, 

segundo critérios de essencialidade do bem com garantia de alienação fiduciária, assevera o 

Ministro: 

Mesmo no caso de créditos garantidos por alienação fiduciária, os atos de satisfação que 

importem providência expropriatória devem ser sindicáveis pelo Juízo da recuperação. E isso por 

uma razão simples: não é o credor fiduciário que diz se o bem gravado com a garantia fiduciária 

é ou não essencial à manutenção da atividade empresarial e, portanto, indispensável à realização 

do Plano de Recuperação Judicial, mas sim o Juízo condutor do processo de recuperação. 

                                       
26 Idem. 
27 Idem. Inobstante a unanimidade da votação, em seu voto o Min. Luis Felipe Salomão fez ressalva, 

argumentando que nos casos em que os valores devidos aos bancos não deveriam ser levantados 
em favor destes, caso fossem considerados essenciais ao funcionamento da empresa em 
recuperação, seguindo entendimento sedimentado no TJSP. 

28 Vide STJ. REsp nº 1.187.404/MT. Relator: Ministro Humberto Martins. Julgado em 19/06/2013. 
Disponível em: https://bit.ly/2JlkFNH 

29 Idem. 
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Arrima seu entendimento nas lições de Arnoldo Wald e Ivo Waisberg, as quais asseveram 

que: 

"Por outro lado, pela importância econômica que a retirada de um bem ou equipamento pode 

significar, às vezes inviabilizando a continuidade da empresa, o legislador achou por bem, embora 

retirando o crédito dos efeitos da recuperação judicial, limitar o direito de retomada dos bens de 

propriedade desses credores em posse do devedor, para que este pudesse manter a atividade em 

curso. Assim, durante o prazo de suspensão das ações de 180 dias do § 4º do art. 6º, os bens 

objetos dos contratos mencionados no dispositivo não poderão ser retomados. Aprovado o plano, 

e se a continuidade da atividade econômica o exigir, o juiz poderá, fundamentadamente, dilatar 

o prazo, de forma limitada, para viabilizar a recuperação. A proteção que se faz da manutenção 

da atividade produtiva busca viabilizar, pelo período de suspensão, a eficaz apresentação de um 

plano de recuperação sem que a empresa em crise seja impedida de retomar suas atividades, 

ou mesmo tenha de abandoná-las por completo antes da votação de seu plano de recuperação. 

Isso se torna particularmente clara se lembrarmos que o prazo de suspensão estende-se por 30 

dias além daquele legalmente previsto no § 1º do art. 56 para votação do plano de recuperação 

judicial. 

A exclusão de certos créditos dos efeitos da recuperação é louvável. No entanto, daí não se pode 

supor que é ampla e absoluta a possibilidade do detentor de crédito oriundo dos negócios aqui 

descritos de fazer valer seus direitos na forma antes pactuada. 

O inegável escopo esposado pela NLFR em seu art. 47, qual seja, o de sustentar o funcionamento 

da empresa em razão de sua reconhecida função social, deve ser levado em consideração na 

leitura do parágrafo em comento."30 

O Ministro conclui seu voto propondo alternativas ao levantamento puro e simples do 

bem com garantia de alienação fiduciária, como arbitramento de remuneração justa para o 

credor enquanto o bem – considerado essencial para a manutenção da empresa – permanece 

na posse do devedor. 

Nesse sentido, Rachel Sztajn leciona que (SZTAJN, R. 2007): 

Cada credor deve receber algum montante, ainda que mínimo, de forma a manter a atividade da 

empresa em crise, sem, contudo, propagar os efeitos da crise gerando outras. Interessa encontrar 

modelo que permita que ninguém receba mais do que devido e também que não receba menos do 

que zero, o que implicaria ter de contribuir para compor o desequilíbrio patrimonial da empresa 

em crise. 

Interessante observar, no caso deste julgado, que a decisão vergastada perante o STJ 

havia autorizado a liberação dos valores em favor do devedor, e este utilizou os valores para 

pagar outras dívidas, de modo que não detinha mais condições financeiras de restituir os 

valores ao credor. A liberação da trava bancária neste caso, portanto, acabou sacrificando a 

propriedade fiduciária, embora possa ter contribuído para a preservação da empresa. 

Não obstante a coerência com que foi proferido o voto da relatora no julgado em comento, 

o qual já fora utilizado como precedente para outras decisões semelhantes, entende- se que 

a ressalva mencionada pelo Ministro Luis Felipe Salomão perfilha um entendimento mais 

alinhado ao escopo da LRF, que deve ser observado em todos os casos similares, pois, além 

                                       
30 Comentários à Nova Lei de Falência e Recuperação de Empresas, coordenadores: Osmar Brina 

Corrêa-Lima e Sérgio Mourão Corrêa Lima. Rio de Janeiro: Forense, 2009. 
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de vir na esteira de outros julgados nos tribunais pátrios, segue a própria intenção do 

legislador, ao vedar a aplicação da trava bancária nos casos mencionados no texto final do § 

3ºdo artigo 49 da Lei Recuperacional e Falimentar, já destacado anteriormente. 

Noutro sentido, outros tribunais nacionais têm mantido incólume o instituto da “trava 

bancária”, mesmo em casos similares aos debatidos acima, onde há a alienação fiduciária de 

direitos de crédito, a exemplo do próprio STJ, que no julgamento do Recurso Especial nº 

1.412.529-SP, entendeu que os créditos cedidos com garantia de alienação fiduciária 

são considerados coisas móveis, não se sujeitando aos efeitos da recuperação judicial.31 

Rememora-se o entendimento vazado pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, no sentido 

de aferir a aplicação ou não da trava bancária com base na essencialidade do bem objeto da 

garantia. Nesse sentido, percebe-se que a premissa do entendimento é a mesma do 

entendimento que prevalece no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, mencionado 

anteriormente, qual seja, a de que deve ser observada, em primazia, as condições mínimas 

para que haja êxito na recuperação judicial, a fim de estabilizar a atividade das empresas e 

suas relações com seus credores. 

Isso porque o princípio de grande valia para o Sistema Recuperacional brasileiro, o da 

preservação da empresa, a priori, deve ser a tônica de todas as decisões que versam sobre o 

limite de retenção das importâncias de propriedade da empresa recuperanda, a fim de 

garantir o seu soerguimento sustentável e sua retomada à atividade empresarial plena. 

Ainda que se observe as circunstâncias incidente em cada caso, a fim de verificar a 

essencialidade dos bens que podem ser levantados em razão da garantia de alienação 

fiduciária, o STJ segue a ratio deciendi do Recurso Especial nº 1.412.529-SP, mantendo o 

instituto da trava bancária32. 

Isso se dá por uma razão intrínseca à natureza da cláusula de alienação fiduciária, já 

mencionada outrora, que resulta em um impasse sintetizado por Marcos Paulo De Almeida 

Salles, nas seguintes considerações (SALLES. 2007): 

[...]por outro lado, a presença do bem poderá ser essencial à recuperação, e o credor se verá de 

mãos atadas para excutir a garantia representada pela alienação fiduciária, que já lhe outorga a 

propriedade, sem que lhe seja possível pedir restituição.  

Pelo exposto, entende-se que, em almejo ao soerguimento da empresa em crise, com a 

preservação da sua função social, como fonte geradora de empregos e proveitos econômicos, 

o interesse dos credores pode ser mitigado, sobretudo se considerarmos que “a preservação 

da empresa é alcançada por meio do respeito, equilíbrio e integração entre os interesses por 

                                       
31 Vide REsp 1.412.529/SP, Rel. Ministro Paulo De Tarso Sanseverino, Rel. p/ Acórdão Ministro Marco 

Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. em 17/12/2015. Disponível em: https://bit.ly/2kBfJGu 
32 Vide AgInt no REsp 1.475.258/MS, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, 

julgado em 07/03/2017. Disponível em: https://bit.ly/2LLLc5i 
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ela influenciados”33, e o Sistema Recuperacional brasileiro superou há muito a relação de 

beligerância que orientava a falência na Concordata. 

É claro que essa premissa não significa, contudo, uma remissão ilimitada, sob pena de 

prejudicar gravemente o papel a ser exercido pela LRF. Portanto, tal aplicação deve ser 

excepcionada ou atenuada nos casos em que se verifique risco de insucesso no procedimento 

recuperacional, pois tal hipótese acarreta em sérios prejuízos não apenas para a empresa, 

mas para todo o universo de cointeressados no sucesso da recuperação judicial, dentre os 

quais, as instituições financeiras, consideradas as principais responsáveis pelo fomento e 

estímulo da atividade empresarial do País. 

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Diante desta exposição, verifica-se que o debate sobre a indigitada trava bancária, cujos 

ecos falam e são ouvidos reciprocamente entre a Jurisprudência e a doutrina pátrias, aponta 

mudanças significativas a serem propostas no projeto de reforma da Lei de Recuperação e 

Falências. À primeira vista, acredita-se que a atual definição de credor fiduciário – dada pelo 

§3º do artigo 49 da LRF – será revogada, dando a este credor definição semelhante à dos 

credores pignoratícios, prevista no §5º do mesmo artigo. Será esta a maneira mais eficiente 

de recepcionar o instituto da cessão fiduciária de recebíveis, criado pela Lei 10.931/2004. 

Em seu voto do REsp nº 1.263.500-ES, o Ministro Luis Felipe Salomão sugeriu algumas 

alternativas à liberação da trava bancária, como o arbitramento de remuneração justa para 

o credor enquanto o bem – considerado essencial para a manutenção da empresa permanece 

na posse do devedor, a fim de conferir a mesma extensão interpretativa do artigo 49, §3º 

ao inteiro teor do dispositivo, sobretudo no que atine à sua parte final do dispositivo, que 

veda a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais a 

sua atividade empresarial, durante o stay period. 

Logo, verifica-se uma tentativa de processamento de todos os créditos, incluindo aqueles 

com garantia de alienação fiduciária, desde que a estes credores seja dado algum tipo de 

vantagem. 

Ademais, em virtude do próprio paradigma da LRF, de consensualismo, integração e 

composição dos interesses envolvidos, possivelmente o Projeto de reforma da LRF instituirá 

algum mecanismo de participação dos credores fiduciários nas assembleias de credores, o 

que não ocorre atualmente, por razões óbvias e dedutíveis do que fora aqui exposto – os 

devedores fiduciários não detêm a propriedade dos bens envolvidos, portanto estes não fazem 

parte do capital social que delega poder de voto. 

Tal participação, conforme apontado pelo Ministro Henrique Meirelles, e pelo que este 

trabalho buscou demonstrar, soa razoavelmente bem, embora deva ser arbitrada pelo juiz 

                                       
33 CEREZETTI, Sheila C. Neder. In: COELHO, Fábio Ulhoa. Princípio da preservação da empresa tratado 

de Direito Comercial, v. 7: falência e recuperação de empresa e direito marítimo. São Paulo: Saraiva, 
2015. p. 34. 
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responsável pelo processo, a fim de garantir o Princípio da preservação da empresa, sem 

olvidar da harmonização dos interesses envolvidos, que indubitavelmente encontram um 

ponto comum no soerguimento da empresa recuperanda. 

Por fim, não é forçoso rememorar as variadas orientações dos tribunais pátrios sobre a 

matéria, o que, no contexto de uma substancial reforma no processo recuperacional e 

falimentar, aponta para um futuro cenário jurisprudencial ainda mais instável, mas que 

encontrará uniformização remansosa a médio e longo prazo. 
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RESUMO 
Com a modernização da sociedade que a cada dia se transforma e se modifica, a medicina tem 
juntamente com tudo isso avançado consideravelmente também, logo surge a possibilidade de se 
ter filho com um método que antes não passava de uma utopia. A viabilidade de se ter um filho de 
forma que não dependesse de um parceiro ou de ter filho por uma barriga de substituição, era algo 
que não se mostrava promissor. Contudo tudo mudou e atualmente as técnicas de reprodução 
assistida têm-se tornado bem presentes da realidade em que todos podem se beneficiar. O 
problema é que trata-se de um mecanismo que já vem sendo utilizado há 20 anos em nosso país 
e até o presente momento não temos uma lei que regule e imponha limites e sanções caso litigios 
venham a acontecer, enquanto isso temos apenas uma resolução nº 2168/17 do Conselho Federal 
de Medicina (CFM) em que trata apenas dos princípios éticos médico-paciente. Entretanto, existe 
um projeto de lei (PL 115/15) que institui o Estatuto da Reprodução Assistida, em que neste estão 
previstas todas as formas de reprodução biotecnológica e suas formas de aplicação juntamente 
com suas sanções e penalidades caso sejam descumpridas, o que se mostra bem promissor num 
meio que por enquanto só se tem a lacuna de lei. 
PALAVRAS-CHAVE: Inseminação Artificial Heteróloga; Projeto de Lei 115/15; Biotecnologia. 
ABSTRACT 
The modernization and transformation of society has made medicine advance considerably. Then 
came the possibility of having a child with a method that was once a utopia. The viability of having 
a child independently of a partner or having a child for a surrogate was something that was not 
promising. However, everything has changed and currently assisted reproduction techniques have 
become more present in the reality where everyone can benefit. The problem lies in the fact that 
the mechanism has been used for 20 years in our country and yet we do not have a law that 
regulates, imposes limits and sanctio ns in case of litigation that may happen. Furthermore, we 
have only resolution No. 2168/17 of the Federal Council of Medicine (CFM) which deals only with 
ethical principles among patient and physicians. However, there is a bill (PL 115/15) that 
establishes the Statute of Assisted Reproduction, in which all forms of biotechnological 
reproduction and their applications are established, in addition to sanctions and penalties if they 
are not fulfilled, showing promise in a way that for now there is only the law gap. 
KEYWORDS: Artificial Insemination Heterolog; Bill 115/15; Biotechnology. 

1. INTRODUÇÃO 

A reprodução por meios artificiais foi realizada a primeira vez pelos árabes em 1332, 

século XIV, para a produção de cavalos de raça. Entretanto, a primeira inseminação 

registrada pela comunidade científica foi realizada no final do século XVIII em 1779, na 

Itália, quando os italianos Lázaro Spalanzani e Pietro Rossi, colheram o sêmen de um 

cachorro e o aplicaram em uma cadela no cio, a qual resultou no nascimento de três filhotes. 

                                       
1 Acadêmico de Direito da Faculdade Luciano Feijão, FLF - Sobral. Ex-membro da Comissão de 

Diversidade Sexual e de Gênero da OAB/CE - Subsecção de Sobral, CE. 
2 Acadêmico de Direito da Faculdade Luciano Feijão, FLF – Sobral. 
3 Professor orientador. Advogado. Graduado em direito pela Universidade de Fortaleza - UNIFOR, Pós 

graduado especialista em direito constitucional pela Faculdade de Direito Damásio de Jesus - 
Damásio Educacional, mestre em direito pela Universidade Federal de Santa Catarina - UFSC e 
doutorando em direito pela Universidade Federal de Santa Catarina - UFSC. 
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Todavia, ao mesmo tempo, o médico inglês, Hunter em 1791, publicou os primeiros 

resultados em seres humanos com a inseminação de sêmen no útero. 

A partir de então, a técnica de inseminação artificial passou a ser mais estudada pelos 

cientistas, resultando em vários avanços. Sims em 1878, inoculou sêmen humano direto no 

útero, provocando gravidez sem sucesso. Schenk, também em 1878, tenta a fertilização in 

vitro de óvulos de cobaia. Menkin em 1944, conseguiu embriões normais a partir de óvulos 

humanos, e congelamento do embrião antes da implantação no útero. Dessa forma, a 

conquista do primeiro bebê de proveta foi alcançada pelo ginecologista Patrick Steptoe e o 

embriologista Robert Edwards, na Inglaterra em 1978, com o nascimento da inglesa Louise 

Joy Brown, a primeira bebê de proveta do mundo. Ou seja, o que parecia ficção científica 

acabava de se tornar realidade. No Brasil, o primeiro bebê de proveta, foi Anna Paula 

Caldeira, que nasceu em 1984, com o uso de óvulos doados. O pioneiro da fertilização in vitro 

no Brasil é o então ginecologista Milton Nakamura. 

Desde então, têm-se uma nova era na reprodução humana, pois quando Louise nasceu, 

a possibilidade de se “fabricar” um bebê fora dos padrões não passavam de 5% do total 

de tentativas. Atualmente o número é até seis vezes maior, deixando assim de ser algo 

distante da realidade a técnica de fertilização in vitro. Portanto, é a partir desse novo passo 

dado pela medicina que nasce a problemática a ser discutida na pesquisa em questão, 

pois com o aumento dessa probabilidade de sucesso, traz assim um crescimento na procura 

por tais técnicas, naturalmente todos esses que se utilizam desse mecanismo deverão ter 

uma segurança jurídica para caso venha a surgir alguma litigiosidade entre as partes, e para 

isso é necessário uma legislação, que no caso, até o presente momento não foi disciplinada 

em nosso país. Portanto, a proposta a ser discutida é de como que uma técnica tem sido 

empregada há tanto tempo mesmo sem que haja uma lei para discorrer os limites da sua 

utilização e como que fica a situação daqueles que necessitam de um amparo jurídico. 

Para o desenvolvimento do estudo, foi utilizado o método do estudo teórico bibliográfico 

documental da doutrina e da jurisprudência, a partir da apreciação de obras e legislações 

do referido tema, juntamente com a leitura da resolução 2168/17 do Conselho Federal de 

Medicina (CFM) e do Projeto de Lei 115 de 2015. Fazendo análises comparativas de opiniões 

e questionamentos envolvendo a sociedade, profissionais da área saúde e jurídica. 

2. A REPRODUÇÃO ASSISTIDA: SUA CONSAGRAÇÃO E SEUS LIMITES 

O planejamento familiar está firmado no artigo 226, parágrafo 7º da Constituição 

Federal, que nos traz a seguinte redação: 

Art. 226. A família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado. (...) 

§ 7º Fundado nos princípios da dignidade da pessoa humana e da paternidade responsável, o 

planejamento familiar é livre decisão do casal, competindo ao Estado propiciar recursos 

educacionais e científicos para o exercício desse direito, vedada qualquer forma coercitiva por 

parte de instituições oficiais ou privadas. 
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Assim, percebe-se que o planejamento familiar traz consigo o reconhecimento de um 

direito constitucional de ser pai ou mãe, seja ele através de um critério natural ou artificial, 

do qual todas as famílias podem se valer. Ou seja, à adesão aos procedimentos e técnicas 

de reprodução assistida encontra guarida nos direitos constitucionais ao planejamento 

familiar e à saúde, como também, no princípio da autonomia privada e dignidade da pessoa 

humana. 

Porém, o direito à reprodução assistida não é absoluto, isto é, existe limites, estes 

notadamente previstos na bioética e em outros valores consagrados constitucionalmente. 

Contudo é a resolução 2168/17 do Conselho Federal de Medicina que estabelece a 

normatização para a utilização das técnicas de reprodução assistida. Na qual diz que o 

papel da técnica de reprodução assistida é de auxiliar na resolução dos problemas de 

reprodução humana, facilitando o processo de procriação, assim expresso no seu artigo I, 

inciso 1º. 

I - PRINCÍPIOS GERAIS 

1. As técnicas de reprodução assistida (RA) têm o papel de auxiliar na resolução dos problemas 

de reprodução humana, facilitando o processo de procriação. 

(Resolução 2168/17, CFM). 

Logo após o artigo II, inciso 2, nos ensina que todas as pessoas capazes que tenham 

solicitado o procedimento e cuja indicação não se afaste dos limites desta resolução, 

incluindo pessoas solteiras e casais homoafetivos, que poderão se valer de tal técnica. 

II - PACIENTES DAS TÉCNICAS DE RA 

1. Todas as pessoas capazes, que tenham solicitado o procedimento e cuja indicação não se afaste 

dos limites desta resolução, podem ser receptoras das técnicas de RA, desde que os participantes 

estejam de inteiro acordo e devidamente esclarecidos, conforme legislação vigente. 

(Resolução 2168/17, CFM). 

Portanto, é notável a amplitude de pessoas que podem se valer da técnica de reprodução 

assistida. Em outras palavras, quando outras terapêuticas se revelam ineficazes ou são 

consideradas inapropriadas, é cabível a utilização de tal técnica. Assim é utilizada em 

casos de infertilidade ou esterilidade, podenda ainda, ser utilizada para evitar que doenças 

genéticas graves sejam transmitidas pelos pais à sua descendência. Todavia, conforme 

o artigo I, inciso 2 da supramencionada resolução, diz que a utilização da técnica de 

reprodução assistida por pessoas saudáveis, isto é, sem problemas de infertilidade ou 

esterilidade, é livre, dentro da sua autonomia reprodutiva e planejamento familiar, dessa 

forma podem se valer das técnicas de reprodução artificial no momento em que considerarem 

mais oportuno de suas vidas. Como também, poderão ser pacientes pessoas que por conta 

de tratamentos ou desenvolvimento de doenças, em que como efeito venham a desenvolver 

um quadro de infertilidade ou esterilidade futuro.  

Como já dito, a matéria de reprodução artificial, é regulada pela resolução nº 2168/

17 do CFM, na área da relação médico-paciente, já na área sobre registro de nascimento de 

filhos havidos de reprodução assistida, é regulada pelo provimento do CNJ 63/2017, e não 
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obstante, a matéria é minimamente regulada pelo Código Civil de 2002, no seu art igo 1597. 

Como também, a temática possui induvidosamente base constitucional, e é principalmente 

por ter base na Carta Magna que se deve interpretar a reprodução assistida como 

instrumento de felicidade da família, conquanto, a resolução do CFM, que não tem força 

de lei, porém, garante os princípios básicos de utilização das técnicas reprodutivas. 

O provimento do CNJ que trata especificamente do registro civil e a regulação do Código 

Civil de 2002, não devem ser visualizados como um teto normativo, mas sim um piso 

normativo da matéria. Assim, por ser as técnicas de reprodução assistida emanações dos 

direitos fundamentais à saúde, à dignidade da pessoa humana, e ao planejamento familiar, 

em casos de restrição a tal técnica, para que alcance legitimidade, deve encontrar suporte 

científico ou jurídico. 

Portanto, o direito a reprodução assistida, não possui por óbvio, caráter absoluto, assim, 

em caso de medidas restritivas de acesso às técnicas de reprodução artificial, só se justificará 

em caso de risco de dano efetivo a bens jurídicos relevantes, o que demanda muitas vezes a 

análise do caso concreto. 

3. DA REPRODUÇÃO ASSISTIDA HOMÓLOGA 

A reprodução artificial homóloga é aquela que utiliza somente o material biológico dos 

pais, estes por sua vez, são os pacientes das técnicas de reprodução assistida. Sendo assim, 

não há a doação de material biológico (óvulo, espermatozoide ou embrião) por terceiro 

anônimo. 

O Código Civil de 2002 se limitou a tratar apenas sobre a presunção de paternidade 

(presunção pater is est) na reprodução artificial homóloga, sendo que tal presunção é 

aplicável aos filhos concebidos na constância do casamento, e da união estável, por ser 

nítido que os companheiros podem se valer dessa técnica de reprodução. Como preleciona 

o art. 1597 do CC, inciso III e IV: 

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; 

(…) 

(Código Civil 2002). 

Entretanto, mesmo que seja indispensável a autorização prévia, escrita e expressa, com 

o consentimento livre e esclarecido por todos os envolvidos para a reprodução assistida 

homóloga, como assim determina a resolução 2168/17 do CFM, a presunção de 

paternidade na reprodução assistida homóloga não é absoluta, isto é, trata-se de uma 

presunção relativa (presunção juris tantum), que pode ser contestada, ou seja, é válida prova 

em contrário. Vale ressaltar que, caso tais requisitos não sejam cumpridos, a mencionada 

presunção de paternidade deixa de existir, porém, não exclui a possibilidade de uma 
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investigação de paternidade para o reconhecimento da filiação tendo como base no critério 

biológico. 

Admite-se também, a realização da reprodução assistida homóloga post mortem, ou seja, 

após a morte do marido ou companheiro, a esposa ou companheira pode se utilizar do 

material genético criopreservado do falecido, ou do embrião criopreservado. Como determina 

o Código Civil de 2002 no seu artigo 1597, inciso III e IV já mencionados anteriormente. 

Porém, mesmo que não seja prevista na lei, mas por força do princípio da igualdade, a 

reprodução assistida homóloga post mortem também pode ser utilizada, quando a mulher ou 

companheira é a falecida, que por óbvio, para se valer de tal técnica é necessário uma 

gestação de substituição, desde que a falecida tenha deixado expressa autorização, seu 

companheiro poderá se valer de tal técnica. 

Ademais, a reprodução artificial homóloga no caso de separação de fato ou divórcio, ou 

com o fim da união estável, para que seja utilizado o material biológico do ex- marido ou ex-

companheiro ou embrião excedentário, é exigido o consentimento informado de todos os 

envolvidos. Em que caso pelo menos um dos requisitos não seja respeitado, a presunção 

de paternidade deixa de existir, contudo podendo ser contestada por uma investigação 

baseada no critério biológico. 

4. DA INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL HETERÓLOGA 

Passando a tratar especificamente da inseminação heteróloga, cujo é o tema principal do 

estudo em questão, podemos começar afirmando que consiste em uma espécie de filiação 

socioafetiva, já que se realiza quando há a doação de material biológico por terceiro anônimo 

(unilateral) ou quando há a doação de embrião por casal anônimo (bilateral) (Resolução CFM 

2168/17, art. IV e art. V, inciso 3). 

“É importante mencionar que ao informar de forma expressa o consentimento para se 

valer de tal técnica, gera uma presunção de paternidade socioafetiva de natureza absoluta, 

não sendo admissível a impugnação da paternidade baseado no critério biológico 

(ROSENVALD; FARIAS. 2016.) ”. Trata-se de uma presunção de paternidade do tipo pater 

is est, assim como preleciona o código civil de 2002 em seu artigo 1597 que traz a seguinte 

redação. 

“Art. 1597. Presumem-se concebidos na constância do casamento os filhos: (...) 

V - havidos por inseminação artificial heteróloga, desde que tenha prévia autorização do marido.” 

A presunção pater is est é uma expressão oriunda do Direito Romano, que atribui ao 

marido a paternidade do filho concebido durante o casamento. Tal presunção possui 

natureza juris tantum (relativa), podendo ser ilidida por prova contrária, especialmente o 

exame de DNA. 
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A mesma pode ser aplicada tanto no casamento, como na união estável hétero e 

homoafetiva (assim reconhecida suprema corte em 2011 através da ADPF 1321/RJ e ADI 

4227/DF). 

Ou seja, o Código Civil de 2002 trata apenas sobre a presunção de paternidade, mas 

não autoriza e nem regulamenta essa técnica de reprodução assistida, daí a questão da 

necessidade urgente de regulamentação acerca da matéria que venha comportar todas 

as possibilidades de maternidade e paternidade possíveis no âmbito da biotecnologia. 

Como meio de suprimento às lacunas da lei, utiliza-se a resolução do Conselho Federal 

de Medicina (Resolução nº 2168/17, CFM), mas é importante reiterar que a resolução não 

possui força de lei, sendo ineficaz na resolução de quaisquer conflitos que possam surgir 

entre os envolvidos numa determinada técnica reprodutiva. 

Nesse contexto, importa mencionar que existem mais de uma dezena de projetos de lei 

em trâmite no Congresso Nacional sobre o instituto da reprodução assistida, consistindo em 

pequenas variações do que previa a primeira resolução do CFM (Resolução nº 1358/92), 

portanto sem tanta relevância, pois repetem o teor das resoluções sem, contudo, prever 

soluções para seus efeitos. 

Portanto, a única norma existente que de fato trata do tema de maneira direta e específica 

é a dita resolução, na qual traça os caminhos a serem seguidos pelos médicos, bem como 

disciplina sua conduta no que tange a utilização dos métodos de reprodução assistida. 

Porém, não possui caráter impositivo ou sancionador em caso de descumprimento de seus 

preceitos éticos. 

5. DOS CRITÉRIOS PARA REALIZAÇÃO DE UMA INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL 

HETERÓLOGA 

Quando trata-se de casal (hétero ou homoafetivo), o código civil fala apenas da 

necessidade de uma autorização prévia como já supracitado. 

A resolução do CFM em seu art. I, inciso 4 diz que, para a submissão às técnicas 

reprodutivas, deverá haver o consentimento de todos os envolvidos no projeto parental, 

devendo o consentimento ser livre, esclarecido, escrito e expresso. 

Quando informa-se o consentimento configura em um reconhecimento prévio de 

paternidade, ou seja, gera uma presunção de paternidade socioafetiva de natureza 

absoluta, não sendo cabível a impugnação da paternidade com base no critério biológico. 

Todavia, não havendo autorização, não haverá se falar em paternidade daquele que 

não consentiu, pois não há vínculo biológico, tampouco socioafetivo. Contudo, a retratação 

do consentimento não pode se dar quando já iniciada a implantação dos embriões. 
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6. MONOPARENTALIDADE PROGRAMADA 

Passando a tratar daquelas mulheres que desejam serem mães sem a necessidade de 

terem um parceiro, a doutrina menciona duas correntes quanto a essa possibilidade. A 

primeira corrente vem a ser contra esse tipo de filiação monoparental com os seguintes 

argumentos, o primeiro é de que não se pode admitir o nascimento de filhos sem pai 

(ROSENVALD; FARIAS. 2011). Logo, não se poderia condenar o filho à orfandade unilateral. 

E por último que há direito da criança a biparentalidade, pois, em razão ao princípio do 

anonimato, a criança nasceria sem poder conhecer seu pai, sendo, portanto, incabível, 

em que embora haja o reconhecimento da família monoparental, não pode incentivá-la, pois 

não se admite a reprodução assistida por mera conveniência. 

Contudo, há uma segunda corrente em que se defende a ideia de monoparentalidade, 

em que nesta se diz que é reconhecida constitucionalmente a família monoparental, ante o 

princípio da igualdade entre as entidades familiares. E ao admitir a adoção póstuma e a 

inseminação post mortem, a legislação acaba por admitir a formação da monoparentalidade 

(DIAS. 2009). Logo, a situação não difere muito das mães viúvas, das mães solteiras, ou 

daqueles filhos que mesmo com a paternidade reconhecida são abandonados afetivamente 

pelo seu genitor. 

A resolução menciona em sua redação sobre o assunto, e admite expressamente a 

utilização da reprodução assistida por pessoas solteiras (art. II, inciso 2). E não se trata de 

utilização de tal técnica por mera conveniência, mas sim com a finalidade de estabelecer 

família, de ter filho, de ser mãe, mesmo não encontrando um parceiro. 

Trata-se da busca da felicidade pessoal através do projeto familiar monoparental. A 

magna carta regula em seu parágrafo 7º do art. 226, que trata do planejamento familiar, 

estabelece penalidades e dá outras providências através da lei ordinária nº 9.263/96 que 

veio a regular tal parágrafo. A mesma traz em seu artigo 2º a seguinte definição de 

planejamento familiar: 

“Art. 2º Para fins desta Lei, entende-se planejamento familiar como o conjunto de ações de 

regulação da fecundidade que garanta direitos iguais de constituição, limitação ou aumento da 

prole pela mulher, pelo homem ou pelo casal.” 

Aplica-se portanto o princípio do planejamento familiar e o princípio da autonomia 

reprodutiva. Sendo assim, poderão constituir uma família de forma autônoma, aquelas que 

têm o sonho de serem mães, mesmo que sem um parceiro para isso. 

“A família deste novo século não se define mais pela triangulação clássica, pai, mãe e filho. O 

critério biológico, ligado aos valores simbólicos da hereditariedade, deve ceder lugar à noção de 

filiação de afeto, de paternidade social ou sociológica. Não dá para deixar de concordar com 

Giselda Hironaka: biológica ou não, oriunda do casamento ou não, matrilinear ou patrilinear, 

monogâmica ou poligâmica, monoparental ou pluriparental, não importa. Nem importa o lugar 

que o indivíduo ocupe no seu âmago, se o de pai, se o de mãe, se o de filho – o que importa é 

pertencer ao seu âmago, é estar naquele idealizado lugar onde é possível integrar sentimentos, 
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esperanças, valores e sentir-se, por isso, a caminho da realização de seu projeto de felicidade 

pessoal.” (SOUZA, 2015). 

Quanto ao homem solteiro, em razão do princípio da igualdade, seria cabível a família 

monoparental. Logo, a resolução do CFM expressamente permite a reprodução assistida por 

pessoas solteiras (art. II, inciso 2), independente do sexo. É evidente que no caso do homem, 

a gestação depende da doação temporária do útero. 

Sobre a filiação decorrente da gestação de substituição, consiste em uma paciente que 

esteja impossibilitada de gestar, por causas diversas, e asism possa ter um filho. O que 

ocorre é a fecundação do seu óvulo, in vitro, sendo o embrião gestado no útero de outra 

mulher. 

A técnica de gestação por outrem não possuiu respaldo legal na lei, visto que o Código 

Civil de 2002 não faz referência sobre essa reprodução assexuada. Assim, a matéria fica 

tão somente sendo regulada pelo CFM. Quando se trata de um casal de homens querendo 

constituir uma família, ou seja, querendo terem filhos, terão a possibilidade de recorrerem 

à barriga de aluguel após aprovação do caso concreto perante o CFM, que avalia a qualidade 

da clínica, a estabilidade do relacionamento e a legalidade do procedimento. 

Contudo, para que tudo isso seja possível, alguns critérios devem ser seguidos. A começar 

pela elaboração de um pacto de gestação que garantirá transparência e consentimento em 

relação ao ato a ser praticado, sobre isso a resolução do CFM (resolução nº 2168/17 art. 

VII, inciso III) estabelece que deverá ser assinado na doação temporária de útero um termo 

de compromisso entre os pacientes e a doadora temporária (que receberá o embrião em 

seu útero), mediante consentimento livre, esclarecido e informado, estabelecendo claramente 

a questão da filiação da criança. Também deverá constar no prontuário médico a garantia 

do registro civil da criança pelos pacientes (autores do projeto parental), devendo esta 

documentação ser providenciada durante a gravidez, em que o provimento do CNJ Nº 52 

de 15 de março de 2016 veio a tratar sobre o assunto. Para os casos em que a doadora 

temporária do útero for casada ou viver em união estável, a aprovação do cônjuge ou 

companheiro, deverá ser apresentada por escrito. 

A gestação por substituição só se admitirá de forma gratuita, de acordo com a resolução 

2168/17 do CFM (art. VII, incisos 1 e 2) e devendo ser aplicada em pessoas pertencentes 

à família de um dos parceiros, num parentesco consanguíneo até o quarto grau (primeiro 

grau – mãe e filha; segundo grau – irmã, avó e neta; terceiro grau – tia e sobrinha; quarto 

grau – prima, tia-avó e sobrinha-neta), sendo que os demais casos estarão sujeitos à 

autorização do CFM. 

Compreende-se então que a filiação decorrente da gestação por substituição heteróloga 

tem como fator determinante da paternidade e maternidade a vontade de procriar, que 

ultrapassa as barreiras biológica, social e ética assim como defendem autoras como Diniz 

(2014); Alencar (2012); e Ferraz (2011). Apesar de que existem sim àqueles autores que 

insistem em seguir uma corrente contrária a que foi exposta, a exemplo de Gouveia Krell 
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(2007); Zeno Veloso (1997) e Sérgio Ferraz (1991), em que para estes a maternidade seria 

legalmente estabelecida pelo parto e não pela transmissão do patrimônio genético, ou seja, a 

mãe é sempre aquela que gestou. 

Contudo, consagra-se a predominância do critério afetivo nas relações advindas da 

biotecnologia onde o melhor interesse da criança deve ser preservado, uma vez que é mais 

provável que o casal que tanto desejou o filho instituirá uma relação afetiva com a criança. 

7. IMPLICAÇÕES JURÍDICAS 

A resolução do CFM 2168/17, mencionada durante todo o estudo, vem impor alguns 

limites para a realização da inseminação artificial heteróloga, como sobre a idade limite 

do doador (50 anos) e da doadora (35 anos) de material genético (art. IV, inciso 3). Também 

apenas permite a doação de material genético pelo homem. A mulher podendo doar seu 

material genético apenas no caso de doação compartilhada (art. IV, inciso 9), que consiste 

na doação de óvulos por uma mulher (de forma anônima) em tratamento de reprodução 

assistida, a qualquer paciente anônimo (dois homens que formam um casal homoafetivo ou 

mesmo um homem solteiro – Resolução CFM, artigo II, inciso 2) em tratamento de reprodução 

assistida, em troca do custeio do tratamento.  

A resolução também permite a doação de embriões excedentários criopreservados 

(Resolução CFM 2168/17, art. V, inciso 3). 

Contudo, não é permitido que seja conhecida a identidade dos doadores dos materiais 

genéticos e de embriões, bem como dos receptores, não devendo os doadores conhecerem 

os receptores e vice-versa (resolução CFM 2168/17 – art. IV, incisos 2 e 4) (Princípio do 

Anonimato). Apenas por motivação médica, podem ser fornecidas exclusivamente para 

médicos, resguardando a identidade civil do doador (art. IV, inciso 4). 

A doação deve ser sempre gratuita (art. IV, inciso 1). E é necessária a autorização prévia, 

escrita e expressa – consentimento livre e esclarecido informado (Resolução CFM 2168/

17, art. I, inciso 4) de todos os envolvidos, para a reprodução assistida heteróloga. 

8. REPRODUÇÃO ASSISTIDA HETERÓLOGA POST MORTEM 

Defende-se em doutrina, ao contrário do que ocorre com a reprodução homóloga, a 

inviabilidade da técnica de reprodução heteróloga post mortem, embora há quem defenda 

apenas a existência da ausência de presunção de paternidade. 

Para outra parte da doutrina, é possível a utilização de reprodução assistida heteróloga 

post mortem, desde que haja expresso consentimento autorizando-o de todos os envolvidos 

no projeto parental. Para estes é possível com base no princípio da igualdade, também 

quando da morte da mulher, desde que haja expresso consentimento, nesse caso, se valendo, 

por óbvio, da técnica da gestação de substituição. E com autorização prévia, escrita e 

expressa – consentimento livre e esclarecido informado de todos os envolvidos (Resolução 
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CFM nº 2168/17, art. I, inciso 4), pois não se pode presumir a vontade de ser pai após 

a morte, quanto mais quando o material genético é de outrem. Nesse caso configuraria uma 

espécie de filiação socioafetiva póstuma, em um paralelo, guardadas as devidas diferenças, 

com a adoção póstuma (art. 42 § 6º ECA). 

9. DEMAIS HIPÓTESES DE UTILIZAÇÃO DA INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL HETERÓLOGA 

Admite-se ainda a reprodução heteróloga em outras hipóteses, como por exemplo na 

separação de fato ou divórcio (ou o fim da união estável), configurar-se-ia uma espécie de 

filiação socioafetiva por ex-cônjuges e ex-companheiros, em um paralelo, guardadas as 

devidas diferenças, com a possibilidade que o ECA (art. 42, § 4º) admite, de adoção por ex-

cônjuges e ex-companheiros. 

A técnica de reprodução assistida heteróloga (art. 1597, V, CC/02) pode perfeitamente 

ser utilizada pelos cônjuges ou companheiros, hétero ou homoafetivos (Resolução CFM nº 

2168/17, art. II, inciso 2 e ADI 4277 e ADPF 132/STF). Como dito, a concepção, seja 

natural ou artificial, encontra-se inserido no direito ao planejamento familiar, do qual todas 

as famílias podem se valer. 

10. PROJETO DE LEI 115 DE 2015 

Tudo o que foi dito até agora apesar de parecer eficaz e útil, trata-se apenas de 

disposições que uma resolução traz. Não tendo nada de caráter sancionador ou impositivo 

em casos de descumprimento de alguma norma sobre a realização de tal inseminação. 

Ficando obviamente a mercê da hermenêutica do juiz perante cada caso, não deixando 

de ser uma forma de insegurança jurídica. 

Contudo em 2015, o Deputado Juscelino Rezende Filho do Partido Republicano 

Progressista (PRP), do Maranhão, propôs um projeto de lei (PL 115/2015) no qual institui o 

Estatuto da Reprodução Assistida, visando regular a aplicação e utilização das técnicas de 

reprodução humana assistida e seus efeitos no âmbito das relações civis sociais. Justamente 

viria a suprir toda a lacuna existente pela lei brasileira que até então não trata de forma 

específica sobre o assunto. Contudo, o projeto de lei encontra-se atualmente parado, sujeito 

a apreciação do plenário desde 11 de fevereiro de 2015. 

Quanto à responsabilidade paterna, o PL 115/15 trata de forma objetiva, o que é 

essencial para um bom desenvolvimento e tranquilidade da família. Destaca-se que, segundo 

entendimento jurídico, o marido que consentiu para a inseminação heteróloga deve assumir 

a paternidade, sendo vedada sua impugnação. Havendo, entretanto, inseminação sem o 

consentimento do marido, este poderá impugnar a paternidade (Artigo 1597, inciso V do 

Código Civil e art. 37 da PL 115/2015). Há que se declarar, portanto, que um casal deve 

planejar muito bem a vinda do filho e a aceitação do mesmo. Caso contrário, devem procurar 

outra forma de constituir família, já que deve se observar o superior interesse do menor 

(Art. 7º, V da PL 115/2015). 
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Cabe mencionar que a presença de uma lei como essa, além de tudo significaria um 

avanço para o ramo do direito de família, já que significa uma forma de guiar aqueles que 

desejam serem pais mas que entretanto possuem alguma impossibilidade que a biotecnolgia 

poderia resolver. 

É importante ressaltar que tal lei não deverá ser vista apenas como uma possiblidade 

para aqueles que desejam constituir família tendo filhos, mas acima de tudo deverá significar 

uma segurança jurídica acerca do assunto jamais vista antes, sobre uma técnica que já vem 

sendo utilizada no Brasil há mais de 20 anos, já que em sua redação o projeto de lei traz 

sanções e penaliades para aqueles casos em que venham a ter um desvio de sua finalidade, 

com o intuito de proteger a gestante de possíveis interesses alheios à procriação humana, 

assim como traz o artigo 77 da PL 115/15. 

“Art. 77. Fecundar oócitos humanos com qualquer outra finalidade que não o da procriação 

humana. 

Pena – Detenção de dois a cinco anos e multa.” 

Outro risco existente enquanto não há uma lei para regular, é sobre a utilização da 

eugenia e como esta está sendo empregada, já que sim é provável que há um desvirtuamento 

dos procedimentos da reprodução assistida, em que ao invés de utilizar as técnicas 

eugênicas para evitar síndromes e outras doenças que seriam transmitidas ao fet o, essas 

técnicas poderiam estarem sendo utilizadas para escolher traços do bebê. É sabido que o 

avanço da medicina traz consigo formas e técnicas para a melhoria da reprodução assistida 

e junto com isso uma melhoria no trato da saúde em geral, contudo toda essa matéria 

merece ser regulada, haja vista que deve se respeitar os princípios da bioética e da 

biossegurança. 

Apesar de o CFM já possuir como príncipio a impossibilidade de utilizar a eugenia como 

forma de escolher traços do bebê, em que só é possível a utlização de tal técnica como 

uma triagem para identificar doenças genéticas que venham a causar má formação. Inclusive 

menciona o uso de oócitos, em que é vedado seu uso para que não seja com intuito de 

reprodução. Além de que expressa o número máximo de embriões permitidos para cada 

paciente de acordo com sua idade. 

“No ponto de vista ético há uma preocupação crescente na delimitação dos atos permitidos na 

reprodução assistida visto às novas descobertas de engenharia genética expande-se o rol de 

procedimentos experimentais e técnicas que trazem inúmeras situações que antigamente eram 

apenas utopias, incluindo a clonagem humana (LENZA, 2009, p. 68).” 

Trata-se portanto de uma matéria que deverá se tornar cada vez mais presente em nossa 

sociedade, que se moderniza e se modifica a todo momento. O que torna extremamente 

necessário que o Estado venha a regulamentar e assim dar uma segurança jurídica para 

aqueles que desejam se beneficiar com tais mecanismos de reprodução. 
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11. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Portanto, tem o Estado o dever de garantir tais direitos já que deve reconhecer e regular 

o desenvolvimento de tais técnicas, que visam quando utilizadas de maneira correta e dentro 

dos limites, a realização do projeto familiar. Não podendo assim àqueles que se utilizam de 

tal mecanismo ficar nessa insegurança jurídica. 

O fato de existir uma resolução do CFM (Resolução 2168/17), já significa um passo para 

uma correta aplicação das técnicas de reprodução biotecnológica, e mais ainda, significa que 

é necessário que se tenha limites e formas de emprego de todas essas ferramentas. 

Por isso que um projeto de lei como o que foi apresentado (PL 115/15) seria algo 

fundamental, pois iria trazer todos os instrumentos que são necessários para todos aqueles 

que querem constituir uma família tendo filhos, independentemente de sua condição 

genética, e mais que isso, seria um reforço ao direito à vida, ou seja, são incontáveis os 

benefícios que a sociedade iria receber com esse avanço na legislação brasileira. 
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1. INTRODUÇÃO 

O presente artigo faz uma abordagem acerca do avanço da tecnologia da informação como 

fator motivador para o surgimento do teletrabalho que teve seu início no âmbito 

internacional. Apresentar-se-á como se deu a regulamentação do teletrabalho no campo 

jurídico brasileiro, com o advento da Lei n. 13.467/17 (intitulada como a lei da reforma 

trabalhista) que, dentre outras modificações, introduziu essa modalidade de trabalho na 

Consolidação das Leis do Trabalho – CLT, passando o teletrabalho a ganhar tópico próprio 

no “CAPÍTULO II-A”, dos artigos 75-A ao 75-E. Tratar-se-á, em linhas gerais, acerca dos 

conceitos, características e modalidades do teletrabalho na sociedade da informação, 

bem como os motivos que levaram à cabo a elaboração de uma reforma trabalhista. 

Objetiva-se analisar se as disposições inerentes ao teletrabalho, da maneira como 

encontram-se insertas no texto da CLT, estão em conformidade com os preceitos emanados 

no texto da Constituição Federal de 1988, no que diz respeito, especificamente, aos direitos 

fundamentais do trabalhador, como por exemplo, direito ao limite da jornada de trabalho 

diário, horas extras, descanso e etc., indicando ainda as possíveis vantagens e desvantagens 

do teletrabalho diante da inserção dessa modalidade de trabalho na CLT, de forma genérica 

e abstrata. 

Aborda-se ainda neste trabalho o disposto no art. 62 da CLT que trata sobre a exclusão 

da jornada de trabalho para algumas modalidades de categoria profissional, como é o caso 

do teletrabalhador, objeto do presente estudo, confrontando tal dispositivo com a doutrina e 

julgados do TST sobre o controle da jornada de trabalho nas atividades desenvolvida 

extramuros da empresa. 

Apensar da louvável iniciativa do legislativo, destaca-se que a regulamentação dessa 

modalidade de trabalho não pode se dar em termos genéricos e vagos, sem prever ao menos 

os direitos e deveres de cada parte que comporão a relação de trabalho e emprego. Percebe-

se que a Lei n. 13.467/17, limita claramente o exercício dos direitos fundamentais do 

trabalhador. O legislativo, ao elaborar uma Reforma Trabalhista, vale-se do fenômeno da 
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flexibilização como se este fosse a regra no direito do trabalho, o que é flagrantemente contra 

os preceitos constitucionais. Assim, entende-se que a reforma trabalhista impõe barreiras 

como forma de dificultar ou suprimir o exercício de direitos indisponíveis dos empregados, 

como é o caso do direito à jornada de trabalho, razão pela qual é indispensável o estudo em 

tela, a fim de visualizar se a regulamentação da nova modalidade de trabalho, o teletrabalho, 

representa um avanço, ou se a forma pela qual foi inserida no ordenamento jurídico acaba 

por suprimir os direitos fundamentais do trabalhador. 

A metodologia utilizada no desenvolvimento do presente artigo se deu por meio de um 

estudo descritivo, desenvolvido a partir de pesquisas bibliográficas, mediante consulta a 

fontes legislativas, doutrinárias, livros, artigos, periódicos, boletins, revistas especializadas, 

dados oficiais publicados na Internet, que abordem direta ou indiretamente o tema em 

análise, tendo como finalidade perquirir acerca da regulamentação do teletrabalho no 

ordenamento jurídico brasileiro e seus possíveis reflexos. 

O trabalho encontra-se organizado em três tópicos. No primeiro tópico, apresentar-se-á o 

conceito, características e modalidades do teletrabalho, bem como o trabalho como um 

direito fundamental. No segundo tópico, é abordado a Lei n. 13.467/2017, a qual foi a 

responsável por incluir o teletrabalho na CLT, bem como os cinco artigos que tratam sobre o 

tema, e, por último, no tópico três é apresentada a conclusão do trabalho. 

2. O TELETRABALHO NA SOCIEDADE DA INFORMAÇÃO 

A humanidade experimenta constante evolução ao longo da história em suas diversas 

vertentes seja cultural, econômica, tecnológica, sendo necessário haver adaptações da 

sociedade para acompanhar essas novas realidades virtuais que se apresentam no meio 

social. 

“Com o surgimento da rede mundial de computadores (internet), nova revolução tecnológica 

tomou corpo, com consequente mudança de comportamentos sociais, inclusive e sobremaneira no 

mundo do trabalho”. (LANDI, 2009, p. 17). 

Com o avanço da tecnologia da informação as formas e modos de trabalho foram se 

modificando, e a utilização dessas novas tecnologias digitais passaram a ser mais 

frequentes na prestação dos serviços à terceiros, ou mesmo em benefício próprio. O 

teletrabalho surge justamente no contexto da revolução da tecnologia da informação, e tais 

mudanças ocasionaram um impacto na forma de organização e nos processos produtivos 

referentes às empresas e ao trabalho, transformando a economia e o mercado. (MACEDO, 

2017, p. 59). 

O teletrabalho possui origem internacional, expandindo-se nos Estados Unidos na década 

de 1970. Nesse período, era entendido como a prática de trabalhar em casa em alguns dias 

da semana, objetivando, dentre outros, evitar o caos do trânsito no percurso até o trabalho. 

Com uma maior disponibilidade dos recursos tecnológicos, nos anos 1990, o teletrabalho 

passou a ser utilizado com mais frequência como forma de estratégia para expansão dos 
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projetos das empresas. O responsável pela consolidação do termo “teletrabalho” (telework) 

foi Jack Nilles, no século passado, na década de 1970, sendo-lhe atribuída a paternidade do 

teletrabalho. (MACEDO, 2017, p. 58). 

Com a expansão mundial da informática as formas de trabalhar passaram a ser 

redefinidas a medida em que o uso das tecnologias da informação e telecomunicações foram 

ganhando espaço no mercado de trabalho e na sociedade como um todo. Empresários viram 

uma oportunidade de aprimorarem seus empreendimentos, expandindo-os cada vez mais, 

com maior rapidez, eficiência e economicidade. 

As formas de prestação de serviços, utilizando-se o trabalhador dos recursos de 

informática e meios telemáticos, ganharam força com o avanço da tecnologia em razão dos 

inúmeros benefícios proporcionado pelo uso das tecnologias da informação. 

Destarte, a seguir serão apresentados alguns conceitos acerca do teletrabalho, suas 

características e modalidade, bem como da importância do trabalho como um direito 

fundamental do trabalhador. 

2.1. Conceito, características e modalidades 

Quanto a conceituação do teletrabalho, não há uma definição precisa acerca dessa 

modalidade de trabalho, de modo que será destacado alguns conceitos trazidos pela Lei 

Trabalhista e ainda por alguns autores que abordam o tema, apresentando conceitos que 

muito se aproximam. 

Numa conceituação legal, a CLT, em seu artigo 75-B3, define teletrabalho como sendo 

“[...] a prestação de serviços preponderantemente fora das dependências do empregador, 

com a utilização de tecnologias de informação e de comunicação que, por sua natureza, não 

se constituam como trabalho externo.” Segundo Kugelmass (1996, p. 22), “[...] 

etimologicamente teletrabalho vem da união das palavras gregas e latinas telou e tripaliare, 

que querem dizer longe e trabalhar respectivamente”. 

O teletrabalho pode ser realizado em qualquer lugar, fora das dependências físicas da 

empresa, de modo que não haja contato do teletrabalhador com os demais empregados da 

em- presa, mas mantenha comunicação com os mesmos se utilizando de equipamentos 

tecnológicos que possibilite o contato (MARTINS, 2012). 

Landi (2009, p. 24), entende que o teletrabalho: 

É o trabalho realizado a distância do centro das atividades do tomador dos serviços, de forma 

total ou parcial, utilizando-se o trabalhador, para tanto, de instrumentos do- tados de modernas 

tecnologias de informação e comunicação, a permitir, inclusive, a interatividade entre o prestador 

e o destinatário do serviço. 
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Valentim (2000, p. 100), propõe que o teletrabalho seja conceituado como “a prestação 

de serviço destinada a outrem e sob a subordinação deste, exercida por um trabalhador, 

preferencialmente em sua casa e com o suporte em modernos instrumentos e tecnologias 

relacionados às telecomunicações e informática.” 

Rodrigues (2011) entende que o teletrabalho se desenvolve à distância em lugar distinto 

da sede da empresa, de forma total ou parcialmente, com a utilização das tecnologias da 

informação e telecomunicações de modo predominante, podendo a atividade ser 

desenvolvida pelo trabalhador onde quer que este se encontre. 

É importante evidenciar que embora usualmente utilize-se o termo homeworking ou home 

office (que corresponde ao trabalho em domicilio) como expressão sinônima de teletrabalho, 

é indevido, tendo em vista que possuem significados distintos. 

Isso se dá em razão deste ser uma modalidade de trabalho na qual a prestação dos ser- 

viços pode se operar tanto na residência do empregado como também de outros locais à sua 

escolha, graças a mobilidade viabilizada pela integração das TICs4 ao exercício do labor, 

enquanto que naquele o serviço é prestado único e exclusivamente na residência do 

empregado, não sendo possível a mobilidade que é característica do teletrabalho. (MACEDO, 

2017). 

Pode-se concluir, portanto, que o teletrabalho se caracteriza por ser uma modalidade 

de trabalho prestado, de forma predominante, fora das dependências da empresa, não se 

restringindo necessariamente sua prestação na residência do empregado, podendo ser 

executado em locais diversos, bastando haver o emprego das tecnologias da informação e de 

comunicação para sua caracterização, sendo possível, ainda, a comunicação entre 

empregador e empregados através do uso das tecnologias. 

Nessa modalidade de trabalho o teletrabalhador se utiliza, para desenvolvimento de suas 

atividades, de equipamentos telemáticos como, por exemplo, do uso de tablet, ipad, 

smartphone, notbook e etc., ou seja, meios eletrônicos com conexões à internet que 

possibilitem tanto o desenvolvimento da atividade pelo trabalhador como a comunicação do 

emprega- do com o empregador. 

Nesse sentido, percebe-se que o teletrabalho se caracteriza por ser uma modalidade de 

trabalho que se desenvolve através da utilização de equipamentos que possibilitem a 

comunicação entre o empregado e empregador, garantindo com que haja interação entre 

ambos, por meios da troca de informações; trabalho desenvolvido fora das dependências do 

empregador, podendo ser prestado de qualquer lugar, utilizando-se, para tanto, de 

equipamentos tecnológicos e/ou meios telemáticos. 

Quanto à possibilidade de o empregado comparecer às dependências da empresa quando 

se fizer necessário, pode acarretar um desvirtuamento da atividade, causando uma 

insegurança jurídica quando o parágrafo único do artigo 75-B da CLT, deixa claro que “O 

                                       
4 Tecnologias de informação e comunicação. 



Anais do Encontro de Pesquisa Jurídica da XIII Semana do Direito da UFC 

- 210 - 

comparecimento às dependências do empregador para a realização de atividades 

específicas que exijam a presença do empregado no estabelecimento não descaracteriza o 

regime de teletrabalho”. 

Tal disposição como consta dá margem para que haja sérios abusos por parte de 

exigências do empregador para que o empregado compareça inúmeras vezes ao 

estabelecimento empresarial para ali realizar “atividades específica que exijam a presença do 

empregado”. 

Denota-se que a redação genérica do parágrafo único do artigo mencionado acima poderá 

acarretar sérios prejuízos ao teletrabalhador, como por exemplo, o empregado ter que 

comparecer periodicamente e permanecer contratualmente como se estivesse trabalhando 

em regime de teletrabalho, haja vista não existirem limites na lei para esses 

comparecimentos por parte do empregado, limitando-se apenas a mencionar a “necessidade 

de prestar atividades específicas que exijam a presença do trabalhador à empresa”. 

2.2. Importância do trabalho como direito fundamental: direito a um trabalho 
digno 

O Direito é construído através do diálogo constante entre outros saberes, o que se 

demostra, por meio desses diálogos, que a norma positivada é resultado direto dessa troca 

de conhecimento entre os vários ramos do saber, que se consubstancia nos fatos e 

acontecimentos sociais que surgem e que passam por constantes modificações. Portanto, o 

direito não é algo estanque, que para no tempo; pelo contrário, trata-se de uma seara que 

deve ser atualizada e aprimorada dia após dia, visando atender aos clamores sociais. 

O trabalho é um direito fundamental garantido pela Constituição Federal, em seu 

art.6º5, que decorre diretamente do primado da dignidade da pessoa humana, sendo que 

todas as formas de trabalho, desde que lícitos, são permitidos, podendo o homem 

desenvolver seu ofício livremente. Porém, não basta tão somente que tal direito esteja 

previsto na Constituição, é necessário que seja garantida as formas e meios dignos para o 

seu exercício. 

“Não basta proteger a liberdade sem que as condições básicas para o exercício desse direito 

sejam garantidas.” (MARMELSTEIN, 2009, p. 190).  

“Trata-se de comando a ser concretizado, primordialmente, por poderes compostos por 

representantes democraticamente eleitos para definir as políticas públicas prioritárias [...].” 

(NOVELINO, 2016, p. 466). 

Outrossim, destaque-se o elevado grau de importância que o direito ao trabalho e as 

condições dignas de seu exercício ocupam como direito fundamental da pessoa humana no 

                                       
5 Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, 

o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos 
desamparados, na forma desta Constituição. (Grifos nossos) 
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ordenamento jurídico pátrio sendo amparado e protegido através da Constituição Federal 

de 1988, gozando de status de natureza constitucional. 

A dignidade do trabalho está intrinsicamente ligada à saúde e ao meio ambiente do 

trabalho seguro e que não seja propício a causar danos ao trabalhador no exercício de suas 

atividades laborais. Nesse sentido, o Direito do Trabalho possui a finalidade de: 

“[...] proteger as relações jurídicas no âmbito da relação contratual entre os sujeitos empregado 

e empregador, enquanto que, o direito Ambiental resguarda a proteção do ser humano 

trabalhador em desfavor de qualquer meio de degradação e poluição desregrada no meio 

ambiente onde exerce suas atividades rotineiramente.” (MARON, 2017, p. 184) 

Tal proteção consubstancia-se na efetivação e garantia de preservar um outro direito 

fundamental do trabalhador, qual seja, o direito à saúde, que, frise-se, não deve ser violado, 

sob pena de afronta à dignidade da pessoa humana, e, na hipótese em que não seja 

proporcionado ao trabalhador um ambiente salubre e seguro para que este possa 

desenvolver suas atividades, além da ocorrência de um impacto negativo ao próprio 

empregado, significa negar-lhe o próprio direito à saúde. 

Padilha (2013, p. 9), aduz que: 

Há que se enfrentar o fato de que o risco a que está submetida a saúde dos trabalhadores em 

ambientes inseguros e degradados é uma externalidade negativa da atividade produtiva, 

entretanto, os males expressivos causados à saúde do trabalhador em decorrência desses 

ambientes, e registrados em estatísticas preocupantes de acidentes de trabalho e doenças 

profissionais, tem sido, historicamente, assumido por toda a sociedade brasileira, uma vez que 

o alijamento do trabalhador do mercado de trabalho não se faz sem ônus social. Trata-se de um 

passivo ambiental que compromete a sociedade brasileira que, por compromisso constitucional, 

instituiu os valores sociais do trabalho como fundamento da República. 

Ademais, é necessário evidenciar o papel assumido pelo Direito do Trabalho e Direito 

Ambiental, no enfrentamento das violações às normas sobre segurança, saúde e meio 

ambiente do trabalho. 

3. A REGULAMENTAÇÃO DO TELETRABALHO PELA LEI N. 13.467/17 

A ideia de implementar uma reforma trabalhista surge fundamentando-se na existência 

de uma crise econômica que culmina em demissões de trabalhadores em massa, a alta taxa 

de desemprego existentes, o grau elevado de informalidade dos empregos, levaram a adoção, 

por parte do atual governo6, de medidas no âmbito legislativo a fim de alterar a CLT, 

sustentando ser essa reforma necessária para manter as empresas desenvolvendo suas 

atividades econômicas e possibilitar a redução da informalidade, bem como aumentar as 

contratações de trabalhadores. (SANTOS; OLIVEIRA, 2017). 

                                       
6 Sendo o senhor Michel Temer o atual presidente do Brasil no ano de 2018, que sancionou a Lei n. 

13.467/17 (lei da reforma trabalhista). 
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Em seu voto, o relator da comissão especial destinada a proferir parecer ao projeto da 

reforma trabalhista,7 deputado Rogério Marinho, declara que “A legislação trabalhista 

brasileira vigente hoje é um instrumento de exclusão, prefere deixar as pessoas à margem 

da modernidade e da proteção legal do que permitir contratações atendendo as vontades e 

as realidades das pessoas.”8 

Diferentemente do que afirma o relator a alteração na legislação trabalhista, no entanto, 

reflete em muitas restrições aos direitos dos trabalhadores, limitando e reduzindo alguns 

direitos sociais (por exemplo a devida regulamentação da jornada de trabalho) básicos 

garantidos pela Constituição Federal, sem, contudo, levar em conta o contexto histórico que 

impulsionou a conquista desses direitos, hoje rotulados no rol dos direitos fundamentais da 

pessoa humana, na Constituição Federal de 1988. 

Patrícia Garcia dos Santos e Clarisse Inês de Oliveira (2017, p. 9), tecendo algumas 

considerações acerca da reforma trabalhista e seus desdobramentos, afirmam que: 

[...] o modelo de reforma sustentado pelos defensores do liberalismo econômico tem rejeitado à 

manifestação coletiva, adotando-se, neste campo, uma legislação rígida, ao mesmo tempo que 

vem estimulando a flexibilização da legislação protetora no âmbito das relações individuais. A 

essência desse fenômeno reconhecido como flexibilização in pejus está centrada na eliminação, 

redução e substituição da norma protetora do trabalhador por outra norma em favor do 

empresário. 

O fenômeno da flexibilização no Direito do Trabalho permite que a rigidez de uma norma 

possa ser relativizada, passar a ser menos rígida, criada com o objetivo de promover a 

manutenção da empresa e dos empregos. Ocorre que essa flexibilização não deve ser 

utilizada para eliminar as condições mínimas de trabalho, nem mesmo ser adotada como 

regra sob pena de afetar grosseiramente os direitos fundamentais do trabalhador emanados 

da Constituição Federal. 

Cassar (2014, p. 41), discorrendo sobre esse ponto, destaca que: 

A flexibilização de regras rígidas, em que o Estado estabelece um parâmetro ou um limite máximo 

e/ou mínimo para que os atores sociais negociem, traz também uma questão: diante das poucas 

ofertas de trabalho, o indivíduo se vê paralisado tendente a abrir mão de direitos para não perder 

o direito básico que mantém a vida, que é o direito ao trabalho e correspondente salário, estrutura 

da própria dignidade humana. Assim, defender o direito ao trabalho passou a ser prioridade, 

uma vez que sua falta deixa o indivíduo em estado de apatia, para conquista dos demais direitos 

garantidores e preservadores da dignidade humana. 

Os trabalhadores, em razão da falta de perspectiva com relação às oportunidades de 

emprego, acabam por se conformarem com as mudanças ocorridas na lei trabalhista; ou 

aceitam a flexibilização, venha como vier, ou diminuem-se as oportunidades de trabalho, 

                                       
7 Projeto de Lei nº 6.787, de 2016, que foi convertido na Lei nº 13.467/17 (Lei da reforma trabalhista). 
8 Substitutivo 1 PL 6787/2016. p. 19. Disponível em: <http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/

fichadetramitacao?idProposicao=2129283>. Acesso: 14 abr. 2018 
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gerando aumento do desemprego, a marginalização, a queda da autoestima e da própria 

dignidade. Este cenário causa preocupação no meio jurídico. (CASSAR, 2014, p. 41). 

A lei não oferece margem de escolha ao trabalhador. A resistência as novas normas de 

trabalho pelo empregado, podem acarretar sua demissão em massa, como tem ocorrido com 

outras categorias profissionais. Por isso são “obrigados”, ainda que indiretamente, a aceitar 

sem resistir a nova regulamentação de trabalho, salvo contrário, podem ser demitidos. 

Considerando a essencialidade do trabalho para garantir a subsistência do trabalhador e 

daqueles que dele dependam, o mesmo opta por permanecer no trabalho, mesmo diante de 

uma frágil relação de trabalho. 

Outrossim, com a evolução da tecnologia e o aparecimento das novas modalidades de 

trabalho é evidente a necessidade de atualização no meio social, principalmente das relações 

empregatícias, no sentido de moldar-se às novas realidades no meio trabalhista. Porém, não 

se pode conceber que essas atualizações que envolvem principalmente o direito do trabalho 

suprima, desconsidere, ou mesmo limite direitos fundamentais dos trabalhadores já 

conquistados, direitos expressamente previstos na Constituição Federal, a Lei Maior do 

Estado Democrático brasileiro, como por exemplo, o direito à jornada de trabalho constante 

do artigo 7º, inciso, XIII, o qual assim dispõe: 

Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de 

sua condição social: 

[...] 

XIII - duração do trabalho normal não superior a oito horas diárias e quarenta e 

quatro semanais, facultada a compensação de horários e a redução da jornada, mediante 

acordo ou convenção coletiva de trabalho; 

Nesse sentido, não se pode conceber ou pactuar com que a flexibilização, como meio 

excepcional que é, seja utilizada com o fim de limitar o exercício de certos direitos básicos 

do trabalhador frente à relação empregatícia, ou mesmo visando excluir tais direitos. 

Ressalte-se que, com o advento da Lei 13.467/17, que foi intitulada como a Lei da 

Reforma Trabalhista, o teletrabalho foi inserido expressamente no ordenamento jurídico 

brasileiro, com previsão no “capítulo II-A”, dos artigos 75-A ao 75-E, da CLT. Porém, a 

regulamentação dessa modalidade de trabalho nada mais fez do que inserir no ordenamento 

jurídico brasileiro uma modalidade que há anos vem sendo utilizada, primeiro 

internacionalmente, ganhando expansão até adentrar ao território brasileiro. 

No entanto, o Art. 6º da CLT, com a alteração incluída pela lei n. 12.551/11, que 

alterou o caput e incluiu o parágrafo único, já fazia menção ao teletrabalho, ainda que 

indiretamente, quando passou a prevê que: 

Art. 6º Não se distingue entre o trabalho realizado no estabelecimento do emprega- dor, o executado 

no domicílio do empregado e o realizado a distância, desde que estejam caracterizados os 

pressupostos da relação de emprego. 
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Parágrafo único. 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. 

Referida alteração igualou, para fins de caracterização da relação de emprego, o trabalho 

em domicílio e o realizado a distância, ao trabalho desenvolvido no estabelecimento 

empresarial, estabelecendo que os meios telemáticos e informatizados de comando, controle 

e supervisão se equiparam aos meios de comando direto exercido pelo empregador, para fins 

de subordinação jurídica. 

Aponte-se, ainda, que antes mesmo da Lei 13.467/17 entrar em vigor, o Tribunal 

Superior do Trabalho – TST, reconhecia a prestação de alguns serviços nessa modalidade de 

trabalho. Tal reconhecimento ficou demonstrado com a edição, por parte do Tribunal, de 

Minuta de Resolução Administrativa9, elaborada no ano de 2012, onde tal resolução tem o 

objetivo de regulamentar atividades desenvolvidas em regime de teletrabalho no âmbito do 

próprio Tribunal. 

A lei 13.467/17, incluiu no texto da CLT cinco artigos tratando acerca do teletrabalho. 

No entanto, nota-se, porém, que as normas que tratam dessa modalidade de trabalho 

apresentam seu conteúdo de forma bem genérica e limitada, não se dedicando a especificar, 

por exemplo, quais as modalidades de trabalho que se enquadram como teletrabalho, 

deixando isso a cargo do contrato firmado entre empregador e empregado; a jornada de 

trabalho de quem exerce atividade nessa modalidade, ou pelo menos, os meios a serem 

utilizados no controle da jornada diária, pelo contrário, aquele que trabalha em regime de 

teletrabalho está incluído no rol do artigo 62, inciso III, da CLT, ou seja, está excluído do 

controle da jornada de trabalho.10 

A predisposição do legislador em incluir os teletrabalhadores no rol da CLT que trata da 

exclusão da jornada de trabalho não se justifica, haja vista que como se trata de atividade 

desenvolvida mediante a utilização de equipamentos tecnológicos e de comunicação, o 

controle da jornada diária de trabalho além de ser um direito fundamental, é uma questão 

de garantia de saúde e meio ambiente seguro do trabalhador, sendo possível haver o controle 

da jornada de trabalho, apensar de haver forte presunção jurídica de que teletrabalhador 

não é fiscalizado e, por esta razão, está excluído do controle da jornada de trabalho. (CASSAR, 

2014, p. 674). 

No entanto, acerca da possibilidade do controle da jornada de trabalho dos 

teletrabalhadores, Cassar (2014, p. 674/675), ainda aduz que: 

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 

                                       
9 Regulamenta o teletrabalho no âmbito do Tribunal Superior do Trabalho e dá outras providências. 

Disponível em: <http://www.tst.jus.br/documents/10157/351894/minuta+teletrabalho.pdf> 
Acesso em: 19.04.2018. 

10 Art. 62 - Não são abrangidos pelo regime previsto neste capítulo: 
 [...] 
 III - os empregados em regime de teletrabalho. 
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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. ” 

Nesse sentido, percebe-se que o teletrabalhador ao se submeter a esse tipo de controle 

de sua atividade está sob o comando pessoal e direto do empregador, restando possível ao 

empregador exercer o controle da jornada de trabalho daquele que presta serviço em regime 

de teletrabalho, não havendo, portanto, que se falar em atividade de difícil controle e 

fiscalização, haja vista que o teletrabalho se caracteriza pelo emprego de instrumentos 

tecnológicos que possibilitam tal controle, como é o caos das tecnologias relacionados às 

telecomunicações e de informática. 

É oportuno mencionar duas outras classes de trabalhadores que não se submetem ao 

controle de horário, quais sejam, o gerente e o trabalhador externo que também, assim como 

o teletrabalhador, estão incluídos no artigo 62, inciso III, da CLT, não possuindo direito 

à jornada de trabalho. Ocorre que no caso do gerente, em razão da atividade que 

desempenha, este personifica a pessoa do próprio empregador, justificando-se, por esta 

razão, não possuir controle de sua jornada de trabalho; no caso do trabalhador externo, pelo 

fato de exercer suas atividades em locais diversos, principalmente fazendo viagens, este 

também não tem como se submeter ao controle diário de sua jornada de trabalho, haja vista 

que não há possibilidade de realizar tal controle do tempo efetivamente trabalhado. 

No entanto, apesar de constar de disposição expressa de lei que o trabalhador externo 

está excluído do controle da jornada de trabalho, é preciso destacar que o Tribunal Superior 

do Trabalho – TST, no julgamento do agravo de instrumento em recurso de revista (Processo: 

AIRR - 612-06.2013.5.12.0039 Data de Julgamento: 20/05/2015)11, reconheceu que um 

trabalhador externo sofria controle de sua jornada de trabalho por meio da utilização por 

parte do empregador de um sistema de informática voltado ao gerenciamento de atendimento 

de clientes, com alimentação diária e registro de tempo despendido, assim como evidenciada 

exigência do alcance de metas. 

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA. TRABALHO EXTERNO. CONTROLE 

DE JORNADA CARACTERIZADO. Consignado no acórdão recorrido que, embora o trabalho 

fosse prestado através de home-office, a empresa utilizava meios de controle de jornada como um 

sistema de informática voltado ao gerenciamento de atendimento de clientes, com alimentação 

diária e registro de tempo despendido, assim como evidenciada exigência do alcance de metas, 

resulta incólume o art. 62, I, da CLT. Entendimento em sentido diverso esbarra no óbice da 

Súmula 126 do TST. Agravo de instrumento não provido. (Processo: AIRR - 612-

06.2013.5.12.0039 Data de Julgamento: 20/05/2015, Relator Desembargador Convocado: Paulo 

Américo Maia de Vasconcelos Filho, 6ª Turma, Data de Publicação: DEJT 22/05/2015). 

Nesse sentido, percebe-se que o trabalhador externo tinha sua jornada de trabalho 

controlada diretamente pelo seu empregador, através do uso de equipamentos eletrônicos e 

                                       
11 Disponível em: <https://portal.trt3.jus.br/internet/imprensa/noticias-juridicas/importadas-2015-

2016/jurisprudencia-do-tst-sobre-teletrabalho-06-03-2016-21-23-acs>. Acesso em: 18. abr. 2018. 
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de informática. Em julgado semelhante o TST reconheceu que o empregador exercia o 

controle da jornada do empregado de forma indireta, sendo destacado ainda que o “[...] A 

exceção prevista no artigo 62, I, da CLT não depende apenas do exercício de trabalho externo, 

mas também da impossibilidade de controle de horário pelo empregador[...]”, e mais “[...] 

Somente quando se revelar inteiramente impossível o controle, estará afastado o direito ao 

pagamento de horas extraordinárias, em razão da liberdade de dispor do seu próprio tempo 

[...]”.12 

Além da exclusão do teletrabalhador do controle da jornada de trabalho, o artigo 75-E 

dispõe que o empregador deverá instruir seus empregados acerca das precauções a serem 

tomadas para evitar doenças e acidentes de trabalho. Dispõe, ainda, o parágrafo único do 

mesmo artigo que “o empregado deverá assinar termo de responsabilidade comprometendo-

se a seguir as instruções fornecidas pelo empregador.” 

Ou seja, o empregado passa a assumir uma responsabilidade que compete ao empregador 

(no que se refere a garantir um meio ambiente de trabalho seguro e salubre), como riscos 

decorrentes do seu próprio empreendimento; o que a reforma faz com essa previsão legal 

é transferir a responsabilidade que cabe ao empregador para o trabalhador. 

Diante dessa previsão legal que transmite ao empregado a responsabilidade pelo 

ambiente de trabalho seguro, indaga-se: caso este empregado venha a sofrer algum acidente 

quando estiver prestando serviço ao empregador ou adquira alguma doença, este estará 

isento de assumir a responsabilidade, haja vista a lei lhe incumbir de apenas instruir o 

empregado acerca dos cuidados que devem ser adotados? Até então não há respostas. 

No entanto, o que a lei transmite é que o empregador ao orientar o empregado sobre os 

cuidados a serem adotados no sentido a evitar acidentes e doenças do trabalho, e depois de 

assinado o termo de responsabilidade pelo trabalhador, o empregador estará livre de 

responder por quaisquer eventuais danos decorrentes de acidente de trabalho. Ou seja, caso 

o empregado sofra acidente de trabalho, o empregador alegará em sua defesa que o 

trabalhador foi negligente ao não observar as instruções que lhes foram prestadas pelo 

empregador. Isso gera uma insegurança para o trabalhador e impacta negativamente nas 

relações trabalhistas. 

Entende-se que a reforma trabalhista visa limitar a atuação do Estado junto às relações 

de trabalho, fazendo com que a vontade das partes prevaleça sobre os direitos sociais 

consagrados pelo Estado Democrático de Direito, onde afasta-se os direitos dos 

trabalhadores (homens e mulheres que vendem a força – seja intelectual ou física, do seu 

trabalho em troca de um salário digno), e prevalece o interesse do setor empresarial, que se 

                                       
12 Ementa: RECURSO DE REVISTA EM FACE DE DECISÃO PUBLICADA ANTES DA VIGÊNCIA DA 

LEI Nº 13.015/2014. HORAS EXTRAS. TRABALHO EXTERNO. CONTROLE INDIRETO DE 
JORNADA. [...] Recurso de revista de que se conhece e a que se dá provimento. Processo: RR - 
1217-97.2011.5.09.0008. Data de Julgamento: 08/04/2015, Relator Ministro: Cláudio 
Mascarenhas Brandão, 7ª Turma, Data de Publicação: DEJT 17/04/2015. Disponível em: <https://
portal.trt3.jus.br/internet/imprensa/noticias- juridicas/importadas-2015-2016/jurisprudencia-
do-tst-sobre-teletrabalho-06-03-2016-21-23-acs>. Acesso em 18 abr. 2018. 
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utiliza da disposição desses operários para granjear inúmeras riquezas a pouco custo e sem 

muito risco de responsabilização por danos eventualmente ocasionados aos trabalhadores 

quando do desenvolvimento de seu empreendimento. 

Logo, a edição de uma norma infraconstitucional não pode, em nome da modernização, 

justificando-se em uma suposta crise econômica, suprimir direitos muito antes conquistados 

e resguardados pela Constituição, haja vista expressa vedação constitucional nesse sentido 

(artigo 60, § 4º, da CF/88)13, por serem tais direitos considerados cláusula pétrea14. 

O principal destinatário dos direitos rotulados no artigo 6º e 7º da Constituição Federal 

(direitos sociais) são as empresas privadas e não o Estado. Tais direitos funcionam como 

normas limitadoras ao poder de direção dos empregadores objetivando proporcionar 

condições mais dignas de trabalho. (MARMELSTEIN, 2009). 

George Marmelstein (2009, p. 270) lecionando acerca do princípio da vedação de retro- 

cesso em matéria de direitos fundamentais, aduz que: 

Qualquer medida estatal que tenha por finalidade suprimir garantias essenciais já 

implementadas para a plena realização da dignidade humana deve ser vista com desconfiança e 

somente pode ser aceita se outros mecanismos mais eficazes para alcançar o mesmo desiderato 

forem adotados. 

Ou seja, o legislador quando da edição de uma lei (em sentido amplo) deve estar 

atento no sentido de analisar se os motivos ensejadores para a criação da norma se 

justificam, ou se tal medida impacta gravemente os direitos e garantias fundamentais da 

pessoa humana, de modo que tal medida só se justificará se outros meios mais eficazes para 

atingir o mesmo objetivo tenham sido utilizados. 

Importante destacar algumas vantagens e desvantagens do teletrabalho, sendo que 

como pontos positivos tem-se a possibilidade em que o teletrabalhador dispõe de escolher 

seu próprio ambiente de trabalho em que desenvolverá suas atividades; o horário de início e 

término de suas atividades diariamente; a desnecessidade em rotineiramente ter que se 

deslocar até a empresa para prestar seus serviços; poderá, ainda, caso adote trabalhar em 

sua própria residência, ficar mais tempo na companhia de seus familiares; 

Já como pontos negativos apresenta-se: a confusão entre horário de descanso e de 

trabalho; a invasão do meio familiar pelo ambiente de trabalho afetando a vida privada do 

teletrabalhador, caso este adote prestar os serviços em seu próprio ambiente familiar; 

possíveis abusos na cobrança de trabalho de forma a afetar a vida pessoal do empregado, 

                                       
13 Art. 60. A Constituição poderá ser emendada mediante proposta: [...] 
 § 4º Não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir: [...] 
 IV - os direitos e garantias individuais. 
14 Dispositivo constitucional que não pode ser alterado nem mesmo por Proposta de Emenda à 

Constituição (PEC). As cláusulas pétreas inseridas na Constituição do Brasil de 1988 estão dispostas 
em seu artigo 60, § 4º. São elas: a forma federativa de Estado; o voto direto, secreto, universal e 
periódico; a separação dos Poderes; e os direitos e garantias individuais. - Texto retirado da página 
na internet do Senado Federal. Disponível em: <https://www12.senado.leg.br/noticias/glossario-
legislativo/clausula-petrea>. Acesso em: 20 abr. 2018 
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causando-lhe problemas emocionais e de saúde; maior dificuldade quanto a contabilização 

do horário efetivamente trabalhado ou à disposição do empregador dentre outros possíveis 

prejuízos que podem vir a existir. 

Evidencia-se que a Lei n. 13.467/17, da maneira como prevê o teletrabalho, é 

inconstitucional, haja vista que não respeita os preceitos constitucionais protetores dos 

direitos fundamentais indisponíveis do trabalhador, como por exemplo o direito à jornada de 

trabalho; direito ao meio ambiente de trabalho seguro e salubre, pois os artigos que regulam 

a atividade laboral prestada na modalidade de teletrabalho são genéricos e não especificam 

os diversos pontos essenciais na relação de emprego, a exemplo da omissão do legislador 

quanto aos direitos e deveres do empregado e do empregador; as atividades abrangidas por 

esta modalidade de trabalho e, ainda, os meios a serem utilizados para o controle da jornada 

de trabalho efetivamente prestada pelo teletrabalhador. 

4. CONCLUSÃO 

Diante dos pontos acima expostos, chega-se à conclusão de que a ideia em promover a 

regulamentação do teletrabalho, realizada por meio da Lei n. 13.467/17 (Lei da Reforma 

Trabalhista), é louvável e mostra-se um importante avanço na legislação trabalhista no que 

diz respeito ao reconhecimento de que, com o avanço da tecnologia, as formas de trabalho e 

suas relações vão ganhando novos conceitos, e que essas novas realidades devem e 

necessitam da proteção da lei. 

No entanto, é de se destacar que não basta apenas a inserção em termos genéricos de 

uma modalidade de trabalho na lei, é preciso que esta preveja os deveres e direitos de cada 

parte que comporão aquela relação empregatícia, sempre tendo como parâmetro, no 

momento da elaboração da lei, os preceitos dispostos na Constituição Federal, isso evita (ou 

ao menos deveria) que a flexibilização in pejus dos direitos trabalhistas seja adotada como 

regra e não mais como exceção. 

Outrossim, permite-se concluir que a Lei n. 13.467/17, que alterou a CLT, é 

inconstitucional, uma vez que objetiva limitar o exercício dos direitos de trabalhadores que 

se encontrem desenvolvendo suas atividades sob esse regime, impondo barreiras 

“legalizadas” no intuito de dificultar ainda mais o acesso do empregado ao judiciário na busca 

pela prevalência da primazia da realidade no direito do trabalho. 

O que se percebe é que da forma como o teletrabalho encontra-se previsto na CLT, não 

garante segurança ao trabalhador quando do desenvolvimento de sua atividade, muito 

menos amplia os direitos do empregado. Nota-se que a reforma trabalhista em vez de 

preservar ou ampliar direitos, ocasiona a supressão dos já existentes, limitando cada vez 

mais o exercício dos direitos indisponíveis por parte do operário. 

Nesse sentido, percebe-se uma grave violação às normas de direitos fundamentais 

perpetrada pela reforma trabalhista, no que tange a regulamentação do teletrabalho, haja 



Anais do Encontro de Pesquisa Jurídica da XIII Semana do Direito da UFC 

- 219 - 

vista que a lei n. 13.467/17, ignora diversos direitos essenciais dos trabalhadores, 

flexibilizando-os de forma prejudicial à classe dos empregados. 

Ademais, quando se trata de mudança na legislação trabalhista, é necessário que ocorra 

amplo debate com a classe de trabalhadores, suas entidades sindicais, juristas, empresários, 

e que as opiniões emanadas por essas pessoas sejam consideradas pelo legislador e que seja 

capaz de influenciar na elaboração da lei. Agindo assim, a possibilidade de ocorrer uma 

alteração que pondere os interesses múltiplos é elevada. 

Não se pode negar que o teletrabalho revela-se como uma modalidade de trabalho que 

possibilita amplas oportunidades de empregos para aqueles que preferem trabalhar 

utilizando- se de equipamentos tecnológicos e gostam de prestar seus serviços em locais 

diversos daquele ambiente tradicional de trabalho. No entanto, é necessário que a 

regulamentação dessa modalidade de trabalho seja mais detalhada, no sentido de fazer 

constar expressamente os deveres e direitos de cada parte que comporão a relação de 

emprego; a descrição das atividades que se considerarão como prestadas na modalidade de 

teletrabalho, ou, ainda, os meios/formas a serem utilizados para o controle da jornada de 

trabalho desses empregados. 

Nesse sentido, caso o teletrabalho permaneça inserto da forma como encontra-se na CLT, 

necessário se faz traçar novas abordagens acerca do tema no tocante ao direito ao 

trabalho versus direito a intimidade do trabalhador, caso este opte por prestar sua atividade 

em seu seio familiar; ou, ainda, discutir acerca das responsabilidades do empregado e 

empregador na aquisição dos materiais indispensáveis à prestação do serviço, delimitando o 

que caberia a cada um, dentre outros pontos que podem ser objeto de questionamentos no 

meio científico. 
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RESUMO 
O presente artigo busca estudar a efetivação do direito fundamental, no caso, o direito à segurança, 
tendo por objeto os danos que ocorrem aos policiais militares quando no exercício de suas funções. 
No primeiro momento, o trabalho irá abordar os prejuízos acarretados a esses servidores. No 
segundo momento, far-se-á o exame da responsabilidade do Estado que é imprescindível para o 
entendimento das falhas, as quais acarretam danos para as pessoas responsáveis em assegurar a 
segurança da sociedade. A pesquisa utilizou a metodologia hipotético-dedutiva, pois objetivou um 
estudo teórico científico. Utilizou-se para dar corpo ao presente trabalho fontes de pesquisa 
bibliográficas, com foco em doutrinas e dados do contexto prático que foram averiguadas em 
noticiários, objetivando, assim, o desenvolvimento de uma pesquisa exploratória, com o fim de 
auferir e demonstrar uma maior familiaridade com a situação prática dos policiais militares, em 
relação aos danos sofridos no exercício da função, como também o instituto jurídico da 
responsabilidade do Estado e a teoria abordada neste estudo teórico. 
Palavras-chave: segurança pública; policiais militares; danos; responsabilidade. 
ABSTRACT 
The present article seeks to study the effectiveness of the fundamental right, in this case, the right 
to security in the perspective of the damages occurred to the military police in their functions. In 
the first moment, the work will address the damages caused to these servers. In the second 
moment, the responsibility of the State will be examined, which is essential for the understanding 
of the failures, which cause damage to the persons responsible for the security of society. The 
research used the hypothetical-deductive methodology, because it aimed at a scientific theoretical 
study combined with practical aspects. Bibliographical sources of research, were used to give form 
to the present article, with a focus on doctrines and data of the practical context that were 
investigated in virtual news, aiming, therefore, the development of an exploratory research, in order 
to obtain and demonstrate a greater familiarity. with the practical situation of the military police 
in relation to the damages suffered, as well as the legal institute and the theory addressed in this 
theoretical study. 
Key words: public security; military police; damages; responsibility. 

INTRODUÇÃO 

A preocupação da sociedade no que tange a violência é preocupante, tendo em vista que 

as medidas de políticas públicas implantadas pela entidade Federal não estão ocasionando 

melhorias. Dessa forma, é analisado o papel do policial militar no combate à criminalidade, 

pois, como é ele que está diretamente envolvido nesta luta, ocorre deste ter a imagem de ser 

a solução para que os delitos diminuam. Desta forma, a ideia é de que a culpa poderá ser 

atribuída aos membros da segurança pública pela sensação de insegurança do Estado. 

O Estado é responsável pela segurança pública da população, assim, esse papel é 

representado pelo policial militar, que tem o dever constitucional de garantir a preservação 
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da ordem pública e a incolumidade das pessoas e do patrimônio. Principalmente na atividade 

ostensiva, visto que estes são os primeiros acionados ao se tratar de ocorrências criminosas. 

Dessa forma, é importante ressaltar que o policial militar é titular e portador de direitos 

e deveres, como qualquer cidadão. Por trás de cada agente público há uma pessoa, que deve 

ter seus direitos também preservados, assim como os do restante da sociedade, apesar de o 

policial militar, na função de agente público, ser considerado o Estado. 

O exercício da função desses servidores públicos é de extremo risco, e isso poderá 

acarretar em danos psicológicos, além de físicos, onde em algumas vezes até mesmo os levam 

a óbito. É nesse ponto que se identifica a responsabilidade do Estado, pois este poderá arcar 

com os danos causados, principalmente pelo evento danoso ter ocorrido sob a figura do 

servidor público que está exercendo uma atividade de proteção à sociedade. 

A responsabilidade civil do Estado pelas consequências causadas aos servidores públicos 

é a problemática central do presente estudo. Dessa forma, é importante averiguar a evolução 

social do reconhecimento de garantias da responsabilização estatal ao longo do tempo 

perante os indivíduos. 

Dessa maneira, é de extrema importância que a sociedade tenha o conhecimento fático e 

jurídico acerca dessa temática com o propósito de proporcionar uma compreensão a respeito 

das consequências que podem ser geradas para o Estado devido aos danos ocorridos aos 

policiais no exercício de suas funções. Ademais, é importante ressaltar o perigo dessa função 

exercida por eles. 

Diante disso, vale ressaltar que a segurança pública é dever do Estado, que por meio dos 

policiais militares exerce de forma ostensiva, tipificado no art. 144, CF/88, sendo eles que 

estão à frente do combate à violência. Surge então o seguinte o questionamento: o que 

acontece aos policiais militares durante esse combate contra a criminalidade? Como fica a 

responsabilidade estatal pelas consequências danosas ocasionadas a eles e como estas serão 

minimizadas ou até mesmo resolvidas? 

Não obstante, não é todo dano que é indenizável, pois para surgir o direito à indenização 

deverá haver uma ofensa a um bem jurídico tutelado pelo Estado. Dessa forma, deverá ser 

demonstrada a responsabilização do Estado pelos prejuízos que foram causados aos policias 

militares, assim a indenização deve ser proporcional ao dano. Contudo, infelizmente não são 

todas as indenizações que irão suprir de forma eficaz o dano ocorrido ao servidor público. 

1. POLICIAL MILITAR NO PAPEL DO AGENTE PÚBLICO 

A criação do Estado tem sido estabelecida por três elementos constitutivos: o povo, o 

território e a soberania, sendo imprescindíveis estes elementos para a existência do Estado, 

que embasado nisso deverá, por meio da organização estatal, estabelecer forças responsáveis 

pela segurança da sociedade. (BOBBIO, 1992) 
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Após as Revoluções Liberais a partir do século 18, no qual houve o estabelecimento do 

Estado de Direito, foi a época em que surgiu a figura do agente público. Antes da mudança, 

a pessoa natural que exercia funções oriundas do Estado era considerada um agente do rei, 

uma espécie de oficial e não um agente público propriamente dito. Porém houve a mudança 

nesse entendimento com o advento do Estado de Direito, que juntamente com a Constituição, 

introduziram entendimentos relativos à Administração Pública e ao administrador dela, 

nesse momento surge a figura do agente público, sendo este possuidor de obrigações perante 

a sociedade, conforme entendimento de Mônica Nicida Garcia (2004). 

Para a definição Helly Lopes Meirelles os agentes públicos são “todas as pessoas físicas 

incumbidas, definitiva ou transitoriamente, do exercício de alguma função estatal” (2008, p. 

76). De toda forma, pode-se afirmar que o agente público sempre restará no papel da pessoa 

física, não apreciando o valor temporal desse agente no exercício de serviço Estatal como 

permanente ou temporário. Deve-se levar em consideração a função da pessoa física para 

identificá-la como um agente público. 

A doutrina clássica e moderna classifica os tipos de agentes públicos, a exemplo de Di 

Pietro (2018), que para esta, estão classificadas em quatro modalidades: agentes políticos, 

servidores públicos, militares e particulares em colaboração com o poder público. É a 

classificação mais aceita pelos doutrinadores. Dessa forma, a autora faz uma referência aos 

militares que, após a Emenda Constitucional n° 18/98, não passaram a ser considerados 

como “servidores militares”, nome que era denominado antes, ficando incluídos assim o 

termo de “agentes públicos” também no papel dos militares. 

Essa mudança na Constituição Federal por meio da Emenda Constituição nº 18/98 é mais 

bem apresentada pela Mônica Nicida Garcia, quando afirma que: 

A referida Emenda Constitucional, porém, substituiu a Seção destinada aos ‘servidores militares’ 

por uma dedicada aos “militares”, composta apenas pelo art. 42, tratando tão somente dos 

membros das Polícias Militares e Corpos de Bombeiros Militares dos Estados, do Distrito Federal 

e dos Territórios. O conteúdo anterior do artigo 42, referente à carreira, direitos e deveres dos 

membros da Marinha, do Exército e da Aeronáutica, foi incluído no art. 142, no capítulo dedicado 

às Forças Armadas (2004, p. 39). 

Assim, pode-se perceber o surgimento de uma nova espécie de agente público, sendo os 

militares inclusos, mantendo com o Estado uma relação de natureza estatutária, ou seja, 

estabelecido em lei e não contrato, como disposto na Constituição Federal: 

Art. 42 Os membros das Polícias Militares e Corpos de Bombeiros Militares, instituições 

organizadas com base na hierarquia e disciplina, são militares dos Estados, do Distrito Federal e 

dos Territórios. 

§ 1º Aplicam-se aos militares dos Estados, do Distrito Federal e dos 

Territórios, além do que vier a ser fixado em lei, as disposições do art. 

14, § 8º; do art. 40, § 9º; e do art. 142, §§ 2º e 3º, cabendo a lei estadual específica dispor sobre 

as matérias do art. 142, § 3º, inciso X, sendo as patentes dos oficiais conferidas pelos respectivos 

governadores. 
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§ 2º Aos pensionistas dos militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios aplica-se o 

que for fixado em lei específica do respectivo ente estatal. 

Sob essa análise é possível verificar a disparidade dos militares perante os demais 

servidores públicos, pois o regimento nos estatutos poderá ser diferente dos demais 

servidores, mas, em essência, não há diferença no conceito entre ambos. 

2. REALIDADE DOS POLICIAIS MILITARES 

O crime esteve presente na sociedade desde o surgimento do Brasil, porém é papel do 

Estado preservar a segurança dos indivíduos, visto tratar de um dever assegurado pela 

Constituição Federal da Entidade Estatal. Assim, o policial militar é um dos protagonistas 

para a garantia da segurança pública, como prevista na Constituição Federal no artigo 

144, V: 

Art. 144. A segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, é exercida 

para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, através 

dos seguintes órgãos: 

[...] 

V - policias militares e corpos de bombeiros militares 

Dessa forma, o papel desses servidores públicos é de extrema importância, todavia, os 

policiais no exercício de suas funções se submetem a riscos que podem lhes causar uma 

série de danos, podendo ser físicos, psicológicos ou até levar à morte do servidor público. 

Para a melhor compreensão acerca da função dos policiais militares é necessário o estudo 

acerca da polícia judiciária e administrativa. Assim, existem na polícia dois papéis, os que 

irão atuar após a ocorrência da infração penal, para apuração de autoria do crime e 

elementos da materialidade, chama-se polícia judiciária. E os que irão precaver a violência, 

atuação repressiva, ou seja, irá exercer sua função após a infração penal, assim quando se 

fala de caráter eminentemente preventivo, visa um papel ostensivo de atuação, dessa forma, 

sendo antes da ocorrência da infração, nessa situação se enquadra o policial militar, 

conhecido como polícia administrativa ou de segurança. (ALENCAR, 2007) 

Tabela 1 – Número de vítimas no Ceará em 2018 

Mês CVLI 

Ocorrido em 

Unidade 
Prisional 

Intervenção 

Policial 

Janeiro 482 14 25 
Fevereiro 362 1 22 

Março 414 4 17 

Fonte: SIP/CIOPS/CPI/PEFOCE/AAESC/SSPDS 

O gráfico aponta os crimes violentos letais e intencionais cometidos contra a população 

no estado do Ceará, exemplo de homicídio, latrocínio, lesão corporal seguida de morte e etc., 

nos três primeiros meses de 2018. O gráfico aponta o número total de 
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1258 crimes, e o retrato da intervenção policial foi de 64 no total, apontando assim uma 

desproporção que resulta na falha da segurança pública, esses policiais acabam ficando 

sobrecarregados por conta da ocorrência. 

Gráfico 1 – Série mensal de CVLI no Ceará 

 
Fonte: SIP/CIOPS/CPI/PEFOCE/AAESC/
SSPDS 

O segundo gráfico demonstra o número estável, com poucas oscilações da criminalidade 

que ocorre no Ceará, demonstrando que a violência ainda é um dos grandes problemas 

enfrentado pelo Estado e pelo Brasil, muitas vezes o número de policiais que existem no 

Estado, ou a forma de distribuição, como também a falta de capacitação não ajuda a 

melhorar esses números. 

Dessa forma, ambos os gráficos mostram a realidade no Estado do Ceará, que serve como 

exemplo da criminalidade que ocorre no Brasil, apesar que tem alguns Estados que tem uma 

realidade diferente, ainda sim muitos estão na realidade do Ceará. Por meio dessa violência, 

os policiais militares que tem o papel de precaver, e são nessas tentativas de inibir que podem 

resultar em danos em sua integridade física, havendo a falta de capacitação necessária. 

Segundo o Decreto Nº 7.602 de 07 de novembro de 2011 que cria a Política Nacional de 

Saúde e Segurança no Trabalho – PNSST - tem como objetivo “a promoção da saúde e a 

melhoria da qualidade de vida do trabalhador e a prevenção de acidentes e de danos à saúde 

advindos, relacionados ao trabalho ou que ocorram no curso dele, por meio da eliminação 

ou redução dos riscos nos ambientes de trabalho” (DECRETO Nº7. 602/2011 – PNSST). 

Assim, por meio desse decreto, existe o objetivo da implementação de estratégias de 

segurança em relação a saúde dos policiais militares, visto sua exposição aos inúmeros riscos 

ocupacionais. 

Dessa forma, inúmeros danos podem ocorrer a esses servidores públicos, a exemplo dos 

físicos, que podem ocorrer de diversas formas, tais como, quando o agente público sofre 

danos do exercício de sua função, seja por falta de capacitação do próprio Estado para estes 

servidores, ou falta de equipamentos apropriados, pode citar como exemplo uma perseguição 

a um infrator que acaba de cometer um crime e o servidor público é surpreendido com 

disparos, sendo o seu colete vencido, ou até mesmo em uma investigação com falhas que 

resulta na identificação destes policiais pelos criminosos que perseguem esses servidores 

após descobrir a localidade onde mora. 
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Os danos psicológicos também podem ocorrer, pois não existe um investimento eficiente 

por parte do Estado na saúde psicológica desses agentes públicos, a exemplo de algumas 

sessões ao mês por meio de pessoas profissionais capacitadas para minimizar os traumas 

que estes polícias podem apresentar em suas rotinas, estes traumas podem ocasionar em 

doenças psicológicas segundo o grupo V da tabela B do anexo II do decreto 3.038/99: 

Segundo o grupo V da tabela B do anexo II do decreto 3.038/99, as doenças mentais relacionadas 

com o trabalho são: neurose profissional, transtorno do ciclo vigila-sono, reação ao estresse 

grave/transtorno de adaptação e síndrome de burnout. Todos resultantes do fator estresse 

oriundo das relações de trabalho. As relações sociais tipificadas na citada norma legal 

causadoras dessas doenças são: Outras dificuldades físicas e mentais relacionadas com o 

trabalho, reação após acidente do trabalho grave ou catastrófico, ou após assalto no trabalho, 

Circunstância relativa às condições de trabalho, Problemas relacionados com o emprego e com o 

desemprego, Desemprego, Mudança de emprego, Ameaça de perda de emprego, Ritmo de trabalho 

penoso, Desacordo com patrão e colegas de trabalho (Condições difíceis de trabalho), Outras 

dificuldades físicas e mentais relacionadas com o trabalho, Problemas relacionados com o 

emprego e com o desemprego, Má adaptação à organização do horário de trabalho (Trabalho em 

Turnos ou Trabalho Noturno), Ritmo de trabalho penoso, Outras dificuldades físicas e mentais 

relacionadas com o trabalho (Decreto 3.038/99). 

As doenças mentais relacionadas com o trabalho são: neurose profissional, transtorno do 

ciclo vigila-sono, reação ao estresse grave/transtorno de adaptação, que podem ser 

ocasionadas pelas ocupações do trabalho, sendo a função do servidor público que representa 

o Estado na sua função uma das profissões mais expostas. 

3. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SUBJETIVA DO ESTADO 

Na perspectiva da responsabilidade do Estado frente aos danos sofridos pelos militares 

no exercício de sua função, estando na custódia da entidade estatal, é necessário identificar 

o grau de responsabilidade, como também identificar se existe uma responsabilidade do 

Estado para discutir, deve-se então, a princípio, ter conhecimento acerta da diferença 

existente entre as responsabilidades subjetiva e objetiva. 

Na visão de Fernanda Marinela (2017) a responsabilidade subjetiva é embasada no 

elemento subjetivo, na intenção do agente. Para ela ser caracterizada, depende-se da 

comprovação de quatro elementos: a conduta do Estado; o dano, condição indispensável 

para que a indenização não gere enriquecimento ilícito; o nexo de causalidade entre a 

conduta e o dano; e o elemento subjetivo, que é identificada pela culpa ou dolo do agente. 

Esses elementos são indispensáveis e devem ser considerados de forma cumulativa, caso 

haja a ausência de qualquer um deles a exclusão da responsabilidade. Nesse ponto, e ́ 

interessante alertar para um equívoco observado muitas vezes nesse tema: a ausência da 

culpa ou dolo exclui a responsabilidade subjetiva, mas não e ́ só́ essa ausência que afetará a 

responsabilidade; ela ficará afastada se faltar-lhe qualquer um dos elementos mencionados. 

Ademais, a teoria da responsabilidade subjetiva ou teoria da culpa civil foi uma doutrina 

civilista que inspirou Código Civil Brasileiro de 1916 (art. 15) e consagrou a teoria da 
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responsabilidade subjetiva do Estado. Dessa forma, como foi visto, haveria a 

responsabilidade do Estado desde que fosse demonstrada a culpa. 

Complementando esse posicionamento, afirma Celso Antônio Bandeira de Mello (2010, 

p.1002 e 1003): 

Em face dos princípios publicísticos não é necessária a identificação de uma culpa individual 

para deflagrar-se a responsabilidade do Estado. Esta noção civilista é ultrapassada pela ideia 

denominada de faute du service entre os franceses. Ocorre a culpa do serviço ou “falta de serviço” 

quando este não funciona, devendo funcionar, funciona mal ou funciona atrasado. Esta é a 

tríplice modalidade qual se apresenta e nela se traduz um elo entre a responsabilidade tradicional 

do Direito Civil e a responsabilidade objetiva 

[...] 

Em suma: a ausência do serviço devido ao seu defeituoso funcionamento, inclusive por demora, 

basta para configurar a responsabilidade do Estado pelos danos daí decorrentes em agravo dos 

administrados. 

[...] 

É mister acentuar que a responsabilidade por “falta de serviço”, falha do serviço ou culpa do 

serviço (faute du service, seja qual for a tradução que se lhe dê) não é, de modo algum, modalidade 

de responsabilidade objetiva, ao contrário do que entre nós e alhures, às vezes, tem-se 

inadvertidamente suposto [...]. 

A “falta do serviço” expressa uma ideia de omissão do Estado, dessa forma, como bem diz 

Celso Antônio, a falta de atuação do Estado não está abarcada pela responsabilidade 

objetiva, mas sim a Teoria da responsabilidade subjetiva provinda do descumprimento do 

dever legal do Estado, não podendo ele ser o autor do dano, visto que ele não agiu, mas se 

omitiu em agir. 

Contudo, a responsabilidade subjetiva aplicável a este caso não é a mesma daquela 

defendida pela teoria civilista, ou seja, não depende da demonstração de dolo ou culpa do 

agente público, mas da proveniência da Teoria da Culpa Anônima (faute du service), com isso, 

para que haja a responsabilização do ente público, não é preciso comprovar a culpa do 

agente, bastando ser comprovado que o serviço não funcionou, funcionou tardia ou 

ineficientemente. 

Em contrapartida, no que tange à teoria da responsabilidade objetiva do Estado, segundo 

a concepção de Maria Sylvia Zanella di Pietro (2018, p.824): 

Nessa teoria, a ideia de culpa é substituída pela de nexo de causalidade entre o funcionamento 

do serviço público e o prejuízo sofrido pelo administrado. É indiferente que o serviço público 

tenha funcionado bem ou mal, de forma regular ou irregular. Constituem pressupostos da 

responsabilidade objetiva do Estado: (a) que seja praticado um ato lícito ou ilícito, por agente 

público; (b) que esse ato cause dano específico (porque atinge apenas um ou alguns membros 

da coletividade) e anormal (porque supera os inconvenientes normais da vida em sociedade, 

decorrentes da atuação estatal); (c) que haja um nexo de causalidade entre o ato do agente 

público e o dano. 

É chamada teoria da responsabilidade objetiva, precisamente por prescindir da apreciação dos 

elementos subjetivos (culpa ou dolo); é também chamada teoria do risco, porque parte da ideia 

de que a atuação estatal envolve um risco de dano, que lhe é inerente. Causado o dano, o Estado 
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responde como se fosse uma empresa de seguro em que os segurados seriam os contribuintes 

que, pagando os tributos, contribuem para a formação de um patrimônio coletivo. 

Dessa forma, na perspectiva de danos causados a policiais militares no exercício de suas 

funções, aplicar-se-á a teoria subjetiva do Estado, visto que se caracteriza falta de serviço da 

entidade Estatal; desde que essa função exercida pelo agente esteja inserida em um ambiente 

de custódia do Estado, ou seja, o Estado brasileiro garanta aos seus agentes uma proteção 

específica, a exemplo de um policial militar que esteja em serviço dentro de uma 

penitenciária. 

Para haver a comprovação da responsabilidade do Estado é necessário identificar 

primeiro se no caso concreto não está presente uma excludente de Responsabilidade do 

Estado, pois essa análise é imprescindível para a comprovação de quem arcará ou deveria 

arcar com os danos ocorridos, as quais serão abordadas no tópico seguinte. 

4. CAUSAS EXCLUDENTES DE RESPONSABILIDADE DO ESTADO 

É imprescindível analisar os casos concretos em que ocorrem danos nos policiais 

militares, visto que o Estado não poderá ser responsabilizado perante os danos ocorridos, se 

seus agentes não estiverem na sua custódia, uma vez que aquele não pode regularizar todas 

as ações em que ocorre por culpa exclusiva da vítima, de caso fortuito ou de força maior, a 

doutrina majoritária também leva em consideração a culpa de terceiro como caso de 

excludente de responsabilidade, no caso, irá interessar perante os policiais militares 

(MEIRELLES, 2017). 

Diante disso, é necessário esclarecer que em face do policial militar, havendo um dano 

sobre a custódia do Estado, resultando de uma omissão deste, deverá apenas ser 

demonstrada a prestação tardia, ineficaz ou a não prestação do serviço e a ocorrência do 

dano ao policial militar sobre a custódia do Estado. Dessa forma, a exclusão da 

responsabilidade por omissão ocorreria, por exemplo, no caso de haver um acidente por força 

maior, em caso de um raio atingir o circuito elétrico de uma penitenciária, resultando na 

morte de policiais que se encontravam lá dentro (MELLO, 2010). 

Assim, pode ocorrer a responsabilidade do Estado ser afastada e o terceiro que ocasionou 

o dano responder pelos danos ocorridos ao Policial ou em caso de morte aos seus familiares, 

seguindo esse posicionamento, a quinta turma do Superior Tribunal de Justiça, decidiu por 

meio do relator Ministro Ribeiro Dantas: 

PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. 

INADEQUAÇÃO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. AUTOR DO DELITO E VÍTIMA POLICIAIS 

MILITARES DA ATIVA. CONDUTA DELITIVA NÃO RELACIONADA AO EXERCÍCIO FUNCIONAL 

E EM LOCAL NÃO SUJEITO À ADMINISTRAÇÃO MILITAR. CRIME COMUM. INCOMPETÊNCIA 

DA JUSTIÇA CASTRENSE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE 

OFÍCIO. (STJ, 2018, online) 

Diante a jurisprudência do STJ, houve pacificação no entendimento que se havendo 

homicídio cometido por terceiros, como também não sendo no exercício da função do policial, 
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fica o Estado isento de responsabilidade, assim, quem deverá assumir tais ônus são os 

terceiros quem deu causa os danos nos servidos públicos da segurança. 

Corroborando com o pensamento, afirma Maria Irene Nohara (2013, p. 805): 

A culpa exclusiva de terceiros é a circunstância que rompe totalmente o nexo de causalidade. Ela 

ocorre quando se verifica que o comportamento do Estado não foi a causa do dano à vítima, mas 

unicamente a ação de outras pessoas, que não os seus agentes. 

Nessa perspectiva, analisar se existe excludente de responsabilidade é imprescindível, 

pois é esse aspecto que define se há ou não a incidência do Estado na reparação aos danos 

sofridos. 

5. AÇÃO REGRESSIVA EM FACE DO AGENTE QUE CAUSOU DANO AO POLICIAL 

MILITAR NA CUSTÓDIA DO ESTADO 

A ação regressiva é um instituto de garantia que o Estado tem direito de exercer, o 

objetivo do instituto é o ressarcimento do Estado em face do servidor público que causou o 

dano ao indivíduo, após a comprovação da responsabilidade da Entidade Estatal perante o 

lesado, nesse contexto afirma Hely Lopes Meireles "Enquanto para a Administração a 

responsabilidade independe da culpa, para o servidor a responsabilidade depende da culpa: 

aquela é objetiva, esta é subjetiva e se apura pelos critérios gerais do Código Civil" (2008, 

p.669). 

É importante frisar que o Estado poderá ter uma garantia caso sejam provados alguns 

requisitos para que tenha direito a ação regressiva contra o agente que tenha provocado 

o dano, sendo necessária a comprovação de dolo ou culpa, e o trânsito em julgado da 

sentença que condena o Estado a responsabilidade perante aos danos ocorridos aos policiais 

militares (NOHARA, 2013). 

Seguindo o mesmo entendimento, afirma Fernanda Marinela (2017) que a ação regressiva 

pode ser vista como uma discricionariedade do Estado em após condenado, havendo dolo ou 

culpa do agente público que ocasionou o dano ao policial militar, frisando que seja sobre a 

custódia do Estado. Poderá este exercer o direito da ação regressiva, para parte da doutrina 

seria um poder-dever do Estado, visto o princípio do interesse público, onde deverá preservar 

o erário. Esse direito do Estado é previsto na Constituição Federal, no seu art. 37, §6º: 

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, 

do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, 

moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: 

[...] 

§ 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos 

responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o 

direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. 

Dessa forma, analisando na perspectiva de o policial militar ter ressarcido seus danos 

sofridos sejam físicos ou psicológicos, estando na custódia do Estado, cabe dizer que apenas 

poderá o Estado exercer o direito de ação de regresso se a conduta que resultou na lesão for 
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advinda de outro servidor público que esteja na sua função, assim o Estado poderá usar o 

instituto contra este. 

Um exemplo prático poderá ser na perspectiva de um acidente na penitenciária 

ocasionado por um funcionário de uma empresa de prestadora de serviço público, que 

resultou em um dano no policial militar, sendo comprovado o dolo ou a culpa, então o 

Estado, seguindo a Constituição Federal, poderá exercer o direito de regresso contra esse 

funcionário. 

CONCLUSÃO 

Diante do exposto, é necessário que os servidores públicos que atuam na segurança da 

sociedade brasileira tenham melhores condições de trabalho para bem e fielmente poderem 

exercer suas funções, como equipamentos que atendam às necessidades devidas, como 

também a existência de local adequado e salubre para o serviço deles. A exemplo das 

penitenciárias, estas também deverão ser dotadas de estruturas eficientes que eliminem os 

riscos de acidentes advindos desta carência e superlotação. 

Nessa perspectiva, deverá haver uma análise de caso a caso, para averiguar se incide 

responsabilidade do Estado, pois com o que foi exposto, conclui-se que o Estado responde 

quando está na custódia desses policiais. 

Dessa maneira, diante do exposto verifica-se que é possível o Estado ser responsável 

pelos danos ocasionados ao agente policial, todavia essa responsabilidade será restrita a 

situações específicas, como em casos de omissões do Estado em relação a falta de estrutura 

das penitenciárias, resultando em dano. 

É importante frisar, que o agente público ao sofrer danos, deverá de princípio pleitear na 

via judicial a ação de indenização em relação a pessoa que praticou a conduta danosa, seja 

por dolo ou culpa, assim a figura do Estado apenas poderá entrar, caso o dano praticado seja 

por outro servidor público ou pessoa que exerce função pública, como disposto na 

Constituição Federal. 

Por tanto, os policiais e os seus familiares ficam na maioria das vezes, a mercê de receber 

as prestações necessárias pelos danos ocorridos por terceiros que não são agentes públicos, 

exemplo mais comum é o papel do infrator que dispara arma de fogo, assim o policial militar 

fica limitado em receber dele as indenizações devidas, mesmo este se ferindo durante o 

exercício da função pública. 

Não existe tipificação na legislação brasileira que responsabiliza o Estado também em 

situações que não estão expressas na Constituição Federal, artigo 37, §6º, e também em 

casos de omissão quando ocorre em situações de custódia da Entidade Estatal, assim essa 

restrição é meio contraditória, visto que o Estado deveria proporcionar aos seus agentes 

provimento necessário para que estes exerçam suas funções com as devidas diligencias. 
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Desse modo, a ideia de uma legislação que responsabilize o Estado, a exemplo de forma 

solidária com a do terceiro que ocasionou o dano, seria um meio de estímulo para o próprio 

Estado investir na capacitação desses policiais militares. Assim, um investimento do Estado 

nesse sentido iria trazer benefícios não apenas para os policiais militares, pois as chances 

de sofrerem danos físicos ou até mesmo psicológicos em suas funções iriam ser mínimas, se 

estes estiverem bem instruídos. 

Por fim, resguardando o erário em não indenizar todos os danos advindos da má formação 

de policiais militares que resultam muitas vezes em danos nos próprios, caso houvesse uma 

legislação nesse sentido, o Estado iria provir meios necessários para não ocorrência do dano, 

gerando assim um efetivo serviço dos policiais militares, que por consequência iria melhorar 

a segurança pública da sociedade, como também do próprio policial militar. Dado que por 

trás da farda existe uma pessoa que faz parte da mesma sociedade que os demais indivíduos, 

sendo imprescindível que sua segurança seja resguardada, como disposto na lei maior 

brasileira. 
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1. INTRODUÇÃO 

A água é um elemento cheio de simbolismo. Os antigos filósofos da Grécia pensavam 

que tudo vinha da água, Tales de Mileto acreditava que o princípio de todas as coisas (arqué) 

era unicamente a água. Assim, deduziu que esse elemento seria fundamental do mundo 

natural, a água simboliza fertilidade, pureza e vida.
4 A ciência também vem mostrando que 

a vida se originou na água5 e que ela é componente de todos os seres vivos sendo primordial 

para o funcionamento dos ecossistemas. O importante bem é usado para cozinhar, beber, 

lavar roupas, louças, para realizar higiene pessoal, para produção agropecuária e industrial, 

para geração de energia, entre diversas outras infinitas utilidades. 

Entretanto, apesar do líquido ser fundamental para a vida na Terra, muitas vezes, não 

tem o devido tratamento que merece. A poluição, o uso excessivo, o aumento da demanda, 

o manejo inadequado e o desperdício estão entre os fatores que contribuem para a redução 

da disponibilidade e para a crise hídrica a qual o Brasil está passando6. 

Nos últimos anos, o país vive uma crise hídrica que se alonga por mais de um 

quinquênio, ponto mais crítico ocorreu em 2015 no estado de São Paulo, onde o principal 

reservatório que abastecia a cidade, o Cantareira, quase secou, o que levou ao racionamento 

de água no estado. Hodiernamente os estados com situação mais crítica ficam na Região 

Nordeste do país, ganhando destaque o estado do Ceará, onde o principal reservatório, o 

Castanhão, possui apenas 8,64% de volume de água, segundo dados do Portal Hidrológico 

do Ceará7, mas vem aumentando seu volume durante o último mês, graças, sobretudo, ao 
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corte de abastecimento da Região Metropolitana de Fortaleza, no entanto não há garantias 

quanto a um mínimo de segurança ao final da quadra chuvosa. 

Vale ressaltar que a legislação brasileira é muito ampla e diversa, assim, muitas leis 

nacionais servem de exemplo para que se criem leis em âmbito estadual. Podemos citar como 

exemplo a Lei nº 9.433/97, que instituiu a Política Nacional de Recursos Hídricos, conhecida 

como Lei das Águas, que serviu de embasamento para a criação da Lei nº 14.844 de 2010, 

que institui a Política Estadual de Recursos Hídricos do Ceará. Neste trabalho serão 

abordadas ambas as leis. 

Na realidade prática são visíveis, em muitas situações, medidas não tão respeitosas a 

essas leis. Analisar-se-á, nesse ponto, a realidade cearense. O exemplo mais atual no 

estado é o consumo hídrico por parte das termoelétricas do Pecém, que utilizam grandes 

quantidades de água para gerar vapor e resfriar suas turbinas, enquanto a população sofre 

as consequências da crise hídrica no estado. 

Este artigo tem a intenção de discutir brevemente sobre alguns dos problemas hídricos 

enfrentados no Brasil, com enfoque para os casos citados no Ceará. Será analisada a 

importância dada a Bacia Hidrográfica, sob a luz do Direito Ambiental, sendo esta a unidade 

territorial para implementação da Política Nacional de Recursos Hídricos e por isso deve 

ser entendida em sua totalidade, englobando todo o ecossistema local, inclusive o ser 

humano. Nesse sentido é importante destacar o pensamento do britânico James Lovelock 

que diz que a terra é um grande organismo que se autorregula, um superorganismo8. Com 

isso, cabe destacar ainda os comitês de Bacias Hidrográficas, órgãos para deliberação, que 

contam com representação dos diversos atores da região, assim, tais comitês visam uma 

descentralização do poder, através da participação dos integrantes da bacia. Coloca-se em 

debate se é garantido no cenário atual o uso mínimo de água para a população mais 

vulnerável e o que de fato ocorre quando esse direito entra em conflito com os interesses 

das grandes indústrias. 

Desta forma, primeiramente será analisado os fundamentos da gestão hídrica no Brasil 

e posteriormente serão abordados alguns dos problemas que existem na realidade prática. 

Os três problemas abordados foram escolhidos em razão das discussões atuais, 

principalmente a problemática da Termoelétrica do Pecém, que é bastante paradigmática, 

pois envolve as disputas entre o uso industrial e o consume da população local. As outras 

críticas dizem respeito a pontos de grande importância nacional e que precisam ser mais 

bem desenvolvidos, tanto a nível nacional como local, para que se possa construir um 

direito ambiental brasileiro mais efetivo, é o caso das críticas aos comitês de bacias e a 

falta de educação ambiental. Por fim, a problemática será tratada a nível global, como a 

resolução da ONU – Organização das Nações Unidas – que garante a água como um direito 

humano fundamental e os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, buscando a sua 

                                       
8 LOVELOCK, James. Gaia: alerta final. Título original “the vanishing face of gaia: a final warning”. Rio 

de Janeiro: Intrínseca, 2010. 
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efetivação a nível local. Concluiremos o trabalho ressaltando justamente a importância de 

assegurar esse direito humano, é a importância de se firma um pacto global. 

Para isso, será desenvolvida uma análise bibliográfica de autores especializados na área, 

bem como será analisado documentos de entidades ligados à gestão dos recursos hídricos, 

além de considerar o plano teórico das leis que regulam esse bem. Nesse sentido, são 

importantes ações que mudem a metodologia das usinas, que visem a garantia de água para 

as termelétricas e que respeitem esse bem, tornando-a acessível à população. Busca-se 

construir uma contribuição do pensamento, para ajudar na discussão da temática. 

2. LEIS SOBRE A GESTÃO HÍDRICA NO BRASIL 

Em 2017 a Lei das Águas completou 20 anos, objetivando a prevenção contra eventos 

hidrológicos críticos, a utilização racional e integrada e a preservação da disponibilidade 

hídrica para as atuais e futuras gerações.9 

Tal lei surgiu em meio a uma grande discussão sobre as problemáticas ambientais, 

já que o final do século XX foi marcado pela noção de que o planeta não é infinito, a partir 

do relatório Meadow do MIT - Instituto de Tecnologia de Massachusetts- a pedido do Clube 

de Roma, além do surgimento do termo Desenvolvimento sustentável, pelo relatório 

Brundtland, Nosso Futuro em Comum. Ocorreram também na década de 1990, a Rio 92 - 

Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e o Desenvolvimento- onde foi 

produzida uma carta de princípios que norteiam o Direito Ambiental até os dias atuais10, 

além da declaração de Dublin, criada na Conferência Internacional de Água e Meio 

Ambiente na Irlanda, os princípios da carta de Dublin são vastamente apreciados pela Lei 

das Águas. 

Desta forma, é imprescindível uma discussão a respeito da efetivação da Política Nacional 

de Recursos Hídricos, para isso devemos analisar primeiramente os seus fundamentos, 

elencados no artigo primeiro desse dispositivo e como esta serve de exemplo para a 

formulação de novas leis. 

2.1. Política Nacional de Recursos Hídricos: 

Pode-se dizer que a Política Nacional de Recursos Hídricos teve origem em 1990, quando 

o Governo Federal criou Grupos de Trabalhos coordenados pela Secretaria de Assuntos 

Estratégicos da Presidência da República, no intuito de estudar o gerenciamento e a 

administração dos recursos hídricos, quanto ao seu uso, conservação, proteção e controle 

da água, além de propor medidas para estabelecer uma política nacional e um sistema de 

                                       
9 BRASIL, Lei Nº. 9.433, 8 de janeiro de 1997. Institui a Política Nacional de Recursos Hídricos, cria o 

Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos, regulamenta o inciso XIX do art. 21 da 
Constituição Federal, e altera o art. 1º da Lei nº 8.001, de 13 de março de 1990, que modificou a Lei 
nº 7.990, de 28 de dezembro de 1989. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/
L9433.htm>. Acesso em: 25 out. 2017. 

10 NASCIMENTO, Elimar Pinheiro do. Trajetória da sustentabilidade: do ambiental ao social, do social 
ao econômico. Estudos avançados, v. 26, n.74, p.51-64, 2012. 
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gerenciamento dos recursos hídricos. Desse grupo participaram representantes dos 

Ministérios da Marinha, das Relações Exteriores, da Saúde, da Economia, Fazenda e 

Planejamento, da Agricultura e Reforma Agrária, da Infraestrutura e Ação Social, além das 

Secretarias de Ciência e Tecnologia, do Meio Ambiente, do Desenvolvimento Regional e de 

Assuntos Estratégicos. A partir desses estudos foi enviada ao Congresso a Mensagem 640 

de 14 de novembro de 1991, que veio a ser o Projeto de Lei 2249/1991. O projeto sofreu 

inúmeras alterações principalmente por ser muito genérico em alguns pontos e foi finalmente 

aprovado em 8 de janeiro de 199711. 

A Lei Nº. 9.433, Institui a Política Nacional de Recursos Hídricos e criou o Sistema 

Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos. Tal lei Estabeleceu os fundamentos da 

gestão hídrica no Brasil, que serão analisados agora, entre eles: a água é um bem de domínio 

público, é água é um recurso natural limitado, dotado de valor econômico, e a bacia 

hidrográfica é a unidade territorial para implementação da Política Nacional de Recursos 

Hídricos, sendo a gestão dos recursos hídricos descentralizada, contando com a participação 

do poder público, dos usuários e das comunidades. Vale ressaltar que existem outros dois 

fundamentos que não serão abordados tão profundamente neste primeiro momento, pois são 

autoexplicativo em suas denominações, são eles: em situações de escassez, o uso prioritário 

dos recursos hídricos é o consumo humano e a dessedentação de animais e a gestão dos 

recursos hídricos deve sempre proporcionar o uso múltiplo das águas12. 

2.1.1. A água é um bem de domínio público 

Entende-se segundo esse fundamento que toda água é de livre uso humano, não 

podendo, dessa forma, ser apropriado,13  cabendo ao Estado apenas a sua gestão. Assim, 

entende-se “bem de domínio público” não como pertencente ao Estado ou União, mas como 

um bem de todos os cidadãos e geridos por estes. Paulo Affonso Leme Machado afirma 

que: “A dominialidade pública da água, afirmada na lei 9.433/97, não transforma o Poder 

Público federal e estadual em proprietário da água, mas torna-o gestor desse bem, no 

interesse de todos”14. O autor ainda afirma que a inalienabilidade das águas marca uma 

das características do “bem de domínio público”15. 

                                       
11 NASCIMENTO, Elimar Pinheiro do. Trajetória da sustentabilidade: do ambiental ao social, do social 

ao econômico. Estudos avançados, v. 26, n.74, p.51-64, 2012. 
12 BRASIL, Lei Nº. 9.433, 8 de janeiro de 1997. Institui a Política Nacional de Recursos Hídricos, cria o 

Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos, regulamenta o inciso XIX do art. 21 da 
Constituição Federal, e altera o art. 1º da Lei nº 8.001, de 13 de março de 1990, que modificou a Lei 
nº 7.990, de 28 de dezembro de 1989. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/
L9433.htm>. Acesso em: 25 out. 2017, artigo 1. 

13 DECLARAÇÃO DE DUBLIN SOBRE ÁGUA E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL, 1992, Dublin, 
Irlanda. Princípio 1. Dublin, Irlanda, 31 jan. 1992. 

14 MACHADO, Paulo Affonso Leme. Direito Ambiental Brasileiro. 13. Ed. São Paulo, Malheiros 
Editores LTDA, 2005, p. 431. 

15 MACHADO, Paulo Affonso Leme. Direito Ambiental Brasileiro. 13. Ed. São Paulo, Malheiros 
Editores LTDA, 2005, p. 432. 
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2.1.2. A água é um recurso natural limitado, dotado de valor econômico 

Nessa mesma perspectiva é importante conceituar os recursos hídricos como dotados de 

valor econômico, no intuito de refrear seu uso, já que esses são vulneráveis e esgotáveis, 

segundo a declaração de Dublin de 199216. No entanto, como salienta Leonardo Boff, é 

fundamental entendermos a água primeiramente como um bem natural para em seguida 

caracterizá-la com valor econômico17, o que também é expresso no princípio N° 4 da 

declaração de Dublin, que ainda fala que a não caracterização da água como um bem 

econômico acarretou no uso desmedido e nocivo desse bem18. 

É importante destacar que se essa característica econômica dificultar o acesso à água, 

todo o raciocínio através dessa conceituação será ineficaz, em síntese, a caracterização da 

água como um bem dotado de valor econômico não pode impedir o acesso a água, das 

populações mais carentes, como será abordado mais a frente nesse trabalho. 

Assim, a Lei das águas faz uso da cobrança pelo uso dos recursos hídricos objetivando 

reconhecer a água como bem econômico, indicando seu real valor e incentivando a 

racionalização de seu uso19, sendo importante ressaltar os grandes custos gerados pela 

ampla distribuição da água na atualidade. 

2.1.3. A bacia hidrográfica é a unidade territorial para implementação da Política 
Nacional de Recursos Hídricos e a gestão dos recursos hídricos deve ser 
descentralizada, contando com a participação do poder público, dos usuários e 
das comunidades 

O fundamento que diz que a bacia hidrográfica é a unidade territorial para 

implementação da Política Nacional de Recursos Hídricos é um dos principais a serem 

expostos, pois é a partir dele que se pode buscar efetuar os outros fundamentos, é naBacia 

Hidrográfica que busca-se a real efetivação da Lei das Águas. A lei nacional é baseada no 

modelo francês de gestão participativa nas decisões acerca da bacia, tendo em vista que a 

França foi um dos pioneiros a assumir essa forma de gestão descentralizada. No Brasil, 

seguindo o exemplo francês, o nosso território é dividido em bacias hidrográficas, e as 

                                       
16 MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE. Curso Água e Educação Ambiental. Disponível em:<http://

ava.mma.gov.br/>. Acesso em: 20 jul. 2017. 
17 MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE. Curso Água e Educação Ambiental. Disponível em:<http://

ava.mma.gov.br/>. Acesso em: 20 jul. 2017. 
18 DECLARAÇÃO DE DUBLIN SOBRE ÁGUA E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL, 1992, Dublin, 

Irlanda. Princípio 4. Dublin, Irlanda, 31 jan. 1992 
19 BRASIL, Lei Nº. 9.433, 8 de janeiro de 1997. Institui a Política Nacional de Recursos Hídricos, cria o 

Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos, regulamenta o inciso XIX do art. 21 da 
Constituição Federal, e altera o art. 1º da Lei nº 8.001, de 13 de março de 1990, que modificou a Lei 
nº 7.990, de 28 de dezembro de 1989. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/
L9433.htm>. Acesso em: 25 out. 2017, artigo 19. 
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decisões sobre os problemas de cada bacia devem ser resolvidos pelos diferentes atores 

sociais durante os comitês de bacia20. 

Em sua definição, a bacia hidrográfica pode ser entendida como o ponto de escoamento 

da água da região21, assim, entende-se que até mesmo uma cidade desenvolvida, como 

Fortaleza, está inserida em uma bacia. 

Nesse sentido é imprescindível alertar para a questão da interligação da bacia 

hidrográfica, assim, um evento que acontece em um ponto gera consequências para as 

demais áreas da bacia. Essa interligação é encontrada nas obras do britânico James 

Lovelock, que diz que a Terra é um grande organismo que se autorregula, um 

superorganismo vivo. A Hipótese Gaia, formulada por Lovelock, é importante justamente por 

mostrar essa interconectividade do planeta, ela afirma que todos fazemos parte desse 

organismo e que a cooperação fez com que chegasse a esse ponto da evolução22. É 

justamente esse o ponto central, o de que todos fazem parte das bacias hidrográficas, 

inclusive o ser humano, e que as ações de todos os integrantes dessa bacia trazem 

consequências para a região e para o planeta. 

É importante destacar também os comitês de bacia hidrográfica, órgãos de deliberação 

da bacia, que visam discutir acerca dos recursos hídricos e aprovar o plano de recursos 

hídricos da bacia. Os comitês de bacia buscam refletir os inúmeros interesses de cada região 

hidrográfica, possuindo, dessa forma, representantes da União, dos Estados e do Distrito 

Federal cujo território se situe, ainda que parcialmente, além dos municípios que integram 

a bacia, dos seus usuários e das entidades civis com atuação comprovada na bacia.23 

2.2. Lei nº 14.844 de 2010, Política Estadual de Recursos Hídricos 

Um bom exemplo de implementação de uma lei é quando ela passa a servir de exemplo 

para a criação de novos dispositivos jurídicos. É o que aconteceu com a Lei 14.844 de 2010 

no Ceará, que abrangeu inúmeros mecanismos dispostos na Lei das Águas do Brasil. Tal lei 

substituição à legislação de 1992 e instituiu a nova Política Estadual de Recursos Hídricos. 

Analisar-se agora os princípios de tal legislação buscando mostrar a semelhança com a 

legislação nacional. 

                                       
20 MACHADO, Carlos José Saldanha. A gestão francesa de recursos hídricos: descrição e análise dos 

princípios jurídicos. Revista Brasileira de Recursos Hídricos, [S.L], jun. 2003. 
21 Olhar referencia no outro artigo ou O que é a bacia hidrográfica? Caderno de capacitação. 
22 LOVELOCK, James. Gaia: alerta final. Título original “the vanishing face of gaia: a final warning”. Rio 

de Janeiro: Intrínseca, 2010. 
23 BRASIL, Lei Nº. 9.433, 8 de janeiro de 1997. Institui a Política Nacional de Recursos Hídricos, cria o 

Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos, regulamenta o inciso XIX do art. 21 da 
Constituição Federal, e altera o art. 1º da Lei nº 8.001, de 13 de março de 1990, que modificou a Lei 
nº 7.990, de 28 de dezembro de 1989. Disponível em: < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/
L9433.htm>. Acesso em: 25 out. 2017. 
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2.2.1. Princípios da Política Estadual de Recursos Hídricos 

Ao enumerar os seus princípios no artigo 3° desta lei, o legislador define primeiramente 

a água com um bem de uso comum do povo, assim, o acesso à água deve ser um direito de 

todos por ser indispensável à vida, à promoção social e ao desenvolvimento sustentável24. 

É imprescindível destacar a importância dada as Bacias Hidrográficas, do mesmo modo 

que na política nacional, como o local de planejamento e gestão dos recursos hídricos, sendo 

o seu gerenciamento integrado, descentralizado e participativo25, atualmente, existem 12 

comitês de bacia no estado do Ceará. 

Tal lei ainda fala que a água é um recurso natural limitado, dotado de valor econômico 

e de importância vital no processo de desenvolvimento sustentável, sendo a cobrança pelo 

seu uso fundamental para a sua racionalização e conservação, nos moldes da lei nacional26. 

E a educação ambiental é fundamental para racionalização, utilização e conservação dos 

recursos hídricos, como disposto no artigo 4°, inciso VI: “a promoção da educação ambiental 

para o uso dos recursos hídricos, com o objetivo de sensibilizar a coletividade para a 

conservação e utilização sustentável deste recurso, capacitando-a para participação ativa 

na sua defesa”. 

3. CRÍTICAS A EFETIVAÇÃO DAS LEIS 

Depois de analisado o plano teórico de ambas as leis é imprescindível averiguar se ocorre 

a efetivação no plano real, se os fundamentos realmente são seguidos e se a gestão das águas 

no Brasil é praticada segundo seus princípios. Nesse sentido, será explorada a realidade da 

gestão das águas no estado do Ceará, como ocorre a distribuição da água para as 

Termelétricas do Pecém, além de uma análise da efetivação dos comitês de bacias e da 

Educação Ambiental no estado. 

3.1. Termelétricas do Pecém 

As problemáticas envolvendo o complexo industrial do Pecém são relativamente novas, 

devido, é claro, ser este uma obra recente. Em virtude disso, não se encontra trabalhos mais 

profundos sobre o tema, no entanto, as informações disponíveis são suficientes para revelar 

uma realidade assustadora, quanto à utilização dos recursos hídricos em desprezo a 

subsistência das comunidades tradicionais que ocupam a área, mais precisamente o povo 

Anacé. 

                                       
24 CEARÁ. Lei Nº 14.844 de 28 de dezembro de 2010. Dispõe sobre a Política Estadual de Recursos 

Hídricos, institui o Sistema Integrado de Gestão de Recursos Hídricos - SIGERH, e dá outras 
providências, artigo 3, I. 

25 CEARÁ. Lei Nº 14.844 de 28 de dezembro de 2010. Dispõe sobre a Política Estadual de Recursos 
Hídricos, institui o Sistema Integrado de Gestão de Recursos Hídricos - SIGERH, e dá outras 
providências, artigo 3, II e III. 

26 CEARÁ. Lei Nº 14.844 de 28 de dezembro de 2010. Dispõe sobre a Política Estadual de Recursos 
Hídricos, institui o Sistema Integrado de Gestão de Recursos Hídricos - SIGERH, e dá outras 
providências, art. 3, IV, V e X. 



Anais do Encontro de Pesquisa Jurídica da XIII Semana do Direito da UFC 

- 240 - 

Estima-se que as usinas térmicas possuem autorização para captar até 70 milhões de 

litros de água por dia do Castanhão, o que é suficiente para abastecer uma cidade de 600 

mil habitantes, ou seja, quase três vezes a população da cidade de Maracanaú27. 

O que é mais repugnante no caso é que o uso prioritário da população local está sendo 

totalmente deixado de lado. Como o estado vive uma escassez de água, segundo inúmeros 

mecanismos como a Lei das Águas, o uso prioritário dos recursos hídricos é o consumo 

humano e a dessedentação de animais28. No entanto, mesmo a população protestando 

contra a alta retirada de água do Lagamar do Cauípe, as atividades das termoelétricas 

continuam, mesmo com o grande risco a população local29. Desta forma, acredita-se que o 

fundamento de que a água possui valor econômico deve ser deixado de lado para satisfazer 

as necessidades da população local, o que nem sempre ocorre, como exposto acima. 

Nesse sentido, as Termoelétricas do Pécem são um exemplo que fere gravemente os 

fundamentos da legislação nacional, mas que acabam por rotineiros e até a regra na 

situação. Nota-se, desta forma, que os princípios que regem as leis ambientais são postos de 

lado quando entram em conflito com o interesse de grandes corporações. 

3.2. Comitês de Bacias 

Os comitês de Bacias são órgãos colegiados compostos por representantes da União; 

dos Estados e do Distrito Federal cujos territórios se situem, ainda que parcialmente, em 

suas respectivas áreas de atuação; dos Municípios situados, no todo ou em parte, em sua 

área de atuação; dos usuários das águas de sua área de atuação e das entidades civis de 

recursos hídricos com atuação comprovada na bacia. Compete a tais órgãos, entre outras 

coisas, promover o debate das questões relacionadas a recursos hídricos e articular a 

atuação das entidades intervenientes e aprovar o Plano de Recursos Hídricos da bacia. Os 

Comitês de Bacia Hidrográfica terão como área de atuação a totalidade de uma bacia 

hidrográfica30. 

                                       
27 TRIBUNA BANDNEWS FM. Alto consumo de água na termelétrica do Pecém agrava ainda mais 

a crise hídrica. 2017. Disponível em: <http://tribunadoceara.uol.com.br/noticias/ceara/alto-
consumo-de- agua-na-termeletrica-do-pecem-agrava-ainda-mais-a-crise-hidrica/amp/>. Acesso 
em: 18 abr. 2018. 

28 BRASIL, Lei Nº. 9.433, 8 de janeiro de 1997. Institui a Política Nacional de Recursos Hídricos, cria o 
Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos, regulamenta o inciso XIX do art. 21 da 
Constituição Federal, e altera o art. 1º da Lei nº 8.001, de 13 de março de 1990, que modificou a Lei 
nº 7.990, de 28 de dezembro de 1989. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/
L9433.htm>. Acesso em: 25 out. 2017, Artigo 1°, inciso III. 

29 NÃO FRACKING BRASIL. Movimentos populares alertam para novos conflitos em Caucaia no 
Ceará. Publicado: 23 jan. 2018. Disponível: <http://naofrackingbrasil.com.br/2018/01/23/
movimentos- populares-alertam-para-novos-conflitos-em-caucaia-no-ceara/>. Acesso: 18 abr. 
2018. 

30 BRASIL, Lei Nº. 9.433, 8 de janeiro de 1997. Institui a Política Nacional de Recursos Hídricos, cria o 
Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos, regulamenta o inciso XIX do art. 21 da 
Constituição Federal, e altera o art. 1º da Lei nº 8.001, de 13 de março de 1990, que modificou a Lei 
nº 7.990, de 28 de dezembro de 1989. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/
L9433.htm>. Acesso em: 25 out. 2017, Artigo 37 et seq. 
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No estado do Ceará existem 12 comitês de bacia (Curu, Baixo Jaguaribe, Médio 

Jaguaribe, Banabuiú, Alto Jaguaribe, Salgado, Metropolitanas, Acaraú, Litoral, Coreaú, 

Serra da Ibiapaba, Sertões de Crateús)31, mas que não possuem uma divulgação de suas 

informações que mostrem como estes funcionam, acarretando principalmente o 

desconhecimento da existência de tais órgãos pela própria população local. 

Tais comitês são o espaço adequado para o debate democrático, pois além de uma visão 

técnica, são formados por indivíduos que habitam o local e conhecem a realidade da região. 

Segundo Jeferson Nogueira Fernandes, a participação da sociedade é fundamental31: 

Assim, tendo em vista a essencialidade da água e os diversos interessados no uso, mais do que 

adequado e racional que a Sociedade participe do processo decisório de regulamentação do uso 

das águas da Bacia Hidrográfica, no qual está inserida. Este modelo de gerenciamento de recursos 

hídricos é o sistêmico de integração participativa, no qual cria um canal de comunicabilidade 

entre todos os interessados e divide a responsabilidade decisória. 

Contudo, é sabido que nesses órgãos ocorre uma composição majoritária de alguns 

interesses, gerado, principalmente, pela falta de educação na área e da pequena participação 

da população. A Lei das Águas objetiva a democratização, no entanto, na realidade prática 

os indivíduos que formam esses conselhos não representam as classes populares. Logo, 

percebe-se uma grande falha na realização dos comitês, pois grande parte da população 

desconhece a existência desses conselhos que vivem da “participação social”, outro motivo 

para a não participação desses grupos é a extrema burocratização desses debates32. Assim, 

esse modelo sistêmico, muitas vezes, é deficitário, pois a população não vê esses comitês 

como acessíveis. 

Desta forma, mais um importante fundamento da gestão hídrica no Brasil, que é a gestão 

descentralizada, acaba por não se efetivar, em virtude, muitas vezes da inacessibilidade 

desses órgãos e de sua burocratização. 

3.3. Educação Ambiental 

Um dos pontos de bastante importância para a temática do uso da água é a questão da 

educação ambiental. Um dos pontos de bastante importância para a temática do uso da água 

é a questão da educação ambiental. No entanto, nota-se uma deficiência do seu ensino em 

todo o país. O que deveria ser tratado em todos os níveis de ensino e de uma forma 

interdisciplinar, englobando várias áreas de ensino, acaba por ser ignorado. 

A educação ambiental é um importante mecanismo para que as pessoas possam agir de 

forma correta e reivindicarem dos entes governamentais medidas de preservação ambiental. 

Nesse sentido, a Educação Ambiental está prevista no artigo 225 da Constituição Federal: 

                                       
31 COGERH. Comitês de Bacias Hidrográficas. Disponível: <http://www.cogerh.com.br/eixos-de- 

atuacao/gestao participativa/comites-de-bacias-hidrograficas.html>. Acesso: 19 abr. 2018. 
32 FERNANDES, Jeferson Nogueira. Comitê de bacia hidrográfica: um organismo transdisciplinar no 

gerenciamento de recursos hídricos. Anais do XIX Encontro Nacional do CONPEDI, Fortaleza, 
2010, p. 1562. 



Anais do Encontro de Pesquisa Jurídica da XIII Semana do Direito da UFC 

- 242 - 

“VI - promover a educação ambiental em todos os níveis de ensino e a conscientização 

pública para a preservação do meio ambiente”33. 

Há muito tem-se discutido sobre a crise hídrica. No entanto, a palavra “crise” dá uma 

ideia de parcialidade, de um problema recente e que tem uma única solução ou um culpado 

certo, mas na realidade os diversos segmentos da sociedade têm sua parcela de culpa. Muitas 

vezes, quando a situação a ser resolvida é abordada de forma superficial, esconde os 

processos responsáveis pelo consumo excessivo e pela contaminação da água, que são 

resultados de escolhas históricas, ecológicas e políticas. Assim, é de fundamental 

importância que a população tenha ciência de sua situação, que entenda o contexto a qual 

está inserida para que esteja mais bem adaptada para opinar e para buscar seus direitos. 

De modo que, assim, evita que grupos determinados sejam beneficiados e outros sejam 

afetados de modo negativo34. E a educação ambiental é a maneira mais adequada para 

inserir a população nas discussões, para que ela possa cobrar dos governas e agir mais 

sustentavelmente. 

Apesar de a questão ambiental ser recente, muitas mudanças estão ocorrendo no sentido 

de esclarecer a população sobre os direitos e deveres. Em 1992, ocorreu no Rio de Janeiro a 

ECO 92 - Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, tendo se 

reunido no Rio de Janeiro, que trouxe princípios como da informação e da participação, 

assim explanados em um único princípio da democracia. A melhor maneira de tratar as 

questões ambientais é assegurar a participação, no nível apropriado, de todos os cidadãos 

interessados, sendo a informação um pressuposto para a participação social35. 

Na omissão do Estado no tocante a educação ambiental é fundamental que a 

população se engaje em movimentos socioambientais, buscando disseminar o conhecimento 

na área. Cabe destacar aqui o papel ONGs – Organizações Não Governamentais, que 

deveriam agir supletivamente ao Estado, mas que muitas vezes acabam sendo as 

protagonistas na luta pelo Direito Ambiental e pela conscientização da população. Um 

exemplo na realidade cearense é o Instituto Verdeluz, uma ONG socioambiental de Fortaleza, 

que trabalha a questão da Educação Ambiental em escolas e locais públicos como as praias. 

A ONG ainda faz pesquisa na área dos resíduos sólidos urbanos, coletando o lixo presente 

nas praias36. 

                                       
33 MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE. Curso Água e Educação Ambiental. Disponível em:<http://

ava.mma.gov.br/>. Acesso em: 20 jul. 2017. 
34 BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil. Promulgada em 05 de outubro de 1988. 

Disponível em: < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm>. Acesso em: 
20 abr. 2018. 

35 TRIBUNA DO CEARÁ. Educação Ambiental aprendendo a usar a água de forma racional. Disponível: 
<http://tribunadoceara.uol.com.br/especiais/fortaleza-azul/educacao/>. Acesso em: 20 abr. 2018. 

36 DECLARAÇÃO DO RIO DE JANEIRO. Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e 
Desenvolvimento. Rio de Janeiro, 1992. 
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Desta forma, nota-se que um importante princípio da gestão ambiental e que é 

assegurado pela constituição é esquecido pelos governantes e acaba não se concretizando 

como deveria ser. 

4. ÁGUA E DIREITO INTERNACIONAL. 

No plano internacional, nota-se algumas medidas por parte das grandes organizações, 

sendo a ONU a grande criadora de propostas e as que possuem maior relevância, pela sua 

abrangência. Desta forma, analisar-se-á duas medidas de total importância no âmbito 

internacional que refletem no direito nacional dos diversos Estados: A Resolução nº 64/292, 

que reconhece a água e o saneamento básico como direitos humanos fundamentais e os 

Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, principalmente os que tratam da questão hídrica. 

4.1. Água como um Direito Humano Fundamental 

Como dito anteriormente, o valor econômico atribuído à água não pode dificultar o acesso 

das populações mais carentes. Atualmente estima-se que dois terços da população mundial 

vivem em áreas que sofrem com a escassez de água por, ao menos, um mês no ano, além 

do que, muitas famílias fazem caminhadas diárias de até 6 horas para ter acesso à água37. 

Outra problemática da atualidade diz respeito ao não acesso ao saneamento básico, o que 

acaba levando a proliferação de inúmeras doenças, sendo mais uma vez, as populações sem 

condições econômicas as mais afetadas, pois o esgoto acaba por ser despejados nos rios, no 

qual estes utilizam para fazer todas as suas necessidades, desde tomar banho até cozinhar. 

Desta forma, em julho de 2010, a Assembleia Geral da Organização das Nações 

Unidas, na 108ª Reunião Plenária, aprovou a Resolução nº 64/292, declarando a água e o 

saneamento básico como direitos humanos fundamentais, passando a constar como 

direitos humanos. O reconhecimento da água como um direito humano faz com que uma 

resolução que não possui vinculação jurídica entre os países membros, passa a tê-la, em 

razão dos inúmeros outros tratados de direitos humanos ratificados pelos países. 

Ao analisar a Constituição Federal não é expresso que a água e o saneamento básico são 

direitos fundamentais, no entanto, esses direitos estão ligados indissociavelmente ao 

Princípio da Dignidade Humana, (art. 1º, inc. III), e, mais claramente, ao direito fundamental 

à vida (art. 5º, caput) e ao direito social à saúde (art.6º, caput), sendo competências de todos 

os entes federados, inclusive os municípios, o cuidado da saúde e a promoção de programas 

de melhoria das condições de saneamento básico (art. 23, inc. IX)38. 

Nota-se, segundo Álisson José Maia Melo, uma deficiência no tocante a produção de 

políticas públicas de saneamento básico por parte dos municípios, que possuem políticos 

                                       
37 INSTITUTO VERDELUZ. Uma proposta prática de reconexão com o meio ambiente. Disponível 

em: <http://verdeluz.org/>. Acesso em: 20 abr. 2018. 
38 REIS, Alexandre Magrineli dos. Entre a lei a realidade: o Brasil e o direito humano de acesso à 

água. Disponível em: <https://aldeiacomum.files.wordpress.com/2011/10/pap006041-1.pdf>. 
Acesso em:19 abr. 2018. 
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que buscam obras com grande visibilidade para promover-se, sendo a tubulação de 

saneamento subterrânea algo que não traz essa visibilidade almejada, somando-se a falta 

de planejamento e os custos elevados dessas obras39. Com isso, muitas pessoas que não 

possuem condições dignas de vida, utilizam-se da água contaminada pelo esgoto para as 

suas diversas atividades diárias e acabam sendo contaminadas por doenças. Estima-se que 

entre 2001 e 2009, no Brasil, a média de mortes por ano por doenças relacionadas à falta de 

saneamento básica é de 13.449, além de uma média anual de 758.750 internações 

hospitalares em decorrência da falta de saneamento básico40. 

Desta forma, percebe-se que a dificuldade no acesso ao saneamento acaba por ser um 

dos grandes problemas globais relacionados à gestão hídrica e o Brasil é muito atrasado em 

relação ao acesso ao saneamento de qualidade. Nesse sentido, deve ocorrer uma real 

associação do saneamento com o direito humano a água, pois este é gravemente afetado 

quando aquele não é adequado. Deste modo, é crucial que o pensamento global seja 

implementado a nível local. Para isso é crucial uma Educação Ambiental efetiva nas escolas, 

que possibilite o acesso à informação da população, para que esta possa pleitear seus 

direitos. 

4.2. Objetivo do Desenvolvimento Sustentável sexto: Água Potável e Saneamento 
Assegurar a disponibilidade e a gestão sustentável da água e saneamento 
para todos 

No plano internacional a de se destacar que um importante mecanismo na busca da 

preservação ambiental, dos direitos humanos e do desenvolvimento sustentável são os 

Objetivos do Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030. Na busca de um acesso 

universal da água potável é analisar o objetivo sexto da agenda, que fala sobre “Água Potável 

e Saneamento”. Tendo em vista que a água está no centro do desenvolvimento sustentável e 

os recursos hídricos, bem como os serviços a eles associados, são necessários para a 

erradicação da pobreza. O acesso à água e ao saneamento são fundamentais para a dignidade 

humana: segurança alimentar e energética à saúde humana e ambiental. Assim, tal objetivo 

fundamenta-se sobre a realidade de escassez que poderá tornar-se ainda mais grave. 

A escassez de água afeta mais de 40% da população mundial, um número que deverá 

subir ainda mais como resultado da mudança do clima e da gestão inadequada dos recursos 

naturais, sendo os objetivos englobados no objetivo sexto41: 

6.1 Até 2030, alcançar o acesso universal e equitativo a água potável e segura para todos 

                                       
39 MELO, Álisson José Maia. O direito humano à água e ao saneamento básico e sua aplicação prática 

no Brasil: considerações sobre uma perspectiva a partir do paradigma da complexidade. Disponível 
em: <http://www.publicadireito.com.br/artigos/?cod=3937230de3c8041e>. Acesso em: 15 abr. 
2018. 

40 Id. Ibid., p.10. 
41 PLATAFORMA AGENDA 2030. Qual é o seu ODS? Disponível: <http://www.agenda2030.com.br/>. 

Acesso: 20 abr. 2018. 
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6.2 Até 2030, alcançar o acesso a saneamento e higiene adequados e equitativos para todos, e 

acabar com a defecação a céu aberto, com especial atenção para as necessidades das mulheres 

e meninas e daqueles em situação de vulnerabilidade 

6.3 Até 2030, melhorar a qualidade da água, reduzindo a poluição, eliminando despejo e 

minimizando a liberação de produtos químicos e materiais perigosos, reduzindo à metade a 

proporção de águas residuais não tratadas e aumentando substancialmente a reciclagem e 

reutilização segura globalmente 

6.4 Até 2030, aumentar substancialmente a eficiência do uso da água em todos os setores e 

assegurar retiradas sustentáveis e o abastecimento de água doce para enfrentar a escassez de 

água, e reduzir substancialmente o número de pessoas que sofrem com a escassez de água 

6.5 Até 2030, implementar a gestão integrada dos recursos hídricos em todos os níveis, inclusive 

via cooperação transfronteiriça, conforme apropriado 

6.6 Até 2020, proteger e restaurar ecossistemas relacionados com a água, incluindo 

montanhas, florestas, zonas úmidas, rios, aquíferos e lagos 

6.a Até 2030, ampliar a cooperação internacional e o apoio à capacitação para os países em 

desenvolvimento em atividades e programas relacionados à água e saneamento, incluindo a 

coleta de água, a dessalinização, a eficiência no uso da água, o tratamento de efluentes, a 

reciclagem e as tecnologias de reuso 

6.b Apoiar e fortalecer a participação das comunidades locais, para melhorar a gestão da água e 

do saneamento”. 

Assim os Objetivos do Desenvolvimento Sustentáveis, como o sexto, são fundamentais 

para disseminar a ideia de desenvolvimento sustentável e para a construção de um mundo 

social e ambientalmente melhor. Volta-se a destacar que mesmo tais metas sendo 

internacionais para que se possa averiguar a sua efetividade é necessário a aplicabilidade 

em algum local do mundo, desta forma pensa-se globalmente, age-se localmente. Nesse 

sentido, os ODS, no nosso caso o ODS 6, são importantes para basear uma educação 

ambiental no âmbito global e que sirva de exemplo para a sua realização local. 

5. CONCLUSÃO 

A partir do exposto no decorrer deste trabalho nota-se que a Política Nacional de Recursos 

Hídricos e a Política Estadual de Recursos Hídricos possuem grandes semelhanças e trazem 

inúmeros mecanismos que fundamentam uma gestão que busca o acesso a água ao maior 

número de pessoas, caracterizando-se por considerar a água um bem de domínio público e 

incentivar a descentralização na gestão hídrica. 

Nota-se, no entanto, que muitas vezes tais dispositivos não possuem força para orientar 

a gestão das águas. Assim, é observado o caso do Ceará onde a água é direcionada em 

grandes proporções para as Termoelétricas, enquanto uma parcela da população sofre as 

consequências da crise hídrica, além do que, a Educação Ambiental é mínima no estado, 

sendo realizada, principalmente, por ONGs, mesmo não sendo as verdadeiras responsáveis 

pela ação, um exemplo é o Instituto Verdeluz em Fortaleza. 

Nesse sentido, é preciso que se priorize o acesso a água pela população em relação às 

grandes corporações ou indústrias, o que em muitos casos não ocorre. Deve- se também 

buscar transformar os comitês de bacias em órgão mais democráticos, no que se refere ao 
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acesso da população, através de uma maior divulgação de informações e sua menor 

burocratização, pois como foi mostrado, isso afeta diretamente a efetividade desses órgãos, 

assim, devem existir espaços de maior acesso por parte dos povos que habitam a bacia, 

podendo ser feita através de reuniões nas próprias comunidades. O ponto crucial para tudo 

isso é a Educação Ambiental que deve ser acessível a toda a população para que esta obtenha 

conhecimento e possa participar das decisões relacionados a sua vida, nos comitês de bacias, 

por exemplo, e possa cobrar dos órgãos responsáveis medidas de consagração dos seus 

direitos. 

A caracterização da água como um direito fundamental é um marco importantíssimo na 

luta contra a exploração abusiva desse bem, ressaltando a condição dificultosa de muitas 

famílias em ter acesso à água potável. O debate sobre a vinculação da Resolução nº 64/292 

sobre os países, inclusive o Brasil, não foi abordado com tanto afinco, pois acredita-se que 

não existem razões para não considerar a água e o saneamento como direitos humanos 

fundamentais. Nesse sentido, é claro que ambos estão inclusos no Princípio da Dignidade 

Humana e nos Direito a Saúde e a Vida, garantidos na Constituição, no que se refere ao 

âmbito nacional. Nota-se, desse ponto de vista uma interligação entre saneamento básico e 

água saudável, pois aquele é um dos principais poluentes deste, o que leva a população a 

ser contaminada por doenças, impossibilitando uma vida digna. Deve-se ressaltar, ainda no 

plano internacional, os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, um importante 

paradigma que serve de base a Educação Ambiental, além de pressionar os governos por 

medidas mais respeitosas ao meio ambiente. Pois, acredita-se que deve-se pensar global, 

mas para a efetividade desse pensamento, deve-se agir localmente. 

Com isso, acredita-se que a solução a ser tomada diz respeito à união de todos os 

cidadãos e governos do mundo para fundar-se uma cultura da água, no intuito de preservar 

esse bem, como salienta Leonardo Boff, se não a fizermos passaremos por grandes 

catástrofes humanas, pois nenhuma vida pode sobreviver sem a água, ela é um bem 

insubstituível42. Nesse sentido os governantes devem efetivar as medidas propostas nas leis, 

tais como a democratização dos comitês de bacias e uma real efetividade da Educação 

Ambiental. Além de políticas públicas que assegurem o saneamento básico e o acesso de 

água potável a toda a população, ressaltando aqui o papel dos municípios. 

É de grande importância destacar que o objetivo deste trabalho não é criticar o mercado. 

O capitalismo, assim como a busca pelo conhecimento científico trouxeram benefícios 

incontáveis para a humanidade, critica-se aqui a inobservância da prioridade de acesso a 

água das populações em detrimento das termoelétricas, no caso exposto, alertando que 

mesmo o que parece óbvio e simples é deixado de lado em virtude dos interesses 

econômicos. 

                                       
42 PENA, João Carlos Firpe. ‘Sem uma cultura da água, passaremos por grandes catástrofes’, alerta 

Leonardo Boff. Revista do Minas, Belo Horizonte, ano x. n.114, p. 10-11, março 2015. 
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Desta forma, entende-se como fundamental que a educação ambiental seja disseminada 

nos mais diversos lugares, objetivando uma conscientização quanto às ações individuais 

que podem amenizar a poluição hídrica, como também pressionar os governos, incluindo 

sempre o municipal, para produzirem políticas públicas que disseminem o acesso a água e 

ao saneamento a toda a população, passando assim a viverem com um mínimo de dignidade. 

A Educação Ambiental é um grande passo para reverter à situação hídrica atual, para que 

se possa pensar primeiramente em uma distribuição mais equitativa desse bem para a 

população e posteriormente em sua mercantilização. 
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Georgia Cavalcante Villa Real1 

Gabriel Camurça Lima2 

1. INTRODUÇÃO 

No dia 12 de Julho de 2016, a Corte Permanente de Arbitragem realizou o primeiro 

marco legal internacional acerca do impasse entre China e Filipinas no Mar Meridional da 

China, na região denominada Linha dos Nove Pontos, que ocupa 90% das águas disputadas. 

Tal impasse é caracterizado pela sobreposição chinesa aos limites do mar territorial de 

outros países asiáticos, sob a justificativa de possuir direitos históricos sobre a área 

proclamada. 

As alegações da República das Filipinas à CPA embasaram-se principalmente em dois 

pontos essenciais: a reivindicação da soberania de sua área marítima sob o controle chinês 

e a denúncia acerca da destruição imoderada de corais e ecossistemas. Tal destruição é 

resultante da construção de ilhas artificiais sobre corais e da negligência quanto ao 

crescimento da pesca predatória ilegal que ocorre na região, que potencialmente trará 

consequências locais e internacionais. Frente às acusações na esfera ambiental, o Governo 

Chinês alegou que foram feitas pesquisas e estudos acerca dos impactos ecossistêmicos da 

edificação das ilhas artificiais, e que os resultados comprovaram a inexistência de 

influências negativas sobre a biodiversidade local. Em contraponto, tais estudos nunca 

foram divulgados ou disponibilizados, causando desconfiança da comunidade internacional. 

Este artigo possui o objetivo de analisar esta decisão da CPA, suas razões, consequências 

e impactos na comunidade internacional. Para isso, a forma metodológica escolhida foi a 

de consultas bibliográficas fundadas em três áreas jurídicas: Direito do Mar, Direito 

Internacional e Direito Ambiental. Nesse sentido, inicialmente foram analisados diversos 

livros relacionados ao assunto, artigos científicos, trabalhos de conclusão de curso, notícias 

de sites especializados e documentos oficiais de diversos organismos internacionais, embora 

tenha se dado preferência pelas informações decorrentes da própria decisão da Corte e da 

Convenção das Nações Unidas sobre Direito do Mar. 

                                       
1 Acadêmica de Direito da Universidade Federal do Ceará. Bolsista da CNPq. E-mail: 

georgia_real@hotmail.com 
2 Acadêmico Direito da Universidade Federal do Ceará. E-mail: gabriel.camurca@gmail.com 
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Na esfera jurídica, frente à decisão da Corte de que a República Popular da China não 

possuía direitos sobre a área reivindicada, o Governo Chinês ratificou o seu posicionamento 

de considerar qualquer decisão do Tribunal ilegítima. A postura chinesa expõe a fragilidade 

de decisões arbitrárias em situações de resistência, por não possuir mecanismos coercitivos 

para combatê-las. O Mar Meridional da China, ou Mar do Sul da China, é uma região 

importantíssima para a indústria pesqueira mundial. Apesar de cobrir apenas 2,5% da 

superfície terrestre, a região abriga 30% dos recifes de corais do mundo e cerca de 3 mil 

espécies de peixe, além de ser a origem de 12% dos pescados consumidos mundialmente. 

Em contraponto, a pesca predatória descontrolada e a construção de ilhas artificiais sobre 

corais representam uma grande ameaça para esta área. 

Frente a estas concepções, pode-se observar a importância deste estudo para o melhor 

entendimento do impasse que existe na região do Mar Meridional da China, bem como 

das consequências à biodiversidade marinha que tal impasse provoca, em conjunto à postura 

chinesa na região. 

2. A DECISÃO DA CORTE PERMANENTE DE ARBITRAGEM (CPA) 

Em 22 de janeiro de 2013, a República das Filipinas requereu à Corte Permanente de 

Arbitragem que desse seu entendimento acerca de 15 pontos dos quais protestava sobre 

diversos atos da República Popular da China em relação ao Mar Meridional da China. 

Contudo, este tomou uma posição oficial de não aceitar e nem participar da arbitragem, 

expressando sua posição apenas considerando que a Corte não possui jurisdição sobre o 

caso3. No dia 12 de junho de 2016 a Corte chegou em um veredito, realizando o primeiro 

marco legal internacional acerca do impasse e decidindo que a China não possui os 

alegados “direitos históricos” sobre a região. 

A Corte Permanente de Arbitragem, por sua vez, foi criada pela Convenção para a 

Solução Pacífica de Conflitos Internacionais, durante a primeira Conferência da Paz de Haia, 

em 1899, com o objetivo de buscar uma harmonia entre os países e limitar o progressivo uso 

dos armamentos existentes4. Segundo Eliana Calmon (2004, p. 16), trata-se de “uma 

Corte especializada para arbitragens entre Estados, suas empresas e sociedades 

comerciais, tendo sido traçadas regras próprias para a arbitragem e a conciliação em 

contratos com a presença de ente estatal”5. Ademais, a questão teve como base legal a 

Convenção das Nações Unidas sobre Direito do Mar (CNUDM), primeiro documento legal 

específico para a abordagem jurídica marítima internacional, a qual foi ratificada por ambos 

os países envolvidos e que adotou a CPA como o sistema pacífico para julgar conflitos. 

                                       
3 CORTE PERMANENTE DE ARBITRAGEM. In The Matter of the South China Sea Arbitration. 2016. 

Disponível em: <https://pca-cpa.org/wp-content/uploads/sites/175/2016/07/PH-CN-20160712-
Award.pdf>. Acesso em: 21 mar. 2018. 

4 CORTE PERMANENTE DE ARBITRAGEM. Introduction to the PCA. Disponível em: <https://pca-
cpa.org/en/about/>. Acesso em: 25 mar. 2018.  

5 CALMON, Eliana. A Arbitragem Internacional. 2004. Disponível em: <http://www.stj.jus.br/
publicacaoinstitucional/index.php/informativo/article/viewFile/434/392>. Acesso em: 22 mar. 2018. 
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Tal corte informou em comunicado, após a apreciação do caso em questão, a decisão de 

não considerar a existência de qualquer embasamento jurídico que favoreça as 

reivindicações chinesas da posse das zonas marítimas inseridas na chamada Linha dos 

Nove Pontos6. Esta demarcação, traçada pela República Popular da China, corresponde a 

90% de toda a área do Mar Meridional da China, cerca de 410 mil quilômetros quadrados, 

e possui a soberania disputada por países como Taiwan, Filipinas, Vietnã, Malásia, 

Indonésia, Brunei e China. 

2.1. Alegações das Filipinas na Ação 

Os 15 pontos indicados pelas Filipinas tratam, basicamente, de duas questões centrais: 

a reivindicação da soberania de sua área marítima, área esta em controle chinês e que é 

reclamada por eles em sua alegação de possuir direitos históricos sobre a Linha dos Nove 

Pontos; e denunciam a destruição de corais e ecossistemas. Esta última é resultante da 

exploração chinesa desmedida que, por meio da construção de ilhas artificiais e da 

negligência quanto à pesca predatória ilegal que ocorre na região, pode trazer graves 

consequências, tanto locais quanto internacionais. 

Nos primeiros pontos alegados pelas Filipinas, é visível a atenção dada para a questão da 

soberania da região do Mar Meridional da China e para a alegação chinesa dos “direitos 

históricos”7. A posição final chinesa foi: 

“A China tem soberania indiscutível sobre as ilhas do Mar da China Meridional e as águas 

adjacentes. A soberania chinesa e os direitos oriundos da mesma no Mar da China Meridional, 

formados no longo histórico, são defendidos por sucessivos governos chineses, reafirmados pelas 

leis nacionais em muitas ocasiões, e protegidas pelo direito internacional, incluindo a Convenção 

das Nações Unidas sobre o Direito do Mar" (CORTE PERMANENTE DE ARBITRAGEM, 2016, p. 74) 

Já as Filipinas mantém a posição de que os direitos marítimos chineses no Mar 

Meridional da China, assim como os dela, não podem se sobrepor aos direitos expressos na 

Convenção das Nações Unidas sobre Direito do Mar. 

Ao longo dos outros pontos, as Filipinas alegam que o Governo Chinês vem cerceando 

sua soberania em áreas como no banco de areia Second Thomas e no recife Mischief. 

Argumentam que as atividades chinesas, como barcos pesqueiros e a construção de ilhas 

artificiais, afetam diretamente a sua Zona Econômica Exclusivas (ZEE) e a Plataforma 

Continental. 

Na CNUDM houveram diversas demarcações de conceitos tais como Mar Territorial, Zona 

Econômica Exclusiva e Plataforma Continental. Tais conceitos são de suma importância 

para que se possa observar a gravidade das afirmações filipinas uma vez que as ZEEs e a 

                                       
6 NUBLAT, Johanna. China não tem direito histórico sobre mar do sul, diz tribunal internacional. 2016. 

Disponível em: <http://www1.folha.uol.com.br/mundo/2016/07/1790822-tribunal-de-haia-decide-
em-favor-das-filipinas-em-a rbitragem-sobre-mar-do-sul-da-china.shtml>. Acesso em: 20 mar. 2018. 

7 WENTZEL, Marina. Disputa no Mar da China aumenta tensão na Ásia. 2013. Disponível em: <http://
www.bbc.com/portuguese/noticias/2013/05/130518_conflito_mar_sul_china_marina_rw>. Acesso 
em: 22 mar. 2018. 
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Plataforma Continental se estendem para, no máximo, 200 milhas marítimas da costa, 

que equivalem a cerca de 370 quilômetros. Assim, as Filipinas alegaram que a China estaria 

exercendo autoridade em uma área perigosamente próxima delas, ameaçando tanto a sua 

soberania quanto a sua segurança e economia. 

A República Popular da China, por sua vez, alega que foram feitas pesquisas e estudos 

acerca dos impactos ambientais da construção das ilhas e que estas mostraram não haver 

prejuízos em relação a biodiversidade marinha. Em contraponto, mesmo alegando tais 

pesquisas, o Governo Chinês não as disponibilizou, ainda pelo fato de considerar as ações 

da Corte ilegítimas, o que causou desconfiança da comunidade internacional. 

2.2. A Negligência Chinesa Frente à Falta de Coercitividade da CPA 

Desde o início do processo de apreciação da denúncia filipina por parte da Corte 

Permanente de Arbitragem, a China dava indícios de que não iria acatar qualquer decisão 

que contrariasse a sua posição de ser a detentora da soberania na região em razão dos 

seus “direitos históricos” advindos de anos de exploração. Esta decisão de não participar da 

corte é completamente válida, apoiada no artigo 9o do anexo VII da CNUDM, permitindo 

que a China não participe da arbitragem mas garantindo que a mesma seja completamente 

baseada em fatos e na lei8. 

Assim, a Corte tomou todas as medidas cabíveis para que a República Popular da China 

se apresentasse, enquanto esta apenas rejeitava e devolvia as cartas enviadas pela Corte 

declarando, mais uma vez, que não aceitava a jurisdição da Corte. Para evitar que as 

Filipinas tenham seus esforços para a resolução do conflito frustradas e para proteger os 

interesses chineses, mesmo estes não se apresentando para a formação da Corte, foi 

mantida a decisão das Filipinas de continuar o caso. Em razão da China ainda ser uma 

signatária da Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar, ela deveria ficar presa 

à Corte e às suas decisões conforme o artigo 288 item 4 da Convenção que dita que “Em 

caso de controvérsia sobre jurisdição de uma corte ou tribunal, a questão será resolvida por 

decisão dessa corte ou tribunal”. 

Em sua decisão, a Corte Permanente de Arbitragem declarou que: a China deve respeitar 

os direitos e domínios das Filipinas de acordo com a CNUDM, explorando a região que lhe 

caiba e não alegando “direitos históricos” sobre áreas de soberania de outros Estados; além 

de cumprir com seus deveres de proteção e preservação do meio ambiente e sua 

biodiversidade. Se baseando no artigo 300 da própria Convenção, espera-se que haja um 

cumprimento das obrigações ali dispostas de boa-fé e, de acordo com a decisão, não se 

tratava de uma violação dos direitos um do outro e sim de uma ação que buscava 

esclarecimento acerca dos respectivos direitos e obrigações das partes. Assim, a Corte 

                                       
8 ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS. Convenção das Nações Unidas Sobre O Direito do Mar. 

Montego Bay, 10 dez. 1982. Disponível em: <http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1990/
decreto-99165-12-marco-1990-328535-publicacaooriginal-1-pe.html>. Acesso em: 20 mar. 2018.  
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declarou que, em essência, o que as Filipinas estão requerendo é apenas que a China 

faça aquilo que já é obrigada pela Convenção. 

Apesar disto, a China mantém seu discurso de não aceitar a decisão da Corte até hoje, 

mantendo suas ações militares e de exploração ambiental, trazendo em voga a questão da 

falta de coercitividade da decisão da Corte Permanente de Arbitragem, apesar de seu 

caráter compulsório. Assim, sendo uma decisão oriunda de meios diplomáticos e por 

arbitragem, não há uma forma de garantir o seu cumprimento de forma coercitiva, 

dependendo, assim, da boa-fé e da aceitação formal por parte dos seus litigantes. Contudo, 

desde o início da controvérsia a China não demonstra nenhum grau de boa-fé para aceitar 

as demandas filipinas e, até o momento, não houve nenhuma consequência grave para a 

mesma. 

3. A SOBERANIA IMPOSTA PELA REPÚBLICA POPULAR DA CHINA 

De forma a impor sua hegemonia na região, o Governo Chinês tomou uma série de 

iniciativas que compeliram a presença de outros países da área reclamada, a Linha dos 

Nove Pontos. Foram executadas ações como a militarização do perímetro marítimo, a 

construção de ilhas artificiais para fins ostensivos e estratégicos e a negligência declarada 

às decisões da Corte Permanente de Arbitragem9. Tal postura intensificou a instabilidade 

política entre os países que disputam a área, além de ter impelido a comunidade 

internacional a encontrar soluções nas vias diplomáticas. 

Nos últimos anos, houve uma mobilização para a construção de ilhas artificiais no 

arquipélago Spratly, próximo às Filipinas, e nelas foram postos radares, pistas de pouso e 

estações bélicas, além da militarização da área, com grande fluxo de embarcações do 

Exército Chinês e a ocupação do espaço aéreo. Esta mobilização serviu com um claro aviso 

de que a República Popular da China não pretendia acatar a pressão internacional de 

respeitar as reivindicações dos países prejudicados por tal postura. 

Durante todo o período da mobilização chinesa supracitada, a comunidade internacional 

se manifestou de forma contrária a tais ações, apoiando-se na decisão da Corte Permanente 

de Arbitragem de que a República Popular da China deveria respeitar a soberania do mar 

territorial de países como Vietnã, Malásia e as Filipinas. Os Estados Unidos são os 

principais opositores no campo diplomático, manifestando-se contra tais atividades 

desestabilizadoras. Segundo Jeff Rathke10, porta-voz do Departamento de Estado 

americano, disse em entrevista à BBC que “a reivindicação territorial chinesa e suas 

atividades de construção estão fomentando a tensão na região quanto às intenções da China, 

em meio a preocupações de que eles militarizem pontos em áreas disputadas”. O porta-voz 

                                       
9 BORGER, Julian; PHILLIPS, Tom. How China's artificial islands led to tension in the South China Sea. 

2015. Disponível em:<https://www.theguardian.com/world/2015/oct/27/tensions-and-territorial-
claims-in-the-south-china-sea-the- guardian-briefing>. Acesso em: 20 mar. 2018. 

10 BBC (Brasil). Do alto, o avanço das controversas ilhas artificiais da China. 2015. Disponível 
em:<http://www.bbc.com/portuguese/noticias/2015/04/150410_mar_sul_china_ilhas_pai>. 
Acesso em: 20 mar.2018. 
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salientou que os Estados Unidos estariam observando os desdobramentos e continuariam 

mostrando a sua preocupação à China e aos outros países da região, para que fossem 

evitadas atividades desestabilizadoras e busquem abordagens pacíficas e diplomáticas. 

No entanto, mesmo com tais manifestações por parte da comunidade internacional, a 

República Popular da China não cogita considerar a decisão da Corte Permanente de 

Arbitragem, reivindicando através de direitos histórico áreas próximas à costa de outras 

nações, baseada em delimitações de mapas da década de 1940. Dessa forma, a postura 

chinesa expõe a falta de mecanismos coercitivos para o cumprimento de decisões do tribunal 

internacional. 

3.1. A Construção das Ilhas Artificiais nos Arquipélagos Spratly e Paracel 

De acordo com um estudo do Centro de Estudos estratégicos e Internacionais dos EUA 

(CSIS, na sigla em inglês), o Governo Chinês construiu 29 hectares de instalações 

militares somente em 201711, transformando as ilhas dos arquipélagos de Spratly e Paracel 

em modernas bases navais e aéreas, de forma a buscar uma hegemonia incontestável na 

região. Ainda conforme o CSIS, além de diversos edifícios que foram erguidos, nota-se um 

desenvolvimento de unidades de inteligência e radares, indicando uma preocupação com a 

vigilância local. Segundo o estudo, o avanço militar chinês provoca uma “crise lenta” nesse 

que é um dos pontos mais instáveis na geopolítica atual, e o estágio evoluído deste avanço 

expõe um iminente início de operações militares nestas ilhas. 

Além disso, o CSIS acredita que em breve as alocações serão ocupadas em massa por 

tropas chinesas, pois não haveria sentido para tais construções se não houvesse a ocupação 

delas. A chegada dessas tropas delimita um perímetro em torno das ilhas e permite que a 

China impeça os países da região de trafegarem livremente na área. 

Em contraponto, o governo da República Popular da China alega que suas instalações 

nos arquipélagos têm caráter civil e defensivo e que estas não possuíam relação com a 

disputa da Linha dos Nove Pontos. O país alega também que os seus opositores no campo 

diplomático internacional exageram acerca da importância da região, como uma tentativa de 

desestabilizar a sua soberania 

O porta-voz chinês Hua Chunying, em entrevista a jornalistas locais, defendeu a posição 

de que as edificações na região visam o suporte às forças militares que patrulham o local e 

a atividades civis científicas e econômicas, sendo estas últimas relacionadas à atividade 

pesqueiras. Segundo o porta-voz, "As estruturas não afetam nem estão direcionadas a 

nenhum país em particular", em clara referência aos países que se opõem às reivindicações 

chinesas. 

                                       
11 BBC (Brasil). As impressionantes ilhas militares construídas pela China em tempo recorde. 

2017. Disponível em: <http://www.bbc.com/portuguese/internacional-42346330>. Acesso em: 20 
mar. 2018. 
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Naturalmente, tais alegações foram recebidas com desconfiança pela comunidade 

internacional e pelos países da região, que veem sua soberania ser ameaçada e não possuem 

mecanismos disponíveis para evitar que isso aconteça. Com a construção das ilhas 

artificiais, a China buscou redesenhar a soberania de mais de 700 ilhas inabitadas dos 

arquipélagos de Spratly e Paracel12. Estimam-se, a partir do estudo de fotografias do 

grupo Iniciativa Pela Transparência Marítima na Ásia (AMTI, na sigla em inglês), que foram 

construídos cerca de quatro quilômetros quadrados de terras artificiais na região. E, com 

base nestas fotografias, é possível ver o desenvolvimento das construções e o surgimento de 

porções de terra sobre o recife Mischief, o qual a posse é reivindicada pelas Filipinas.  

Outro impasse denunciado pelas Filipinas é o da negligência chinesa no que concerne a 

pesca predatória e a destruição de corais para a construção das ilhas artificiais, fato que 

viola o Art. 235,1 da Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar13, que expressa 

a responsabilidade dos Estados em relação à proteção e preservação do meio marinho. 

4. MECANISMOS DE COERCITIVIDADE E AS SOFT LAWS 

A decisão chinesa de se manter inerte durante toda a discussão sobre o caso na CPA 

alegando que a Corte não possuiria legitimidade para tratar do caso é completamente válida, 

conforme já mencionado anteriormente, mas esta decisão não é justificativa para a forma 

com que a China vem agindo na região. Apesar de não ter participado do debate, 

novamente, por escolha própria, a China ainda encontra-se vinculada a decisão da CPA em 

razão de ser signatária da Convenção das Nações Unidas sobre Direito do Mar. 

Entretanto, é de suma importância notar que a decisão da Corte Permanente de 

Arbitragem é uma decisão arbitrária, ou seja, apesar de possuir caráter mandatório, não é 

uma decisão que possui meios de coerção. Assim, apesar de a sua decisão ser mandatória 

e definitiva, a CPA não possui meios que obriguem os litigantes a executá-la, dependendo 

inteiramente da boa-fé dos envolvidos e no princípio "pacta sunt servanta". 

Contudo, após desenvolver estudos acerca dos problemas da falta de coercitividade de 

decisões de órgãos internacionais, a doutrina internacionalista, não podendo mais se apoiar 

inteiramente e somente na boa-fé dos países litigantes, chegou à conclusão da necessidade 

de utilização de alguns mecanismos diferenciados para poder garantir a aplicação destas 

decisões. No caso em questão, diversos seriam os meios que as Filipinas poderiam ter 

buscado para coagir a China a acatar a decisão. 

                                       
12 CHARLEAUX, João Paulo. As ilhas artificiais construídas pelos chineses no Pacífico.2016. 

Disponível em:<https://www.nexojornal.com.br/expresso/2016/01/11/As-ilhas-artificiais-
construídas-pelos-chineses-no-Pacífico>. Acesso em: 20 mar. 2018. 

13 ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS. Convenção das Nações Unidas Sobre O Direito do Mar. 
MontegoBay, 10 dez. 1982. Disponível em: <http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1990/
decreto-99165-12-marco-1990-328535-publicaca ooriginal-1-pe.html>. Acesso em: 20 mar. 2018. 
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4.1. Mecanismos de Coercitividade 

Frente à complexidade deste cenário, surge a necessidade de considerar meios 

coercitivos na lide do Mar Meridional da China, para que seja possível a imposição da decisão 

da Corte. O jurista Portela (2017) lista alguns mecanismos que buscam atingir esta 

finalidade, dentre eles: a retorsão, as represálias, o embargo, o bloqueio, o boicote, o 

rompimento de relações diplomáticas e as operações militares de organismos internacionais 

autorizados. 

Dentre esses meios, as represálias, o embargo e o bloqueio, por serem invasivos e irem 

contra princípios de direito, são proibidos pelo Direito Internacional, não sendo então objeto 

da pesquisa. Da mesma forma, a retorsão e as operações militares de organismos 

internacionais, em decorrência da incompatibilidade dos mesmos neste impasse, também 

deixa de ter relevância no presente artigo. 

Ainda de acordo com Portela (2017), "O boicote é a interrupção das relações com outro 

estado, especialmente no campo econômico-comercial", ou seja, em uma relação entre países 

com dimensões tão divergentes, poucas seriam as chances de sucesso de tal ato. O 

boicote, segundo Mazzuoli (2012), possui o "fim de obrigar o primeiro a modificar sua 

atitude anteriormente adotada, tida como agressiva ou injusta". Este possui um poder 

político, que chama a atenção da comunidade internacional, sem gerar grandes impactos 

na economia em um país como a China. 

Outra prática, que surge como a mais viável nesta problemática, é o rompimento das 

relações diplomáticas dos países que se opõem aos atos da China em relação a está. Tal 

rompimento consiste na "na suspensão (normalmente temporária) das relações oficiais dos 

Estados em conflito" (MAZZUOLI, 2012), e possui o poder de cominar o Estado através da 

coação da comunidade internacional. 

4.2. O Modelo Jurídico das Soft Laws 

Neste caso, pelo fato da decisão da Corte Permanente de Arbitragem se tratar de uma 

decisão arbitrária, ou seja, sem nenhum mecanismo coercitivo que imponha a decisão à 

parte que perdeu a ação, ela se configura como uma Soft Law. Segundo o jurista Valério de 

Oliveira Mazzuoli (2012), as Soft Laws, ou direito plástico, flexivo ou maleável, buscam 

"convencer os estados de que determinada conduta deve ser tomada ou afastada para a 

melhoria do sistema internacional como um todo", ou seja, tal modelo tenta tornar uma 

decisão ou uma norma eficaz sem recorrer a meios compulsórios para que esta tenha 

resultado. 

Em relação ao histórico da chamada Soft Law, ainda segundo o autor supracitado, esta 

"é produto do século XX, tendo nascido principalmente no âmbito do direito internacional do 

meio ambiente, prevendo um programa de ação para os Estados relativamente à determinada 

conduta em matéria ambiental, tendo depois ampliado os seus horizontes para outros 
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campos do direito". Posto isso, percebe-se que a gênese deste modelo está no Direito 

Ambiental, a partir da busca por um mecanismo menos invasivo de normatização 

internacional, que procurou alcançar os objetivos da agenda ambiental de uma forma 

facultativa e voluntária. De acordo com as autoras Liziane Paixão Silva Oliveira e Márcia 

Rodrigues Bertoldi (2001)14, o cumprimento de Soft Laws por diversos países causa um 

efeito contágio no contexto político internacional, fazendo com que estas, na prática, 

funcionem da mesma forma que uma lei que possua compulsoriedade, uma Hard Law. 

Segundo as mesmas: 

[...] a afirmação constante de determinados princípios pode influenciar os Estados a considerarem 

determinadas condutas como obrigatórias. Em suma, essas normas têm respaldo em uma conduta 

ético política potencializada por uma expectativa positiva de cumprimento por todos os Estados 

(OLIVEIRA; BERTOLDI, 2001). 

Ainda de acordo com as autoras, persiste uma insegurança por parte da comunidade 

internacional em relação a esse modelo jurídico, justamente pela ausência de 

compulsoriedade do mesmo, que geram, segundo as autoras, alguns protestos com o intuito 

de encorajar que as “recomendações” e “compromissos” constantes nestes instrumentos 

sejam transformadas em hard law". 

4.3. Coercitividade e Soft Law na Decisão da CPA 

Em relação à lide do referido processo, a República Popular da China sempre 

demonstrou sua recusa a considerar as decisões da CPA, por não admitir a legitimidade 

desta e por considerar possuir direitos históricos sobre a região da Linha dos Nove Pontos. 

Vale ressaltar que a China, como signatária da CNUDM, estaria concatenada a acatar tais 

decisões e, consequentemente, respeitar os limites dos mares territoriais dos países da 

região, além de cumprir com as suas obrigações ecológicas nas suas áreas de soberania. No 

presente capítulo, foram examinadas algumas formas de viabilizar a manutenção da 

coercitividade na Decisão da Corte e as implicações que a adoção de um modelo jurídico de 

Soft Law trouxe no referido caso. 

Por se tratar de uma decisão arbitrária, o veredito da CPA possui caráter de Soft Law, e 

por isso é suscetível a tais complicações quando há a existência de uma situação de 

controvérsia. Urge a necessidade de considerar a implantação de um mecanismo de Hard 

Law em normas que envolvem a soberania de Estados, para que sejam evitados 

antagonismos de maiores proporções no âmbito internacional. 

No evento supramencionado, caso haja interesse das Filipinas e dos países que a apóiam, 

poderia ser acordado um boicote em contraposição à China, cortando ou reduzindo as 

relações com a mesma no campo econômico e comercial, ou então o rompimento das relações 

diplomáticas, suspendendo as relações oficiais com a mesma. Tais atos teriam o potencial 

                                       
14 OLIVEIRA, Liziane Paixão Silva; BERTOLDI, Márcia Rodrigues. A importância do soft law na 

construção do direito internacional ambiental In: XIX Congresso Nacional do CONPEDI, 2010, 
Florianopolis. Anais do XIX Congresso Nacional do CONPEDI, 2010. 
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de causar uma mudança da postura chinesa nesta problemática, devido ao poder da coação 

da comunidade internacional e do risco de grandes prejuízos à economia. Em contraponto, 

tais mobilizações não acontecem com facilidade, por receio de que uma desarmonia nas 

relações internacionais cause complicações geopolíticas ainda mais graves. 

5. OS IMPACTOS NA BIODIVERSIDADE MARINHA DA REGIÃO 

Dos 15 pontos recorridos pela República das Filipinas frente à Corte Permanente de 

Arbitragem, os pontos 08 a 12 subitem “b” alegam a falha, por parte da China, de proteger, 

preservar e respeitar o meio ambiente marinho. Primordialmente, os pontos 11 e 12 subitem 

“b” são os mais importantes, uma vez que essas alegações giram em torno de duas condutas 

extremamente nocivas para aquele ecossistema: a pesca predatória e a construção de ilhas. 

O ponto 11 das alegações filipinas versam que a China violou a sua “obrigação frente a 

Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar em proteger e preservar o meio 

ambiente marinho nas costas Scarborough e Second Thomas e dos recifes de corais 

Cuarteron, Fiery Cross, Gaven, Johnson, Hughes e Subi” (CORTE PERMANENTE DE 

ARBITRAGEM, 2016, p. 41). Já o ponto 12 subitem “b” foca principalmente nas construções 

feitas no recife Mischief e nas consequências para aquele frágil ambiente, maculando os 

artigos 123, 192, 194, 197, 205 e 206 da Convenção. 

Assim, para servir de suporte técnico para as suas alegações, as Filipinas anexaram ao 

seu pedido diversos relatórios científicos de estudiosos especialistas. O professor Kent E. 

Carpenter, coordenador da União Internacional da Conservação da Natureza e professor de 

ciências biológicas na Old Dominion University, em seu terceiro relatório enviado à corte, 

adverte que os métodos utilizados pela China são “extremamente destrutivos para o habitat 

dos corais e representam um dano ao meio ambiente marinho nunca antes visto” (CORTE 

PERMANENTE DE ARBITRAGEM, 2016, p. 329). Já professor John W. McManus, diretorda 

National Center for Coral Reef Research (NCORE) e professor da Universidade de Miami, por 

sua vez definiu a destruição da vida marinha na região do recife de Spratly como “excedeu 

tudo que já havia visto em quatro décadas de investigação de destruição de corais” (CORTE 

PERMANENTE DE ARBITRAGEM, 2016, p. 329). 

Estas atividades ilegais perturbaram a tranquilidade deste meio ambiente e, ao mesmo 

tempo, causaram danos irreparáveis ao seu ecossistema. Apesar deste artigo abordar 

principalmente as violações referentes à Convenção das Nações Unidas sobre Direito do Mar, 

é de suma importância mencionar que a China, em suas atividades nocivas, viola artigos 

de três convenções internacionais às quais é signatária: a Convenção de Diversidade 

Biológica de 1993, a Convenção sobre as Zonas Úmidas de Importância Internacional de 

1971 e a Convenção sobre o Comércio Internacional das Espécies da Fauna e da Flora 

Silvestres Ameaçadas de Extinção de 1975 (CORTE PERMANENTE DE ARBITRAGEM, 

2016, p.323). Assim, sendo uma ameaça não só para os países envolvidos diretamente com 

o Mar do Sul da China como para todo os signatários dessas convenções. 
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5.1. Corais e Pesca 

O Mar do Sul da China é considerado um dos paraísos da biodiversidade mundial. Apesar 

de representar apenas 2,5% da superfície terrestre, a região conta com diversos recursos 

biológicos, abrigando um dos mais ricos conjuntos de corais e mais de 3,300 espécies de 

peixes de mais de 260 famílias diferentes que são cruciais para a região em diversos 

aspectos, do econômico ao ambiental15. Ainda assim, tal quadro encontra-se ameaçado há 

algum tempo, com um avanço em sua degradação desde o início das disputas territoriais 

pela soberania da região. 

De acordo com o estudo publicado por Dr. William Cheung, diretor da Nereus Program 

de ciência, e Dr. Ussif Rashid Sumaila, diretor pesquisador da Ocean Canada Partnership, 

pela OceanAsia Project, o “Boom or Bust: The Future of Fish in the South China Sea”, é 

possível observar a importância econômica da indústria pesqueira para todos os países em 

contato com o Mar do Sul da China. A pesca é uma fonte de emprego e renda para todos 

os países da região e, em alguns casos como para a China e a Tailândia, um dos principais 

produtos de exportação. Ademais, a região possui um elevado nível de conexão com outros 

ecossistemas, sendo parte do ciclo de vida de diversas espécies de criaturas marinhas. Dessa 

forma, a progressiva degradação que está ocorrendo é uma ameaça urgente para todos os 

países, sendo algo que influencia tanto a economia local e a segurança alimentar como a 

balança econômica de um país.  

Sendo uma das zonas pesqueiras mais produtivas do mundo, o Mar Meridional da China 

conta com cerca de 12% da produção mundial em 2015, um total de aproximadamente 10 

milhões de toneladas. Além disso, de acordo com a Departamento de Pescados e Aquicultura 

da Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura16, mais da metade 

dos barcos pesqueiros do mundo circulam por estas águas, empregando cerca de 3,7 milhões 

de pessoas regulamentadas e movimentando cerca de 21,8 bilhões de dólares, dos quais 

44% correspondem apenas à produção chinesa. Contudo, a vida marinha desta região 

está sendo seriamente ameaçada há alguns anos pela pesca predatória e outras práticas 

pesqueiras nocivas. Atualmente, surgiram novas ameaças como as colheitas em grande 

escala de mariscos, a drenagem de diversas áreas para a construção de ilhas e as incontáveis 

indústrias pesqueiras ilegais, não documentadas e/ou não regulamentadas. 

Embora as estatísticas acerca da importância da pesca para a região sejam bastante 

significativas, é importante ressaltar que as mesmas não registram os casos de pesca para 

subsistência, as de menor escala e àquelas que mais preocupam as autoridades na área, a 

pesca ilegal, não declarada e não regulamentada. Estudos na área reportam que, apenas as 

pescas ilegais e não documentadas, poderiam girar em torno de 16,6 milhões de toneladas 

                                       
15 RANDALL, J.E., & LIM, K.K.P. (2000). A checklist of the fishes of the South China Sea. The Raffles 

Bulletin of Zoology Supplement 8: 569-667. 
16 SOUTH CHINA SEA EXPERT WORKING GROUP. A BLUEPRINT FOR FISHERIES MANAGEMENT AND 

ENVIRONMENTAL COOPERATION IN THE SOUTH CHINA SEA. 2017. Disponível em:<https://
amti.csis.org/coc-blueprint-fisheries-environment/>. Acesso em: 25 mar. 2018. 
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em 2010, com um aumento de praticamente 100% em relação ao estudo anterior . Estes 

valores demonstram um vasto mercado, algumas vezes ilegal, para indústria pesqueira. 

Apenas a população da China consome 34% da produção pesqueira mundial, quase o 

triplo do consumo da Europa e da Ásia Central juntos e quase cinco vezes mais da 

quantidade consumida pela América do Norte17. A maior parte desse consumo vem da 

aquicultura, mas a tendência mundial é de que o consumo de pescados aumente e, assim, 

a exploração da região. 

Conforme exposto por Victor Robert Lee, pesquisador das questões referentes ao Mar 

Meridional da China, um dos produtos que possui um maior mercado ilegal na China são 

as conchas de molusco gigantes, uma vez que estas adquiriram um prestígio na China 

como um item de luxo, reserva de riqueza, investimento de alto retorno, tesouro budista e 

símbolo cultural; jóias feitas a partir dele são até mesmo apontadas como conferindo poderes 

sobrenaturais e melhoria da saúde18. 

Contudo, moluscos gigantes encontram-se na lista vermelha da Convenção sobre o 

Comércio Internacional das Espécies da Fauna e da Flora Silvestres Ameaçadas de Extinção 

como “Ameaçado” na categoria de “Vulnerável”. Além disso, apesar de existirem leis 

internacionais e chinesas que impedem a compra e venda destes animais, muitas vezes 

a remoção destes de seus habitats aconteciam na presença dos barcos da Guarda Costeira 

Chinesa, conforme mencionado na própria decisão da corte (CORTE PERMANENTE DE 

ARBITRAGEM, 2016, p. 322). 

Ainda é um assunto controverso, mas Victor Robert Lee afirma em sua publicação no The 

Diplomat que, de acordo com imagens de satélites, é muito provável que o Governo Chinês 

tenha dado “permissão” para que os pescadores removessem o máximo de lucro dos recifes 

de corais Fiery Cross, Subi e Mischief. Assim, logo em seguida, construíam suas diversas 

ilhas artificiais em cima dos recifes “mortos” alegando que os mesmos já estavam assim 

antes da intervenção chinesa19. 

5.2. Degradação 

Estima-se que cerca de 40 quilômetros quadrados de recifes de corais já foram 

completamente danificados em razão da pesca destrutiva tanto de peixes quanto de 

mariscos. O uso desses métodos de pescaria, como a utilização de dinamites e redes de 

                                       
17 GREER, Adam. The South China Sea is Really a Fishery Dispute. 2016. Disponível em: <https://

thediplomat.com/2016/07/the-south-china-sea-is-really-a-fishery-dispute/>. Acesso em: 22 
mar.2018. 

18 LEE, Victor Robert. Satellite Images Show Ecocide in the South China Sea. 2016. Disponível em: 
<https://thediplomat.com/2016/01/satellite-images-show-ecocide-in-the-south-china-sea/>. Acesso 
em: 20 mar. 2018. 

19 LEE, Victor Robert. South China Sea Satellite Images Show Pace of Chinas Subi Reef Reclamation. 
2015. https://thediplomat.com/2015/06/south-china-sea-satellite-images-show-pace-of-chinas-
subi-reef-reclamatio n/>. Acesso em: 24 mar. 2018. 
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arraste, são considerados a principal causa de destruição do meio ambiente marinho no Mar 

do Sul da China. 

Atualmente, a forma de pesca mais destrutiva é a utilização das hélices dos barcos e 

correntes para realizar um tipo de dragagem nos corais. Com o movimento das hélices e 

puxões de correntes os pescadores conseguem quebrar os recifes de corais e capturar 

diversas criaturas, nem sempre vivas, para serem vendidas em mercados legais e ilegais. 

Dessa forma, deixam para trás apenas escombros e fragmentos de corais esmagados e 

mortos, impossibilitando completamente que o meio ambiente consiga se restabelecer 

normalmente20. 

Assim, quando o Governo Chinês afirmou em 2015, por meio de seu Ministro de Relações 

Exteriores, que: 

“Os projetos de construção de ilhas artificiais chinesa nos recifes passaram por rigorosos estudos 

científicos. Demos igual ênfase à construção das ilhas e a proteção do meio ambiente, seguindo um 

alto padrão de proteção ambiental e levando em consideração os recursos pesqueiros. O ambiente 

ecológico do Mar do Sul da China não será danificado. [...]” (CORTE PERMANENTE DE 

ARBITRAGEM, 2016, p.365) 

A comunidade internacional desconfiou, uma vez que, mesmo alegando possuir diversos 

estudos sobre os impactos de suas atividades no meio ambiente marinho, a República da 

China ainda recusa-se a apresentá-los à Corte ou contribuir, de qualquer forma, com 

qualquer esclarecimento sobre o fato. 

Dessa forma, mesmo após da decisão da Corte submetendo a China a cooperar com 

a Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar em questões de preservação e 

proteção do meio ambiente, ela ainda mantém seu comportamento nocivo. Assim, 

permanece a destruição generalizada de corais e de cardumes de peixes que, 

gradativamente, se encontra em uma situação mais perigosa e ameaçada, prejudicando a 

todos que dependem direta e indiretamente da biodiversidade da região. 

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Como marco nas disputas territoriais referentes ao Mar do Sul da China, em 12 de julho 

de 2016, a Corte Permanente de Arbitragem decidiu acerca da soberania e proteção 

ambiental da região. As Filipinas entraram com o pedido à Corte alegando que a China está 

exercendo controle sobre águas que pertenceriam a suas Zonas Econômicas Exclusivas e, 

assim, ameaçando a sua soberania. 

Por mais que o Governo Chinês tenha, por meio de diversas notas oficiais e transmitido 

suas posições através de Ministros e Embaixadores, informado que as construções de ilhas 

artificiais que estão ocorrendo nos recifes de Spratly e Mischief são completamente seguras 

                                       
20 WINGFIELD-HAYES, Rupert. Why are Chinese fishermen destroying coral reefs in the South China 

Sea? 2015.Disponível em: <http://www.bbc.com/news/magazine-35106631>. Acesso em: 24 mar. 
2018. 
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para o meio ambiente, a comunidade internacional ainda encontra-se hesitante em acreditar 

nestes fatos. Com um destaque para os Estados Unidos, o principal opositor no campo 

diplomático, que se posiciona veementemente contra tais atividades e chamando atenção 

internacional para as mesmas. 

O receio internacional é completamente justificável tendo em vista a rápida construção 

de ilhas artificiais em territórios alheios e a mais rápida ainda implantação de modernas 

bases navais nas mesmas. De acordo com estudos norte-americanos, a busca pela 

hegemonia na região e a consolidação dos supostos direitos históricos é a principal intenção 

chinesa, não medindo esforços para garantir a dominação desta área tão importante militar 

e economicamente. 

Esta avidez chinesa pela dominação da área está causando inúmeras consequências 

negativas para seu ecossistema. Com a decisão de suavizar punições para aqueles que se 

utilizam de métodos de pesca nocivos, como a utilização de dragagens, ou que ignoram as 

leis de proteção da fauna e flora da região, como da proibição do comércio de moluscos 

gigantes, a China vem exercendo um papel fundamental para a degradação ambiental que 

está ocorrendo naquela região. Desse modo, a China tornou-se responsável pelas 

consequências econômicas, ambientais, sociais e militares na região quando decidiu não 

cooperar com os países da região e nem com a Corte. 

Destarte, é possível observar a importância do estudo desta decisão para seu melhor 

entendimento e, assim, garantir sua aplicabilidade e coercitividade. Apesar da Corte 

Permanente de Arbitragem não possuir meios de coagir a China de adotar as medidas 

mencionadas na decisão para garantir a paz e preservar a biodiversidade do Mar Meridional 

da China, ainda existem diversas medidas de Soft Law para garantir isto. A realização de 

um boicote, com corte ou redução das relações internacionais com a China, ou até medidas 

radicais como o rompimento de relações diplomáticas, são bons exemplos de medidas que 

podem ser tomadas para garantir a coercitividade da decisão. 

Atualmente, a forma mais segura de pressionar um Governo é por meio de pressão 

internacional. Portanto, apenas quando houver uma mobilização internacional será 

possível que a República Popular da China obedeça os tratados aos quais é signatária e, 

consequentemente, a decisão emanada pela Corte. Garantindo, assim, a melhor proteção 

da região e o cumprimento da decisão. 
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Laís Maria Belchior Gondim1 

1. INTRODUÇÃO 

A decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) que permite a prisão de um condenado em 

segunda instância fere o princípio da presunção de inocência? Em decisão do STF tomada 

em outubro de 2016, foi autorizado execução de pena para um condenado em segunda 

instância. Durante a sessão, foi discutido se a pena aplicada após condenação em segunda 

instância iria de encontro ao artigo 283 do Código de Processo Penal. Ademais, há ações no 

STF que solicitam reconhecimento da constitucionalidade desse artigo, afirmando que ele 

versa sobre o princípio da presunção de inocência. 

No entanto, nos anos seguintes a tal decisão do STF, mais de vinte por cento dos casos 

de condenação em segunda instância que recorreram ao Supremo foram julgados de modo 

oposto ao que os ministros haviam resolvido em 2016. 

Contudo, essa divergência ideológica suscita uma análise acerca dos diferentes 

posicionamentos do tema. Por um lado, o princípio da presunção de inocência configura-se 

como direito fundamental previsto no artigo 5º da Constituição Federal de 1988 (CF), inciso 

LVII. 

Os direitos fundamentais devem ser entendidos como universais, já que é necessário 

abranger todas as pessoas independentemente da situação em que se encontrem. Tendo 

como base essa visão, a presunção de inocência é um direito fundamental previsto na CF e, 

por isso, deve ser respeitado. 

Sob outra perspectiva, a Ministra Cármen Lúcia, atual presidente do STF, afirmou que o 

princípio da presunção de inocência não impossibilita a prisão do réu, visto que, se houver 

provas e a condenação em segunda instância, a execução da pena confere confiabilidade à 

conjuntura jurídica brasileira e, deve ser, portanto, consentida. 

Desse modo, percebe-se que há argumentos que admitem uma divergência entre o 

princípio da presunção de inocência com relação à execução da pena de condenado antes do 

trânsito em julgado, ao passo que há também argumentos que afirmam que a aplicação 

da pena no caso supracitado não transgride o princípio previsto no artigo 5º da CF, 

fomentando, portanto, uma análise das diferentes concepções sobre o assunto. 

                                       
1 Acadêmica de Direito da Universidade Federal do Ceará. E-mail: belchiorlaismbg@gmail.com 
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2. CONTEXTO HISTÓRICO 

O princípio da presunção de inocência ou presunção de não culpabilidade se 

configura como um direito inerente a todas as pessoas o qual pressupõe que elas agem 

racionalmente e respeitando os princípios e regras do ordenamento jurídico à medida que 

um tribunal não construa uma sentença fundamentada através dos meios legais de prova, 

da participação e responsabilidade na conduta em questão2. 

Tal princípio surge como diretriz do sistema da Common Law, ou Direito Consuetudinário, 

ou seja, aquele baseado nos costumes, consistindo em um preceito das revoluções liberais 

do século XVIII, como a Revolução Francesa3, de forma que esse princípio também é previsto 

na Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão, desenvolvido com a Revolução 

Francesa de 1789 em seu artigo 9º diz que: “Todo o acusado se presume inocente até ser 

declarado culpado e, se se julgar indispensável prendê-lo, todo o rigor não necessário à 

guarda da sua pessoa, deverá ser severamente reprimido pela Lei.”4. 

Nesse contexto, com o iluminismo, esse princípio surge como uma tentativa de evitar a 

condenação de inocentes de forma que houvesse maior atenção acerca dos direitos do homem 

frente ao processo penal5. 

Além de também estar presente na Declaração Universal dos Direitos Humanos de 

1948, após a Segunda Guerra Mundial6, quando foi considerado um direito humano, em 

seu artigo XI, 1, a saber: 

Todo ser humano acusado de um ato delituoso tem o direito de ser presumido inocente até que 

a sua culpabilidade tenha sido provada de acordo com a lei, em julgamento público no qual lhe 

tenham sido asseguradas todas as garantias necessárias à sua defesa.7 

Posteriormente, foi abordado pelo Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos de 

1966, em seu artigo 14, 2, o qual discorre: “Toda pessoa acusada de um delito terá direito 

a que se presuma sua inocência enquanto não for legalmente comprovada sua culpa”8 e na 

                                       
2 NOGUEIRA ALCALA, H. Consideraciones sobre el derecho fundamental a la presunción de inocencia. 

Ius et Praxis, Talca, v. 11, n. 1, p. 221-241, 2005 . Disponível em: https://scielo.conicyt.cl/
scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-00122005000100008&lng=es&nrm=iso. Acesso em: 
15.04.2018. 

3 PASSOS, L. M. Presunção de Inocência. 2003. 56 f. Monografia (Especialização) - Curso de 
Direito, Faculdade de Ciências Jurídicas, Universidade Tuiuti do Paraná, Curitiba, 2003. Disponível 
em: http://tcconline.utp.br/wp-content/uploads/2013/03/PRESUNCAO-DE-INOCENCIA.pdf. 
Acesso em: 15.04.2018. 

4 FRANÇA. Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão de 1789. Disponível em: http://
pfdc.pgr.mpf.mp.br/atuacao-e-conteudos-de-apoio/legislacao/direitos- humanos/
declar_dir_homem_cidadao.pdf. Acesso em: 15.04.2018. 

5 GOMES FILHO, A. M. Presunção de Inocência e Prisão Cautelar. São Paulo: Editora Saraiva, 1991. 
6 NOVELINO, M. Curso de Direito Constitucional. Salvador: Editora JusPODIVM, 2016. Disponível 

em: http://juspodium.net/atualizacoes/2416-caderno-atualizacao-1Semestre.pdf. Acesso em: 
15.04.2018. 

7 ONU (Organização das Nações Unidas). Declaração Universal dos Direitos Humanos, 1948. 
Disponível em: http://www.onu.org.br/img/2014/09/DUDH.pdf. Acesso em: 15.04.2018. 

8 BRASIL. Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos: Decreto nº 592, 1992. Disponível 
em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1990-1994/d0592.htm. Acesso em: 15.04.2018. 



Anais do Encontro de Pesquisa Jurídica da XIII Semana do Direito da UFC 

- 269 - 

Convenção Americana sobre os Direitos Humanos, em seu artigo 8, 2 : “Toda pessoa acusada 

de delito tem direito a que se presuma sua inocência enquanto não se comprove legalmente 

sua culpa.”9 

Em 1988, a Constituição da República Federativa do Brasil, em seu artigo 5º, LVII, o 

qual diz que “ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal 

condenatória”10, adotou tal princípio, tornado-o direito fundamental, de forma que não se 

considera culpado o réu antes que ele seja declarado responsável pela conduta em questão 

e devendo-se, em caso de dúvida, declará-lo inocente (in dubio pro reo)11. 

3. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA NO CONSTITUCIONALISMO MODERNO 

O constitucionalismo moderno se consolida a partir das revoluções liberais burguesas, 

tendo como pilares a limitação do poder do Estado e a garantia dos direitos fundamentais 

da pessoa humana, já presente na Magna Carta de 1215, de forma que as constituições 

posteriores procuraram assegurar tais direitos12. De modo que o princípio da não 

culpabilidade está presente em diversas constituições, tendo em vista o viés garantístico 

desenvolvido pelo constitucionalismo moderno. 

Um exemplo disso é a Constituição Italiana de 1948, em seu artigo 27, diz que: “O 

imputado não é considerado réu até condenação definitiva”13, configurando-se como tal 

princípio. 

Já a Constituição Francesa de 1958, em seu preâmbulo, declara compromisso com os 

direitos humanos e a soberania nacional presentes na Declaração de 1789, no Preâmbulo 

da Constituição de 1946 e na Carta Ambiental de 2004, de sorte que na Declaração dos 

Direitos do Homem e do Cidadão de 1789, artigo IX14, há a garantia do princípio da 

presunção de inocência, já que pressupõe inocente aquele que ainda não foi proclamado 

culpado. 

A Constituição da República Portuguesa de 1976, também prevê o citado princípio em 

seu artigo 32, 2, o qual diz: “Todo o arguido se presume inocente até ao trânsito em julgado 

                                       
9 OEA (Organização dos Estados Americanos). Convenção Americana sobre Direitos Humanos, 

1969. Disponível em: https://www.cidh.oas.org/basicos/portugues/c.convencao_americana.htm. 
Acesso em: 15.04.2018. 

10 BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil. Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm. Acesso em: 15.04. 2018. 

11 NOVELINO, M. Curso de Direito Constitucional. Salvador: Editora JusPODIVM, 2016. Disponível 
em: http://juspodium.net/atualizacoes/2416-caderno-atualizacao-1Semestre.pdf. Acesso em: 
15.04.2018. 

12 MAGALHÃES, J. L. Q. de. O Constitucionalismo Moderno-Origem e Crise-Reflexões. Universo 
Jurídico, 2009. Disponível em: http://egov.ufsc.br/portal/sites/default/files/anexos/14942-
14943-1-PB.html. Acesso em: 15.04.2018. 

13 ITÁLIA. Constituição da República Italiana. Constituzione Italiana: Edizione in Lingua Portoguese, 
1948. Disponível em: https://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg17/file/repository/
relazioni/libreria/novita/XVII/COST_P ORTOGHESE.pdf. Acesso em: 15.04.2018. 

14 FRANÇA. Constituição, 1958. Disponível em: http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-
constitutionnel/root/bank_mm/portugais/constitution_portugais.pdf. Acesso em: 15.04.2018. 
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da sentença de condenação, devendo ser julgado no mais curto prazo compatível com as 

garantias de defesa.”15. 

Outro caso é o da Constituição Espanhola de 1978, que, em seu artigo 24, 2, prevê o 

direito à presunção de inocência ao versar sobre a proteção judicial dos direitos, a saber: 

Asimismo, todos tienen derecho al Juez ordinario predeterminado por la ley, a la defensa y a la 

asistencia de letrado, a ser informados de la acusación formulada contra ellos, a un proceso 

público sin dilaciones indebidas y con todas las garantías, a utilizar los medios de prueba 

pertinentes para su defensa, a no declarar contra si mismos, a no confesarse culpables y a la 

presunción de inocencia. La ley regulará los casos en que, por razón de parentesco o de secreto 

profesional, no se estará obligado a declarar sobre hechos presuntamente delictivos16. 

Na América Latina, esse teor garantístico se faz presente a Constituição da Bolívia de 

2009, garante esse princípio em seu artigo 116, I: “Se garantiza la presunción de inocencia. 

Durante el proceso, en caso duda sobre la norma aplicable, regirá la más favorable al 

imputado o procesado”17. Já a Constituição do Equador também apresenta tal princípio 

em seu artigo 76, 2: “Se presumirá la inocencia de toda persona, y será tratada como tal, 

mientras no se declare su responsabilidad mediante resolución firme o sentencia 

ejecutoriada”18 

4. A PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA E A EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA NO BRASIL 

O princípio da presunção de inocência, no Brasil, está previsto no artigo 5º, inciso LVII, 

como já citado, e o Código de Processo Penal Brasileiro (CPP) de 1941, em seu artigo 283, 

caput, diz que: 

Ninguém poderá ser preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada da 

autoridade judiciária competente, em decorrência de sentença condenatória transitada em 

                                       
15 PORTUGAL. Constituição da República Portuguesa, 1976. Disponível em: http://

www.parlamento.pt/Legislacao/Paginas/ConstituicaoRepublicaPortuguesa.aspx. Acesso em: 
15.04.2018. 

16 ESPANHA. Constitución Española, 1978. Disponível em: http://www.lamoncloa.gob.es/
documents/constitucion_es1.pdf. Acesso em: 15.04.2018. Tradução livre: “Da mesma forma, todos 
têm direito ao juiz ordinário predeterminado por lei, a defesa e assistência jurídica, a ser informado 
da acusação feita contra eles, a um julgamento público sem atrasos indevidos e com todas as 
garantias, a usar os meios de prova relevantes para a sua defesa, a não testemunhar contra si 
próprios, a não confessar culpa e à presunção de inocência. A lei regulará os casos em que, por 
motivo de parentesco ou sigilo profissional, não será obrigado a declarar atos supostamente 
criminosos”. 

17 BOLÍVIA. Constitución Política Del Estado, 2009. Disponível em: https://www.oas.org/dil/esp/
Constitucion_Bolivia.pdf. Acesso em: 15.04.2018. Tradução livre: “A presunção de princípio em seu 
artigo 76, 2: “Se presumirá la inocencia de toda persona, y será tratada como tal, mientras no se 
declare su responsabilidad mediante resolución firme o sentencia ejecutoriada” 

18 EQUADOR. Constitución de La Republica Del Equador, 2008. Disponível em: https://
www.oas.org/juridico/pdfs/mesicic4_ecu_const.pdf. Acesso em: 15.04.2018. Tradução livre: “A 
inocência de todas as pessoas será presumida e será tratada como tal, desde que sua 
responsabilidade não seja declarada por meio de uma decisão firme ou de uma sentença executória”. 
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julgado ou, no curso da investigação ou do processo, em virtude de prisão temporária ou prisão 

preventiva19. 

Ademais, o Brasil aderiu à Declaração dos Direitos do Homem de 1948, que protege tal 

princípio e teve sua Constituição inspirada pela Constituição Italiana de 1948, a qual 

também assegurava a presunção de inocência, adotando a garantia de modo amplo por 

limitar todas as fases da repressão penal20. 

O CPP trata sobre a execução da sentença condenatória antes do trânsito em julgado 

no seu artigo 637, caput, a saber: “O recurso extraordinário não tem efeito suspensivo, e 

uma vez arrazoados pelo recorrido os autos do traslado, os originais baixarão à primeira 

instância, para a execução da sentença” e 669, caput e inciso I, quando afirma que: “Só 

depois de passar em julgado, será exequível a sentença, salvo: I - quando condenatória, 

para o efeito de sujeitar o réu a prisão, ainda no caso de crime afiançável, enquanto não 

for prestada a fiança”. O artigo 669 permite o início do cumprimento da pena antes de 

transitado julgado, no caso de pena privativa de liberdade. O legislador autoriza o réu a 

tardar o cumprimento da pena mediante pagamento de quantia, sendo esta a fiança à qual 

o artigo se refere.21 

O Supremo Tribunal Federal (STF) também trata da execução provisória da pena em suas 

súmulas 716: “Admite-se a progressão de regime de cumprimento da pena ou a aplicação 

imediata de regime menos severo nela determinada, antes do trânsito em julgado da sentença 

condenatória”22 e 717: “Não impede a progressão de regime de execução da pena, fixada em 

sentença não transitada em julgado, o fato de o réu se encontrar em prisão especial”23. 

Essas súmulas permitem o cumprimento de pena antes do trânsito em julgado, ainda 

que haja recursos pendentes, a partir de uma interpretação literal24 . Contudo, há 

controvérsias quanto a essa interpretação, porque não está previsto de forma exata o termo 

                                       
19 BRASIL. Decreto-lei nº 3.689, de 03 de agosto de 1941. Código de Processo Penal. Brasil. 

Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/Del3689Compilado.htm. Acesso 
em: 15.04.2018. 

20 PASSOS, L. M. Presunção de Inocência. 2003. 56 f. Monografia (Especialização) - Curso de 
Direito, Faculdade de Ciências Jurídicas, Universidade Tuiuti do Paraná, Curitiba, 2003. Disponível 
em: http://tcconline.utp.br/wp-content/uploads/2013/03/PRESUNCAO-DE-INOCENCIA.pdf. 
Acesso em: 15.04.2018. 

21 JARDIM, A. S. A prisão em decorrência de sentença penal condenatória. Revista de Processo, v. 
51/1988, p. 168-179, jul./set. 1988. 

22 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Súmula nº 716. STF. Disponível em: http://www.stf.jus.br/
portal/jurisprudencia/menuSumarioSumulas.asp?sumula=2499. Acesso em: 15.04.2018. 

23 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Súmula nº 717. STF. Disponível em: http://www.stf.jus.br/
portal/jurisprudencia/menuSumarioSumulas.asp?sumula=3637. Acesso em: 15.04.2018. 

24 KUMODE, P. M. A presunção de inocência e a execução provisória da pena privativa de liberdade 
: uma análise face à mudança de entendimento do Supremo Tribunal Federal no julgamento do HC 
126.292/SP. 2016. 60 f. Monografia (Especialização) - Curso de Curso de Pós Graduação em Direito 
Aplicado,, Escola da Magistratura do Paraná, Curitiba, 2016. Disponível em: http://
www.emap.com.br/conteudo/biblioteca/monografias/Priscilla Miwa Kumode.pdf. Acesso em: 
15.04.2018. 
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“execução provisória” e elas somente cumprem o princípio constitucional da 

proporcionalidade, o qual impede que a pena provisória seja mais severa que a definitiva25. 

O princípio da proporcionalidade constitucional, mencionado acima, consiste em uma 

ferramenta hermenêutica com o objetivo de descobrir abusos do legislativo, pressionando-o 

a respeitar limites e se utilizar da ponderação e da razoabilidade quando da criação de leis26. 

Além da súmula 267 do Superior Tribunal de Justiça (STJ): “A interposição de recurso, 

sem efeito suspensivo, contra decisão condenatória não obsta a expedição de mandado de 

prisão”27. Essa fundamenta a execução provisória da pena, já que recurso sem efeito 

suspensivo não atrapalha a expedição de mandato de prisão28. 

4.1. Da jurisprudência do STF de 2009 

Em 2009, o STF entendeu, com o deferimento do Habeas Corpus (HC) nº 84078 de 05 de 

fevereiro de 2009, a inconstitucionalidade da execução da pena antes do trânsito em julgado, 

salvo em caso de prisão preventiva29, ou seja, foi permitida prisão antes de trânsito em 

julgado apenas de caráter cautelar.30 

Nesse julgamento, foi considerado que a Lei nº 7210/84, conhecida como Lei de Execução 

Penal (LEP), permite a pena privativa de liberdade somente no caso de sentença 

condenatória em trânsito em julgado31. 

A lei mencionada abrange tanto casos de prisão preventiva quanto prisão provisória ao 

longo de seu texto, tendo como objetivo de propiciar o cumprimento eficaz dos termos da 

sentença e viabilizar a convivência harmônica dos condenados e internados culminando na 

ressocialização em seu artigo 1º: “A execução penal tem por objetivo efetivar as disposições 

de sentença ou decisão criminal e proporcionar condições para a harmônica integração social 

                                       
25 MORAES, M. Z. de. Presunção de inocência no processo penal brasileiro: análise de sua 

estrutura normativa para elaboração legislativa e para a decisão judicial. Rio de Janeiro: Lumen 
Juris, 2010. 

26 PEIXOTO, M. M. de F. e. A aplicação do princípio da proporcionalidade às emendas constitucionais: 
limitação material ao poder constituinte derivado – análise de um caso concreto: a limitação 
remuneratória do abate-teto (artigo 37, inciso XI, da Constituição da República). Amicus Curiae, 
Santa Catarina, v. 6, n. 6, 2011. Disponível em: http://periodicos.unesc.net/amicus/article/
download/537/529. Acesso em: 15.04.2018. 

27 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Súmula nº 267. STJ. Disponível em: http://www.stj.jus.br/
docs_internet/VerbetesSTJ_asc.txt. Acesso em: 15.04.2018. 

28 KUMODE, P. M. A presunção de inocência e a execução provisória da pena privativa de liberdade 
: uma análise face à mudança de entendimento do Supremo Tribunal Federal no julgamento do HC 
126.292/SP. 2016. 60 f. Monografia (Especialização) - Curso de Curso de Pós Graduação em Direito 
Aplicado, Escola da Magistratura do Paraná, Curitiba, 2016. Disponível em: http://
www.emap.com.br/conteudo/biblioteca/monografias/Priscilla Miwa Kumode.pdf. Acesso em: 
15.04.2018.  

29 STF. Pena pode ser cumprida após decisão de segunda instância, decide STF, fev 2016. 
Disponível em: http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=310153. 
Acesso em: 19.04.2018. 

30 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Habeas Corpus nº 84078, Ementa. Relator: Ministro Eros Grau. 
Acórdão. Brasília, 05 fev. 2009. Disponível em: http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/
noticiaNoticiaStf/anexo/ementa84078.pdf. Acesso em: 19.04.2018.  

31 Vide nota de rodapé 36.  
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do condenado e do internado” e em seu artigo 2º, parágrafo único: “Esta Lei aplicar-se-á 

igualmente ao preso provisório e ao condenado pela Justiça Eleitoral ou Militar, quando 

recolhido a estabelecimento sujeito à jurisdição ordinária”32. 

Na decisão, foi concluído que a LEP está de acordo com a Constituição e se sobrepõe, 

temporal e materialmente, ao artigo 637 do CPP33, que diz: “O recurso extraordinário não 

tem efeito suspensivo, e uma vez arrazoados pelo recorrido os autos do traslado, os 

originais baixarão à primeira instância, para a execução da sentença”34, artigo reforçado, 

posteriormente pela supracitada súmula 267 do STJ, de modo que, por ele, entende-se que 

o recurso sem efeito suspensivo não representa um obstáculo à execução da sentença. 

Quanto ao direito de defesa, previsto na CF/88 em seu artigo 5º, LV: “aos litigantes, em 

processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório 

e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes”35, o STF entendeu que há a restrição 

desse direito quando da execução da pena após julgamento de apelação, ou seja, de recurso 

processual contra decisão de juiz de primeira instância, objetivando a mudança da 

sentença36, já que, para o STF, a ampla defesa deve abranger todas as fases processuais, 

incluindo recursos extraordinários.37 

Além disso, houve discussão acerca do princípio da dignidade humana, previsto na 

CF/88 em seu artigo 1º, caput: “A República Federativa do Brasil, formada pela união 

indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado 

Democrático de Direito e tem como fundamentos” e inciso III: “a dignidade da pessoa 

humana”38, de forma que ele estaria ferido no caso de prisão antes de trânsito em julgado39, 

já que como não foram esgotadas as possibilidades de recursos, o réu pode ainda vir a ser 

inocentado. Dessa forma, em 2009, o STF votou contra o início da execução da pena antes 

do trânsito em julgado. 

                                       
32 BRASIL. Lei nº 7210, de 11 de julho de 1984. Lei de Execução Penal. Brasil, Disponível em: http://

www.planalto.gov.br/Ccivil_03/leis/L7210.htm. Acesso em: 19.04.2018.  
33 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Habeas Corpus nº 84078, Ementa. Relator: Ministro Eros Grau. 

Acórdão. Brasília, 05 fev. 2009. Disponível em: http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/
noticiaNoticiaStf/anexo/ementa84078.pdf. Acesso em: 19.04.2018. 

34 BRASIL. Decreto-lei nº 3.689, de 03 de agosto de 1941. Código de Processo Penal. Brasil. Disponível 
em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/Del3689Compilado.htm. Acesso em: 
19.04.2018. 

35 BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil. Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm. Acesso em: 19.04. 2018.  

36 SILVEIRA, J. V. da. Recurso de Apelação no Processo Penal. Faculdades Integradas Santa Cruz 
de Curitiba – FARESC, Curitiba, 2017. Disponível em: http://santacruz.br/ojs/index.php/JICEX/
article/viewFile/931/1024. Acesso em: 19.04.2018.  

37 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Habeas Corpus nº 84078, Ementa. Relator: Ministro Eros Grau. 
Acórdão. Brasília, 05 fev. 2009. Disponível em: http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/
noticiaNoticiaStf/anexo/ementa84078.pdf. Acesso em: 19.04.2018.  

38 BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil. Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm. Acesso em: 19.04. 2018.  

39 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Habeas Corpus nº 84078, Ementa. Relator: Ministro Eros Grau. 
Acórdão. Brasília, 05 fev. 2009. Disponível em: http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/
noticiaNoticiaStf/anexo/ementa84078.pdf. Acesso em: 19.04.2018. 
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4.2. Da jurisprudência do STF de 2016 

Posteriormente, o STF, quando denegou o Habeas Corpus (HC) nº 126.292 de 17 de 

fevereiro de 2016, passou a compreender que o início da execução de pena após condenação 

em segunda instância não fere o princípio da presunção de inocência, mudando, assim, a 

decisão de 200940. 

Esse pedido de HC foi feito pela defesa de um paciente que foi condenado à pena de 5 

anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial fechado, com direito de recorrer em liberdade, 

em primeira instância, por crime de roubo majorado, previsto pelo Código Penal41 (CP) em 

seu artigo 157, caput: “Subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave 

ameaça ou violência a pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à 

impossibilidade de resistência”, § 2º: “A pena aumenta-se de um terço até metade: I - se a 

violência ou ameaça é exercida com emprego de arma; II - se há o concurso de duas ou 

mais pessoas”42. 

Houve pedido recursal ao TJ – SP. Esse foi negado e determinou-se expedição de mandado 

de prisão. Posteriormente, houve pedido de HC ao STJ na tentativa de impedir o mandato, 

no entanto, foi denegado43. Dessa forma, a defesa emitiu HC contra a decisão do STJ, 

alegando que havia no STF a jurisprudência de 2009 que havia decidido pela não execução 

da pena antes do trânsito em julgado a fim de preservar o princípio da presunção de 

inocência44. 

Na discussão do HC nº 126292, o ministro Teori Zavaski (relator), que votou por negar o 

HC, reconheceu que o caso se tratava de execução provisória da pena e que este estava, 

de fato, contrariando a jurisprudência do STF de 2009 acima citada. O relator afirmou ainda 

que era de grande relevância a procura pelo equilíbrio entre o princípio da não culpabilidade 

e a efetividade da função jurisdicional penal, de modo a atender tanto ao réu, quanto a toda 

a sociedade45. 

O ministro citou ainda inúmeras decisões do STF as quais que afirmavam que o 

princípio da presunção de inocência e recursos sem efeito suspensivo não representam 

obstáculo para o cumprimento da pena privativa de liberdade, por exemplo o HC 68726 de 

28 de junho de 1991, o HC 74983 de 30 de junho de 1997, o HC 71723 de 16 de junho de 

                                       
40 STF. Pena pode ser cumprida após decisão de segunda instância, decide STF, fev 2016. 

Disponível em: http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=310153. 
Acesso em: 19.04.2018. 

41 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Habeas Corpus nº 126292. Relator: Ministro Teori Zavaski. 
Acórdão. Brasília, 17 fev. 2016. Disponível em: http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/
paginador.jsp?docTP=TP&docID=10964246. Acesso em: 19.04.2018. 

42 BRASIL. Decreto-lei nº 2848, de 07 de dezembro de 1940. Código Penal. Brasil, Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/Del2848compilado.htm. Acesso em: 19.04.2018. 

43 Vide nota de rodapé 41 
44 STF. Pena pode ser cumprida após decisão de segunda instância, decide STF, fev 2016. 

Disponível em: http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=310153. 
Acesso em: 19.04.2018. 

45 Vide nota de rodapé 41 
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1995, o HC 79814 de 13 de outubro de 2000, o HC 80174 de 12 de abril de 2002, o RHC 

84846 de 05 de novembro de 2004, RHC 85024 de 10 de dezembro de 2004, o HC 91675 

de 07 de dezembro de 2007 e o HC 70662 de 04 de novembro de 200446. 

Zavaski também argumentou com base nas súmulas 716 e 717 do STF, que, como citadas 

anteriormente, permitem início da execução da pena antes do trânsito em julgado. Para ele, 

quando o réu é condenado em primeira instância, a presunção de inocência é superada, 

tendo em vista um juízo de culpa, mesmo que incerto. Ele concorda ainda com a fala da 

ministra Ellen Gracie47: 

O domínio mais expressivo de incidência do princípio da não-culpabilidade é o da disciplina 

jurídica da prova. O acusado deve, necessariamente, ser considerado inocente durante a 

instrução criminal – mesmo que seja réu confesso de delito praticado perante as câmeras de TV 

e presenciado por todo o país48. 

Já o ministro Edson Fachin, que acompanhou o relator em seu voto, afirma que não 

se sobrepondo os limites constitucionais à sua interpretação, o STF deve procurar a 

justiça nos casos práticos e considera que o princípio em questão não se configura como 

absoluto, devendo ser analisado de forma conjunta com as outras normas constitucionais. 

Ele diz que a finalidade principal do STF e STJ prevista pela Constituição é estabilizar, 

uniformizar e pacificar o processo interpretativo das normas constitucionais e 

infraconstitucionais49. Ele argumenta: 

Se afirmamos que a presunção de inocência não cede nem mesmo depois de um Juízo 

monocrático ter afirmado a culpa de um acusado, com a subsequente confirmação por parte de 

experientes julgadores de segundo grau, soberanos na avaliação dos fatos e integrantes de 

instância à qual não se opõem limites à devolutividade recursal, reflexamente estaríamos a 

afirmar que a Constituição erigiu uma presunção absoluta de desconfiança às decisões 

provenientes das instâncias ordinárias.50 

O ministro Luiz Fux, seguiu o relator em seu voto, afirmando, com base na Declaração 

Universal dos Direitos Humanos da ONU, que se for provada a culpabilidade do acusado 

cessa o direito à presunção de inocência51. 

A ministra Cármen Lúcia também negou o HC, considerando que o preceito 

constitucional, previsto também internacionalmente, considera a culpabilidade, não a 

condenação, logo, após condenação em segunda instância, quando findada a fase das provas, 

é cabível início da execução da pena, uma vez que segundo a súmula 279, a saber: 

                                       
46 Vide nota de rodapé 41 
47 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Habeas Corpus nº 126292. Relator: Ministro Teori Zavaski. 

Acórdão. Brasília, 17 fev. 2016. Disponível em: http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/
paginador.jsp?docTP=TP&docID=10964246. Acesso em: 19.04.2018. 

48 Vide nota de rodapé 47. 
49 Vide nota de rodapé 47. 
50 Vide nota de rodapé 47. 
51 Vide nota de rodapé 47. 
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“Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”52, não é permitido revisão 

de provas no STF53. 

O ministro Gilmar Mendes, do mesmo modo, denega a ordem, mencionando diversos 

ordenamentos jurídicos de outros países e os tratados internacionais, tais como os 

comentados acima, e utilizando-se, assim, do direito comparado, de modo a concluir que a 

maioria, embora não em sua totalidade, entende que se pressupõe inocente o acusado até 

que seja provada a sua culpa54. 

Já o ministro Luís Roberto Barroso, que votou negando o HC, votou também a favor 

da tese: argumenta: “A execução de decisão penal condenatória proferida em segundo grau 

de jurisdição, ainda que sujeita a recurso especial ou extraordinário, não viola o princípio 

constitucional da presunção de inocência ou não culpabilidade”55. 

Além disso, ele considera a prisão possível, já que, para o ministro, a CF condiciona ao 

trânsito em julgado a culpabilidade e não a prisão, de modo que o requisito para a pena 

privativa de liberdade é mandado de prisão expedido pelo juiz. A presunção de inocência, 

como princípio poderia ter menor peso em sua aplicação a casos concretos ao colidir 

com outro princípio ou bem jurídico, a saber efetividade da lei penal56. 

O posicionamento de tal ministro quanto à possibilidade de ponderar a aplicação dos 

princípios pode ser fundamentada na teoria dos princípios de Robert Alexy, que afirma 

que se houver colisão entre princípios, um deve prevalecer sobre o outro para aplicação 

no caso concreto57, podendo o princípio da não culpabilidade, com efeito, não prevalecer 

em razão da eficácia da norma penal. 

Além disso, é possível observar que há, nessa concepção, uma interpretação literal, ao 

analisar o artigo 5º, inciso LVII, CF/88, supracitado, que versa sobre o princípio em 

questão, uma vez que esse diz expressamente que, nas circunstâncias em discussão, 

ninguém será considerado culpado, e não que ninguém será preso.  

A ministra Rosa Weber, por sua vez, votou pela concessão do HC. Ela considerou que o 

início de execução da pena antes do trânsito em julgado de sentença condenatória, ou seja, 

quando ainda é possível interpor recurso vai de encontro à norma constitucional, criticando, 

por meio da citação da fala do ministro Marco Aurélio no julgamento do HC nº 69964, a 

                                       
52 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Súmula nº 279. STF. Disponível em: http://www.stf.jus.br/

portal/jurisprudencia/menuSumarioSumulas.asp?sumula=2174. Acesso em: 20.04.2018. 
53 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Habeas Corpus nº 126292. Relator: Ministro Teori Zavaski. 

Acórdão. Brasília, 17 fev. 2016. Disponível em: http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/
paginador.jsp?docTP=TP&docID=10964246. Acesso em: 19.04.2018. 

54 Vide nota de rodapé 53.  
55 Vide nota de rodapé 53. 
56 Vide nota de rodapé 53. 
57 FERREIRA, N. B. Notas sobre a Teoria dos Princípios de Robert Alexy. Revista Eletrônica do 

Curso de Direito - Puc Minas Serro, Serro, n. 2, p.117-142, 2010. Disponível em: http://
periodicos.pucminas.br/index.php/DireitoSerro/article/viewFile/1290/1853. Acesso em: 
20.04.2018. 
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execução antecipada da pena, que seria dissonante da CF no que tange ao seu artigo 5º, 

devido ao termo antecipada.58 

O ministro Marco Aurélio, seguindo a Ministra Rosa Weber, votou contra o relator, 

compreende que a execução da pena antes do trânsito em julgado configura-se como precoce, 

por não haver certeza da culpa do réu, de maneira que se deve preservar o teor garantístico, 

já abordado neste artigo, da CF/88 e, conservando-se a orientação de tal julgamento, haveria 

incerteza quanto ao fato de a Constituição ser dita cidadã59. 

Já o ministro Celso de Mello, votando contra o relator, entende o princípio da não 

culpabilidade como uma conquista histórica dos cidadãos contra a opressão do Estado e o 

abuso de poder, considerando que tal princípio constitucional impossibilita a execução 

provisória da pena60. 

Por fim, o ministro Ricardo Lewandowski vota divergindo do relator e a favor do HC, 

reputando que o dispositivo previsto no artigo 5º da CF/88 é taxativo ao dizer que a 

presunção de inocência deve permanecer até o trânsito em julgado. O ministro julga como, 

talvez, a única forma de interpretação possível desse preceito o brocardo da escola de 

Exegese, dito desatualizado por ele, “in claris cessat interpretatio”, já que como é tal 

dispositivo é claro, cessa a interpretação. Para ele, não se pode sobrepor um princípio 

fundamental mesmo com argumentos relevantes61. 

Em 2016, houve Ações Declaratórias de Constitucionalidade (ADCs) 43, feita pelo 

Partido Ecológico Nacional (PEN), e 44, feita pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados 

do Brasil (OAB), os quais argumentavam que a execução da pena após condenação em 

segunda instância era impedida pelo artigo 283 do Código de Processo Penal.62 

Ninguém poderá ser preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada da 

autoridade judiciária competente, em decorrência de sentença condenatória transitada em 

julgado ou, no curso da investigação ou do processo, em virtude de prisão temporária ou prisão 

preventiva.  

§ 1º As medidas cautelares previstas neste Título não se aplicam à infração a que não for isolada, 

cumulativa ou alternativamente cominada pena privativa de liberdade. 

§ 2º A prisão poderá ser efetuada em qualquer dia e a qualquer hora, respeitadas as restrições 

relativas à inviolabilidade do domicílio.63 

                                       
58 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Habeas Corpus nº 126292. Relator: Ministro Teori Zavaski. 

Acórdão. Brasília, 17 fev. 2016. Disponível em: http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/
paginador.jsp?docTP=TP&docID=10964246. Acesso em: 19.04.2018. 

59 Vide nota de rodapé 58. 
60 Vide nota de rodapé 58. 
61 Vide nota de rodapé 58. 
62 STF. STF admite execução da pena após condenação em segunda instância, out 2016. Disponível 

em: http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=326754. Acesso em: 
15.04.2018. 

63 BRASIL. Decreto-lei nº 3.689, de 03 de agosto de 1941. Código de Processo Penal. Brasil. 
Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/Del3689Compilado.htm. Acesso 
em: 15.04.2018. 
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Ambos entenderam que tal dispositivo vai de encontro à decisão do STF no que concerne 

a execução antecipada da pena. No entanto, tais ações foram denegadas pelo tribunal64. 

No dia 04 de abril de 2018, o STF negou o pedido de habeas corpus do ex- presidente 

Luiz Inácio Lula da Silva. Votaram contra o HC os ministros Edson Fachin, Alexandre de 

Moraes, Luís Roberto Barroso, Rosa Weber, Luiz Fux e Cármem Lúcia. Votaram a favor do 

HC os ministros Gilmar Mendes, Dias Toffoli, Ricardo Lewandowski, Marco Aurélio Mello e 

Celso de Mello65. Tal decisão permitiu a prisão do ex-presidente após condenação em 

segunda instância66, seguindo a jurisprudência de 2016. 

5. CONCLUSÃO 

Conclui-se que há uma discussão acerca da relação da presunção de não culpabilidade 

e da execução provisória da pena antes do trânsito em julgado de sentença condenatória. 

Alguns afirmam que, para que seja aceita a execução provisória da pena, é necessário a 

prevalência da eficácia da norma penal em detrimento do princípio da presunção de 

inocência. Contudo, outros afirmam que a execução antecipada da pena não vai de encontro 

ao artigo 5º da CF/88. 

Há, ainda, muita divergência no que tange ao assunto no STF, observada na mudança 

de entendimento de 2009 para 2016. Todavia, é fulcral prezar pela eficiência da função do 

Poder Judiciário perante o meio social, devendo suprir, sobretudo, a sociedade e, para isso, 

garantir a segurança jurídica. Outrossim, a jurisprudência de 2016 deve ser base para 

decisões de mesma natureza, tendo em vista também a segurança jurídica. 

Além disso, é preciso considerar que, como não pode mais haver revisão de provas 

no STF, após sentença penal condenatória em segunda instância, pode-se considerar o réu 

culpado, logo o início da pena não iria de encontro ao princípio da presunção de inocência. 

Portanto, a prisão antes do trânsito em julgado deve ser permitida após condenação 

em segunda instância. 
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Tiago Darikson Felipe Azevedo1 

1. INTRODUÇÃO 

A criminalização decorre da necessidade de preservar condutas convergentes a valores 

socialmente adotados. Nessa perspectiva, há a constituição de órgãos sociais destinados à 

preservação e à manutenção daqueles valores, na medida em que punem a conduta 

contrária à realização dos princípios extraídos deles. Desse modo, o próprio Estado é uma 

entidade mais desenvolvida de um sistema destinado à preservação de valores em sociedade. 

Todavia, como atua o Estado brasileiro mediante a criminalização das condutas sociais e 

quais valores estão fundamentando suas decisões? 

Nesse sentido, determinados atos na sociedade brasileira estão, apesar de extremamente 

reprováveis em sociedade, sem punibilidade efetiva, segundo o histórico de prisões e de 

punições. Essas punibilidades são insuficientes quando relacionadas aos valores 

socialmente requeridos pela sociedade brasileira acerca do tema. Nesse aspecto, a título de 

exemplo, há os crimes contra a administração pública, contra a economia e contra a própria 

receita do Estado sem uma real penalização pelos órgãos competentes. 

O que se há, porém, é uma punibilidade convergente à valoração social, cuja 

criminalização é conforme a razão social, mas que desta punição incidem mais algumas 

parcelas da sociedade – razão pela qual ocorre uma seletividade punitiva no Brasil. Isso 

porque são crimes que esses grupos – de baixa escolaridade, com maior índice de pobreza e 

menores políticas básicas de infraestrutura e de cidadania – possuem maior tendência 

em executar, de acordo com a perspectiva ecológica e diferencial do crime, visto que são 

marginalizados pelo Estado. 

Em vista disso, uma sociedade cuja seletividade punitiva é fato decorrente necessita ser 

analisada quanto a sua inércia diante do poder de punição do Estado, que na democracia é 

ao povo que compreende sua soberania. 

Essa inércia ocorre, por conseguinte, devido à interpretação valorativa imposta à 

sociedade pelo Estado, mediante uma “Superestrutura”, que impõe rótulos aos indivíduos 

e aos crimes. Ocorre uma preferência à punição de crimes contra o patrimônio privado ao 
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invés de crimes contra administração pública, por exemplo, o que induz o aparato estatal à 

punição daqueles crimes, afetando, principalmente, a população mais propícia a esse tipo de 

delito. 

Em vista disso, perpetua-se a rotulação de criminosos, pela atuação do Estado e pelo seu 

combate discriminatório na penalização, aos sujeitos que agem conforme crimes mais 

específicos à Pessoa e ao Tráfico de Drogas, que é defendida sua criminalização por causa 

da saúde, também, das pessoas, embora essa criminalização não seja algo unânime na 

doutrina penal, visto sua insuficiência de fundamentos legais e, inclusive, ético-morais 

(CARVALHO; ÁVILA, 2015, online). 

Dessa forma, deve haver recepção do Princípio da Oportunidade na Ação Penal mais 

incisivamente como meio de direcionar o processo penal à punibilidade daqueles crimes 

lesivos, mas sem real eficácia punitiva no Brasil, proporcionando uma governabilidade mais 

justa e não criadora de um ambiente de infratores na sociedade, para em seguida tê-los como 

prisioneiros ou criminosos, realidade atual no Estado brasileiro. 

Este estudo utiliza como metodologia a comparação empírica de dados estatísticos, 

disponibilizados pelo Governo e suas secretarias e analisados por pesquisadores, além de 

material jornalístico e bibliográfico acerca da Criminologia e do Direito Penal, a fim de realizar 

uma lógica-dedutiva e indutiva análise acerca da seleção de crimes que são eficazmente 

punidos e estigmatizados em sociedade, bem como as classes desses criminosos e qual a 

conduta estatal frente aos grupos infratores menos privilegiados e mais privilegiados no 

Brasil. 

2. A CONSTRUÇÃO DO CRIMINOSO PELA IMPOSIÇÃO INTERPRETATIVA DOS 

VALORES EM SOCIEDADE 

A Teoria da Rotulação Social, ou da Etiquetagem, remete a uma perspectiva totalmente 

diferente acerca do fato criminoso tradicionalmente analisado. Ao contrário dos Clássicos, 

que definem o criminoso como um sujeito ávido de liberdade e, portanto, passível de 

responsabilidade pela sua conduta (SHECAIRA, 2013, p. 83-84), os teóricos da Labelling 

Approach determinam o criminoso como um indivíduo cujas condutas, ou características, 

foram rotuladas como criminosas, ou seja, atos, ou perfis, cuja reprovabilidade social 

recaiam sobre o fato (SHECAIRA, 2013, p. 253). 

Nessa perspectiva, a sociedade brasileira constrói seus criminosos. Não há, pois, uma 

prévia determinação ontológica do indivíduo, ou uma pré-disposição delinquente, conforme 

os Positivistas (SHECAIRA, 2013, p. 87-88). Ocorre, porém, uma enviesada distribuição de 

qualidades em sociedade, cujas fundamentações “etiquetadas” adequam valores 

reiteradamente compreendidos, tornando determinados indivíduos criminosos, enquanto 

outros, como os white-collar crimes, apesar da tipicidade e da antijuridicidade da conduta no 

Ordenamento Jurídico, não o são, pelo menos no ponto de vista material da criminalização, 

que é analisada mediante efetiva punição do Estado e da estigmatização social. 
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Em vista do exposto, a punibilidade de crimes pelos órgãos do Poder Judiciário representa 

uma discriminação concernente à valoração da “etiqueta” atribuída aos indivíduos no Brasil. 

A atuação daqueles órgãos, nesse sentido, revela uma aderência aos preconceitos 

construídos pela sociedade no País. A marginalização do indivíduo pobre, nesse sentido, tem 

como consequência a manifestação mais incisiva do Estado na efetiva punição dessa classe 

de sujeitos. 

Conforme afirma Débora Pastana, o sistema penal brasileiro consolida uma seletividade 

desde sua estrutura até sua efetivação punitiva, havendo uma série de garantias e de direitos 

desrespeitados pelo Judiciário discriminadamente, conforme uma aferição de valores em 

sociedade, que privilegia punir condutas criminosas de âmbito patrimonial privado e de 

tráfico de drogas, não apenas pela sua ofensividade à sociedade, mas, especialmente, pelo 

perfil socioeconômico desses sujeitos desviantes (PASTANA, 2009, p. 122-123). 

Essa autora, também, promove uma etiologia da seletividade do Estado punitivo ao 

neoliberalismo e suas ideologias materialistas, que, ao inserir na sociedade seus valores de 

elevação social e de acúmulo de riqueza pelo esforço pessoal, torna a população brasileira 

extremamente individualista (PASTANA, 2009, p. 123). Portanto, mais ofensivo são condutas, 

nesse sentido, cuja ofensa seja ao patrimônio pessoal (do indivíduo) que ao patrimônio do 

Estado (de todos os indivíduos na sociedade). Isso, também, é consequência da rotulação 

social acerca do crime e do criminoso, uma vez que representa uma interpretação valorativa 

para convenção da criminalidade em sociedade. 

A extração de sentido da realidade, portanto, justifica a atuação do Estado na efetivação 

punitiva dos crimes, segundo a Labelling Approach, na medida em que a compreensão social 

formula sua própria criminalidade, rotulando condutas, características e, inclusive, 

ideologias como desviantes do consenso social. Isso explica porque crimes contra o 

patrimônio da pessoa representa parcela extremamente significativa das prisões numa 

sociedade capitalista, com 32% dos casos (MOURA; RIBEIRO, 2014, p. 69). 

Desse modo, pode-se deduzir que crimes diretamente à pessoa estão reconhecidamente, 

pelo Estado brasileiro, mediante imposição valorativa, mais observados pelo Estado, devida 

a maior punição em relação a outros delitos mais generalizados na ofensividade, como os 

crimes contra administração pública, que sequer representam 1% dos presos no Brasil 

(MOURA; RIBEIRO, 2014, p. 69), mas é causa para fomentação da criminalidade nos grupos 

mais desassistidos da sociedade brasileira. 

Conforme sustenta Karl Marx (1818-1883), a Superestrutura compreende uma estratégia 

de manutenção da ordem social conforme os requerimentos da classe dominante em sua 

época, pois não apenas impõe material e fisicamente suas perspectivas sociais mediante 

controle econômico, mas também impõe, mediante a ideologia e a compreensão valorativa, 

uma consciência espiritual no povo que legitime sua atuação perpetuada no poder (MARX; 

ENGELS, 1998, p. 8-9). Segundo essa perspectiva, o Estado, então, atuaria conforme 

predileções às classes dominantes, identificáveis, neste estudo, pela ineficácia punitiva do 
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Estado contra as condutas criminosas tipicamente realizadas por seus membros, além de 

sua falta de “consciência espiritual” para estigmatizar esses atos, a saber: crimes 

tributários, crimes contra a administração pública e crimes contra economia. São os acima 

citados: crimes de colarinho branco, ou white-collar crimes. 

Mediante o exposto, perquire-se a importância da manutenção do estigma social do 

delinquente enquanto sujeito homicida, ladrão, traficante e estuprador pelas classes 

privilegiadas, sob pena de perderem suas prerrogativas e suas predileções processuais 

no Brasil – cujos crimes contra administração pública não chegam a 1% do total dos presos, 

embora o país ocupe a 96° posição entre os países menos corruptos no mundo, caindo 

dezessete posições em 2017 em relação ao ano de 2016 (MENDONÇA, 2018, online). São, 

portanto, essas rotulações, inseridas mediante imposição da interpretação dos valores 

sociais, que legitimam uma impunidade aos criminosos que, como se demonstra, realizam 

condutas que fomentam a criminalidade no Brasil pelos grupos desassistidos pelo Estado – 

isso ocorrendo justamente porque o Poder Público brasileiro é reiteradamente omisso nas 

suas obrigações de promover igualdade, e ainda assim não há punibilidade efetiva para esse 

fato. 

3. A ASSOCIAÇÃO DIFERENCIAL NO ÂMBITO BRASILEIRO E A CONSTITUIÇÃO DO 

DESVIANTE MEDIANTE A ECOLOGIA DO CRIME 

A Teoria da Associação Diferencial se inicia com os estudos de Edwin Sutherland (1883 

– 1950) acerca do criminoso, e tem como influência a Escola de Chicago. Por isso, não 

raramente, há semelhanças nas explicações a respeito do crime, especialmente no que 

tange ao criminoso ser derivado de um processo do seu meio, que é referência de valores e 

de condutas (SHECAIRA, 2013, p. 173). 

Analisa-se, por conseguinte, a distribuição da população na sociedade brasileira e a 

realização mais incisiva do crime por causa da parcial administração social das localidades. 

Traz-se, então, os produtos da criminalização no país, para em seguida demonstrar a 

realização da seletividade punitiva no Brasil, que é existente mediante uma fragmentação 

social, com subgrupos rotulados socialmente pelo Estado e, inclusive, pela sociedade, 

mediante a Superestrutura dos valores. 

Após a rotulação do criminoso mediante fatores materialmente mais propícios a 

determinados grupos (separados pela segmentação social – motivo da criminalização 

conforme a Teoria Ecológica), o inevitável repúdio social e o aparato estatal irão, 

parcialmente, distribuir a punibilidade da Justiça do Estado para esses grupos mais 

estigmatizados pelo País. 

Contudo, como se demonstra, a produção da criminalidade que é mais punida no Brasil 

está intimamente relacionada à ineficácia punitiva do Estado aos crimes contra a 

administração pública e a economia, pois são esses dois fatores fundamentais para 
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realização de políticas cuja função é democratizar a justiça, a educação e a cidadania, em 

suma: tornar identificável a realidade existencial das pessoas que coexistem no Brasil. 

Essas políticas públicas não são presentes a essas pessoas, em grande parte, devido aos 

crimes não punidos e de repressão ineficaz citados, a saber: corrupção e crimes contra a 

administração pública em geral, além de crimes econômicos e tributários. Aquelas medidas 

estatais proporcionariam, se aplicadas eticamente, uma aderência dos indivíduos à 

sociedade, aos seus costumes, às regras e à moral comum, pois haveria promoção de um 

“pertencimento” à comunidade inserida, ao invés de subgrupos na sociedade, na qual um 

viria a ser mais bem assistido e melhor rotulado que outro. Isso gera a fragmentação, que, 

por conseguinte, dificulta uma vinculação dos indivíduos ao Estado, de acordo com a Teoria 

Ecológica. 

3.1. O retrato ecológico do crime no Brasil 

Os Ecológicos apontam a desorganização social como fator determinante na formação de 

criminosos, uma vez que a falta de vínculos sociais estabelecidos em sociedade entre os 

indivíduos impossibilita uma moralidade consensual, cujas pessoas se relacionem conforme 

os mesmos princípios e a mesma realidade social (SHECAIRA, 2013, p. 147). Isso impede um 

controle informal do crime, pois os indivíduos não possuem identidade comunitária com as 

demais pessoas da sociedade. 

Nessa Teoria, a escolaridade, a cultura, e os vínculos constituídos devido à assistência 

do Estado em sociedade proporciona às pessoas um pertencimento, na medida em que 

participam das políticas públicas com os demais indivíduos da comunidade. São, pois, os 

meios primários de solucionar o problema da criminalidade, os meios informais, ainda mais 

eficazes que os meios repressivos, devida natureza “conscientizadora” acerca da realidade 

(SHECAIRA, 2013, p.147). 

Nesse aspecto, a sociedade brasileira está fragmentada em subgrupos, alguns melhor 

assistidos e apreciados por políticas públicas que outros, além da maior atratividade, 

no sentido de trazerem para si o status de superioridade cultural e econômica. Essa 

fragmentação impulsiona o surgimento de criminosos, pois não há compreensão entre os 

indivíduos de grupos distintos como membros de uma única comunidade, vista a falta de 

identificação proporcionada pelas desigualdades entre os subgrupos (SHECAIRA, 2013, 

p.148). 

Algumas cidades brasileiras, por exemplo, representam perfeitamente esse contraste 

socioeconômico e cultural, cujo mesmo município pode ocupar bairros com Índice de 

Desenvolvimento Humano de alguns dos melhores países no mundo, enquanto outros sequer 

poderiam ser comparados aos países com os piores (CEARÁ, 2015, online). O IDH avalia a 

educação, a renda e a longevidade, e nos bairros da capital cearense, fora constatada uma 

divergência enorme entre sua própria população, que vive sob realidades totalmente 

diferentes. 
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Ocorre, paralelamente, um dos mais altos níveis de violência na referida cidade de 

Fortaleza, avaliada como a sétima cidade mais perigosa no mundo, mesmo com as 

estatísticas abaixando os números oficiais de homicídios disponibilizados pela Secretaria de 

Segurança Pública e Defesa Social (G1, 2018, online). 

Na capital do Rio de Janeiro, igualmente, há essa demonstração de contraste relacionada 

a um índice de qualidade de vida na população de um mesmo município. Um artigo publicado 

na cidade, utilizando como fatores de cálculo a rede de água e de esgoto, coleta de lixo, nível 

de estudo e de analfabetismo, entre outros, demonstrou a enorme desigualdade na qualidade 

de vida entre pessoas de uma mesma cidade (CAVALLIERI; LOPES, 2008, p. 5, 9 e 10). Na 

região do bairro Pavuna, com índice de desenvolvimento social apontado pelo artigo de 

0,540 na época, mortes violentas cresceram 84% de 2015 até 2017 (TEIXEIRA; GRANDIN, 

2017, online). 

Portanto, a dificuldade de vinculação entre os indivíduos de uma mesma sociedade, com 

políticas públicas que viabilizem uma identidade comum entre as pessoas que coexistem 

numa mesma cidade, está inevitavelmente produzindo criminalidade no País. A questão é 

cientificamente diagnosticada, porém, persiste a ineficácia do Estado na promoção de 

políticas sociais realmente promissoras. Essa impossibilidade do Poder Público, conforme 

perquire-se, está relacionada aos crimes impunes de agentes políticos envolvidos na 

administração do Estado e, igualmente, aos crimes de agentes econômicos cuja corrupção 

encontra perpétuo amparo para prosseguir suas lesões à sociedade brasileira. 

3.2. A Associação Diferencial, a Ecologia Criminal e a impunidade dos crimes de 
Colarinho Branco no Brasil 

A Teoria da Associação Diferencial utiliza a desorganização na sociedade para explicar o 

crime como causa de conflitos culturais e morais, uma vez que a densidade demográfica e as 

especificações de ofício proporcionam uma diversificação de valores interpretados 

diferentemente por cada grupo na comunidade. Isso, por conseguinte, promove uma reação 

contrastante de compreensão acerca da realidade, o que reflete diferentes aprendizados – 

cada pessoa aprenderia seus valores segundo seu grupo, aqueles podendo estar enquadrados 

como criminosos, enquanto outras compreensões sociais não estariam (SHECAIRA, 2013, p. 

173). 

Dentre os critérios para realização dessa Teoria, analisam-se especialmente três: o 

comportamento criminal é aprendido mediante interação interpessoal, e o aprendizado 

possui maior eficácia de ensino entre pessoas mais íntimas, como familiares e amigos; o 

aprendizado inclui a técnica de acometimento do delito, bem como a motivação, o impulso e 

as atitudes, além da racionalização do crime; a delinquência se torna escolha ao indivíduo 

apenas após confirmação de definição favorável ao fato criminoso (SHECAIRA, 2013, p. 173-

174). 
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Primeiramente, conforme elucida Shecaira (2013, p.172) a respeito, “o crime não pode 

ser definido simplesmente como disfunção ou inadaptação de pessoas de classes menos 

favorecidas, não sendo ele exclusividade destas”, como crítica direta ao Positivismo e à 

ecologia do crime. Não é apenas uma relação entre o meio que evoca no homem sua natureza 

criminógena, mas sua aprendizagem acerca da realidade social e uma prévia análise 

contrastante entre as realidades possíveis a fim de trazer consigo aquela que melhor lhe foi 

apresentada, ou mais lhe faz presente. Ele, o criminoso, se referencia ao crime mediante seu 

aprendizado desviado da ética social (SHECAIRA, 2013, p. 172-173). 

Além disso, conforme qualquer aprendizado, o crime possui diversas formas de execução, 

incluindo ao indivíduo que ensina a responsabilidade de igualmente ensinar a maneira 

como deve ser realizado o delito. Desse modo, desde as pessoas “certas”, até os melhores 

locais e meios são recebidos pelo indivíduo que aprende. Ademais, o sujeito aprende também 

a valoração específica para cogitação dessa conduta, deste as motivações até a racionalização 

do delito, que nada mais significa que uma justificativa. Dessa forma, o criminoso aprende 

com pessoas íntimas a ele e conforme uma técnica específica, além da valoração e da 

justificação, a relevância do crime em sua vida (SHECAIRA, 2013, p.174). 

Por último, há uma ponderação pelo indivíduo acerca das circunstâncias encontradas, 

suas compreensões e aprendizados, incluindo as valorações, para definição da conduta 

aderida pelo agente. Pode haver, nesse sentido, uma contrariedade à definição criminosa da 

conduta aprendida. Entretanto, há possibilidade dessa ponderação favorecer a definição 

delituosa. Isso promove, por conseguinte, a associação do sujeito àquele aprendizado, que 

vem a ser modelo em suas decisões acerca daquele fato em que ele teve de escolher entre 

valores contrastados na sociedade, um delituoso e outro não (SHECAIRA, 2013, p.174). 

Tendo em vista essas disposições acerca da realização do crime pela Associação 

Diferenciada, analisa-se a realidade brasileira frente à criminalização dos white-collar crimes, 

para em seguida demonstrar qual é a preponderância na decisão entre a conduta delitiva – 

incluindo seus riscos e suas vantagens – e a conduta desfavorável ao crime. 

O aprendizado, nesse aspecto, possui eficácia mediante a intimidade do aprendiz com o 

instrutor, o que traz uma enorme semelhança à ecologia criminal e suas subdivisões sociais, 

na qual a discrepância sociocultural e econômica são agentes diretos para compreensão da 

realidade e de valores em sociedade. Desse modo, um indivíduo cujo grupo encontra-se 

segregado e rotulado como insalubre, de baixa qualidade de vida e de alta marginalização, 

terá instrutores e, inclusive, crimes materialmente diferentes dos grupos mais privilegiados 

da sociedade, com técnicas divergentes àquelas aprendidas pelos mais influentes. 

É a partir disso, por conseguinte, que ocorre a seletividade punitiva no Brasil. Tendo em 

vista que determinados crimes e que determinados aprendizados estão restritos ou limitados 

a certos grupos na sociedade, intensificar ou priorizar crimes materialmente mais 

possibilitados a um ou a outro grupo é, em última instância, selecionar a punição. 

Dessa forma, algumas parcelas da sociedade brasileira são extremamente desfavorecidas, 
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numa realidade tão desproporcional que há qualidades de vida de países totalmente 

distintos numa mesma cidade. Nesse sentido, Paola Hakenhaar aponta a substancialidade 

do Direito Penal como discriminatório, favorecendo determinadas classes, uma vez que 

alguns crimes são tipicamente realizados por estas, e são de enorme ineficácia punitiva 

(HAKENHAAR, acesso: 04/2018, p. 13-14). 

Como o crime, nesse contexto, está prioritariamente sendo punido nas circunstâncias 

materialmente realizáveis por classes mais pobres da sociedade, não apenas ocorre um 

encarceramento em massa de negros e de pobres no País, mas, especialmente, uma 

impunidade aos crimes mais complexos e de competência exclusiva, ou extremamente 

limitada, aos grupos mais ricos e privilegiados da sociedade brasileira. 

Analisando-se, nesse aspecto, o nível de apreensão pelo Estado por crimes 

administrativos, encontra-se mínimos valores, que segundo a conferência de 2001 dos 

Ministérios Públicos da América do Sul representava 0,4%, dentre 700.000 presos 

(BARBOSA, 2015, online). Dos 245.821 crimes cometidos no Brasil, tentados ou 

consumados, cujas pessoas estão privadas de liberdade, seja após, ou antes, julgamento, 

1.573 correspondem aos crimes contra a administração pública, somados com pessoas 

privadas realizando o crime. Destes, apenas 332 estão por corrupção ativa e passiva. Nos 

crimes contra o patrimônio, porém, esse número está em 97.206. Apropriação indébita e 

apropriação indébita previdenciária, entretanto, correspondem à apenas 222 desses presos, 

enquanto furto simples e qualificado, juntos, apresentam 27.972 presos, subindo para 

78.763 quando somado aos roubos simples e qualificado (MOURA; RIBEIRO, 2014, p. 65-

67). 

Isso significa que, mesmo num título específico a crimes mais tipicamente realizáveis por 

desfavorecidos, como são os crimes contra o patrimônio da pessoa, há, possibilidade de haver 

crimes materialmente realizáveis por pessoas mais influentes, com técnicas de ofício 

limitadas a determinadas pessoas, e uma penalização mais branda pelo Poder Público, 

como demonstrado acima nos crimes de apropriação indébita. Há, portanto, uma enorme 

dificuldade de apreensão de crimes mais complexos e de natureza profissional – como é 

requerido nos crimes de colarinho branco. 

Além disso, o Brasil apresenta uma das mais altas cargas tributárias no mundo, estando 

em 7° posição no ranking mundial, com um total de 69,2% de arrecadação total pelos 

impostos (SUTTO, 2016, online). Apesar disso, em relação ao seu retorno, o País, segundo 

estudo elaborado por pesquisadores em São Paulo, está em última colocação dentre os 

trinta países analisados, em relação à arrecadação a ao retorno, atrás de países como a 

Argentina, a Grécia e o Uruguai (TAVARES, 2012, online). Vale ressaltar, nesse contexto, 

o número acima de apenas 1.573 pessoas, no âmbito privado e público, respondendo por 

crimes contra administração, num País que vem despencando no Índice de Percepção da 

Corrupção, caindo dezessete posições em comparação com 2016, estando agora em 96° 

posição de 180 países (MENDONÇA, 2018, online). Na escala de zero (mais corrupto) a cem 
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(menos corrupto), o Estado brasileiro possui 37 pontos. Todavia, ainda assim, a punibilidade 

efetiva para resolução desse fato se demonstra inerte, com baixos índices de condenação por 

isso. 

Somado a isso, temos um Estado altamente burocrático, cujas horas necessárias para 

resolução, por exemplo, de pagamentos tributários, anualmente, têm média de 2.038 horas, 

ao passo que a média dos países da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento 

Econômico (OCDE) é de 163 horas (SCHÜLER, 2017, online). Isso facilita muito uma 

preparação e uma complexa execução a ser desempenhada pelo criminoso tributário no País, 

além de servir como um pretexto compreensivo para o autor, segundo Sutherland, que serve 

para dar “motivo” e, inclusive, justificativa do ato delituoso (SHECAIRA, 2013, p.174). 

Aponta-se, também, a legislação vigente regulando os crimes tributários no Brasil de 

forma extremamente indulgente com os criminosos dessa área do Direito, que são, como se 

analisa, da classe mais privilegiada no País. Primeiramente, há tolerância no valor de até 

R$20.000,00 pelo Estado, que mediante decisão do Superior Tribunal Federal obriga um 

arquivamento na proposta de ação contra os agentes infratores que tenham dívida por 

impostos com a união até aquele valor. 

Conforme essa assertiva, o desembargador federal de São Paulo decidiu a respeito, 

utilizando o Princípio da Insignificância até o referido valor acima citado (LUNARDELLI, 

2015, online). No entanto, ao estudar a média salarial do brasileiro, o IBGE – Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatísticas, determinou que 50% da população no País sobrevive 

com até um salário mínimo, ao passo que 1% da população ganha até 36,3 vezes mais que 

aquela metade das pessoas no Brasil, com 889 mil pessoas possuindo renda média mensal 

de R$27.085,00 (DIA, 2017, online). Afinal, quantos brasileiros, mediante esses dados, 

poderiam acumular tributação de até R$20.000,00, senão aquela classe mais privilegiada na 

sociedade? 

Não sendo suficiente essa flexibilização, inexistente, por exemplo, nos crimes de furto, há 

também uma enorme indulgência estatal na punibilidade desses atos criminosos de matéria 

tributária. Nessa perspectiva, caso haja um pagamento integral do tributo que excede o 

valor acima citado devido pelo criminoso, independentemente do momento, há extinção 

imediata da punibilidade (MATEUS, 2011, p.3). 

Isso significa que, apesar de ter cometido o crime e não ter tentado remediar sua 

consumação, ou reparar seu erro antes de proposta execução da ação pela Procuradoria da 

Fazenda, o agente continua com a possibilidade de extinguir totalmente a punição logo após 

ajuizada ação contra ele. Nos crimes de furto, ainda com devolução integral do objeto do 

crime, num valor extremamente inferior ao da tolerância nos crimes tributários, o 

Arrependimento Posterior, que ocorre antes do recebimento da denúncia pelo juiz, apenas 

minora a pena de 1/3 a 2/3 (JESUS, 2013, p.389). 

Há, outrossim, possibilidade de suspensão da pretensão punitiva do Estado ao criminoso 

tributário – aquele que deve mais de R$20.000,00 – que parcelar sua dívida com a União 
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(MATEUS, 2011, p. 3). Essa flexibilidade a crimes materialmente realizáveis pelos grupos 

mais privilegiados socialmente explica, por exemplo, o reduzido número de apreendidos pelo 

crime de apropriação indébita previdenciária, conforme traz a jurisprudência nacional 

(CUNHA, 2017, online). 

Esses fatos, nesse contexto, são extremamente relevantes para cogitação e execução de 

crimes de colarinho branco no Brasil: um país cuja administração pública é considerada 

ruim e os desrespeitos às suas instituições no Estado não são eficazmente punidos no âmbito 

econômico e administrativo. Sutherland, ao desenvolver sua teoria, destacou algumas 

características importantes nessa categoria mais sofisticada de crimes. Seus infratores, 

segundo o autor, cometem esses crimes no exercício de suas profissões, são respeitáveis na 

sociedade – devida suas influências na economia e na política, seja no âmbito local ou 

nacional, e possuem elevado status social, coisas não encontradas no perfil estereotipado do 

delinquente trazido pelos preconceitos sociais (SHECAIRA, 2013, p. 176). 

Hakenhaar, nessa perspectiva, traz indagações a respeito da “descriminalização” material 

e informal dos crimes de colarinho branco justamente pela insuficiência prática de 

demonstrar ofensividade e lesividade desses crimes à população, que, por isso, não nutre 

um anseio coletivo pela punibilidade desses sujeitos (HAKENHAAR, acessado em: 04/2018, 

p. 9-10). 

Há, também, uma mescla de admiração e de medo entre os membros dos órgãos públicos 

responsáveis pela punibilidade no Estado. Não apenas trata-se de homens influentes na 

sociedade, o que promove medo, mas também são homens cujas perspectivas sociais e 

intelectuais se adequam aos das classes mais altas, incluindo suas sofisticações e seus 

méritos, levando o Poder Público a declinar ou a tornar mais brandas as penas aplicadas a 

esses criminosos, vista a identificação com o sujeito, que sequer é considerado um real 

criminoso (SHECAIRA, 2013, p.176-177). 

Com isso, há uma inaplicabilidade da punição prevista nos âmbitos formal- institucional 

e informal-material, uma vez que nem o povo reconhece suas características criminosas, 

nem o Estado possui agentes públicos com real motivação para fazer valer o Direito em 

sociedade, que compreende, sim, condutas semelhantes às expostas como crimes. 

Em vista do exposto, é extremamente oportuno elucidar que as condutas denominadas 

white-collar crimes são criminosas, embora não repudiadas como os demais crimes “comuns” 

em sociedade. Isso promove uma legitimação para atuação enviesada do Estado no 

cumprimento da punição quase exclusivamente aos crimes materialmente mais possíveis 

pelas populações mais pobres e menos influentes do país. Ocorre, então, a seletividade 

punitiva mediante criminalização discriminatoriamente imposta nos crimes mais propícios 

de serem realizados pela população mais pobre do Brasil. Isso fere diretamente o Princípio 

da Isonomia Jurídica e os princípios democráticos do Estado de Direito. 
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4. A FALTA DE REPRESENTATIVIDADE PELO ESTADO E AS CONSEQUÊNCIAS 

CRIMINÓGENAS PROMOVIDAS PELO EXERCÍCIO ARBITRÁRIO DO PODER 

Desde a sua formação, a Declaração de Direitos do Homem promovida numa isonomia 

legal é inaplicável à realidade social. Isso é evidenciado por Hobsbawm, que analisa o 

contexto da Revolução Francesa a partir dos conflitos existentes à época. Não havia mais, 

por conseguinte, uma fragmentação social pautada na linhagem sanguínea, mas uma 

diferença observada pela posição econômica do indivíduo (HOBSBAWM, 1989, p.77). Desse 

modo, o regimento social estaria limitado ao controle parlamentar, não mais aos nobres, e 

aquele era formado por uma oligarquia, cujos homens controlando as leis na nação francesa 

compartilhavam entre si a semelhança de ser uma elite dentro do povo francês. Com a 

representação indireta, e a quase totalidade do povo sendo pobre e analfabeta, não foi 

empecilho à burguesia daquele país adquirir maioria da população até então 

desprivilegiada de direitos formais (HOBSBAWM, 1989, p.78). Conforme atempera Paulo 

Bonavides (BONAVIDES, 2013, p.236), o Estado de Direito Liberal à época, censitário em seu 

Legislativo, demonstrava uma elite que para a própria elite governava. 

Portanto, perquire-se que desde a formação do Estado Democrático de Direito, uma 

influência valorativa e econômica pelos então mais privilegiados, os reais usufrutuários do 

poder soberano do Estado, ocorre. Isso pode ser evidenciado no trajeto político do Brasil. A 

título de exemplo, em estudo feito na cidade de São Paulo, em 1948, ficou demonstrado que 

59% da população estava insatisfeita com os deputados estaduais, e 32% desse povo 

insatisfeito alegou que o parlamento não trabalhava para o povo, não havia uma 

representatividade (MENEGUELLO, 2012, p. 16-17). 

Ademais, em 1987, num estudo nacional, apurou-se que a credibilidade do parlamento 

brasileiro era baixíssima, com apenas 3,1% das pessoas afirmando que falavam, os 

parlamentares, apenas verdades, enquanto 50,6% afirmavam que falavam mais mentiras 

que verdade, e 25% que apenas falavam mentiras (MENEGUELLO, 2012, p. 27). Por fim, 

relativo à função, em 1990, o povo, em 65%, alegou que os parlamentares não cumpriam 

sua obrigação de legislar e de fiscalizar o dinheiro público eticamente, e que 83,7% atendiam 

às preocupações dos poderosos, bem como 83,1% apenas legislavam pelos próprios 

interesses (MENEGUELLO, 2012, p.28-29). Isso demonstra que o Poder Público brasileiro 

não atende aos ditames da democracia há muitas décadas e, necessariamente, não atua 

conforme os princípios isonômicos do Direito, em especial à Justiça Penal, que persegue 

determinados crimes em detrimento de outros, estes materialmente possibilitados, quase 

exclusivamente, aos mais ricos no País, que vêm administrando as instituições públicas do 

Estado. 

Nesse aspecto, a política brasileira se demonstra elitizada, conforme uma minoria mais 

rica do Brasil persiste no exercício do poder, mediante facilidades econômicas advindas 

desde seu nascimento, perpetuando no Estado atos parciais e discriminatórios nas medidas 

públicas, que não raro flexibilizam a punibilidade aos mais privilegiados em sociedade. Isso 
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é proporcionado devido à transformação dos partidos políticos em oligarquias expressando 

uma minoria dominante, que devida posição social conseguem influenciar decisões 

populares para perpetuarem-se no poder (PRATTI; PESSINE, CAMPOS, 2016, p. 70-71). 

Ao estudar a profissão dos deputados estaduais no Espírito Santo, verificou-se que um 

terço deles possui como profissão “deputado”, em estudo realizado com dados do parlamento 

de 2011 a 2018 (PRATTI; PESSINE, CAMPOS, 2016, p. 78). Isso significa que a manutenção 

do cargo é uma prioridade, havendo influência disso nas suas decisões, retomando-se ao 

Parlamento brasileiro do século passado. Ademais, relativo ao patrimônio em Reais, apenas 

10% possui um inferior a R$100.000,00. Todos os demais estão acima, com 13,3% acima de 

um milhão. E, como já demonstrado acima, esses grupos, certamente, fazem parte do 

segmento mais rico no País (PRATTI; PESSINE, CAMPOS, 2016, p. 81). 

Uma vez que a sociedade brasileira é fragmentada em diversos grupos, conforme os dados 

acima acerca da qualidade de vida da população, revela-se que em cada segmento há pessoas 

cuja compreensão relativa à realidade está extremamente vinculada ao seu meio, estes 

ambientes sendo tão contrastantes que se pode afirmar haver cidadãos de países totalmente 

distintos numa mesma cidade, devida às diferenças socioeconômicas. O crime, nessa 

perspectiva, enquanto uma conduta, é aprendido pelo sujeito, e os ensinamentos são, 

necessariamente, muito limitados ao grupo que o indivíduo pertence. Portanto, há crimes 

mais factíveis, possíveis e materialmente mais realizáveis a determinados segmentos e a 

correlatas pessoas no Brasil. Tendo em vista que, conforme analisado, alguns crimes são 

mais punidos, além de mais estigmatizados pela sociedade, com uma repressão pelo Estado 

mais enviesada, ocorre uma seletividade punitiva no Brasil. 

A Isonomia Jurídica, então, perde totalmente seu valor no Estado, assim como a 

Democracia brasileira. Não somente há uma seleção corroborando para a punição de pessoas 

de grupos menos privilegiados, como, também, há uma governabilidade legitimando essas 

políticas que, de fato, se demonstram oligárquicas. Para Aristóteles, essa é a consequência 

da corrupção de um governo aristocrático – cuja realidade estaria mais próxima da 

brasileira, visto que a democracia, à época do autor, era um exercício de governo direto pelos 

cidadãos, sendo, pois, mais próximo ao Brasil atual uma aristocracia, no conceito 

aristotélico, visto que poucos, considerados melhores pelo povo, estariam usufruindo o 

exercício do poder pela concessão dos cidadãos (ARISTÓTELES, 1998, p.106). Quando uma 

minoria selecionada, nesse contexto, mais influentes e ricos em sociedade, governam para 

si e não para o povo, conforme seu dever de cidadãos, há uma arbitrariedade no poder 

configurando a corrupção de seu governo. 

A influência do Estado na promoção da qualidade de vida dos brasileiros é imprescindível, 

e a persistência na ineficácia de políticas públicas promissoras tem muita relação ao fato da 

punibilidade desses fatos – corrupção, improbidade administrativa, crimes tributários e 

financeiros – serem flexibilizadas pelo Poder Público. Conforme se perquire, há enormes 
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facilidades para extinção da punibilidade efetiva do Estado aos criminosos – que sequer são 

assim tratados pela sociedade e pelo Ordenamento Jurídico – de colarinho branco. 

Analisa-se, então, que a impunidade, oriunda da estrutura de seleção punitiva do Estado 

brasileiro, impossibilita uma mudança no quadro criminógeno e social do Brasil, devida 

fundamentação social e estatal influenciarem diretamente nisso (SHECAIRA, 2013, p.309). 

Primeiramente, conforme acima demonstrado, a identificação de valores sociais, cidadãos, 

morais, religiosos ou qualquer outra forma de vínculo socialmente constituído reavalia as 

compreensões acerca da realidade pelo indivíduo. Logicamente, nesse contexto, pessoas 

convivendo numa mesma sociedade com realidades tão discrepantes, como ocorre no Brasil, 

causa um desmerecimento pela Ordem Pública no Estado. Há isso especialmente devida 

à falta de reconhecimento de outras condutas frente ao fato, ou a inexistência de uma 

identificação comum – impossibilitada por causa da desproporcional qualidade de vida, de 

educação e de infraestrutura básica. Essa situação apenas é remediável pelas políticas 

estatais que, entretanto, encontram-se totalmente ineficazes à realização dessa igualdade no 

Brasil. Ocorre, então, uma promoção da criminalidade no Brasil, vista a falta de vínculos e 

de identificação entre as pessoas que coexistem nas cidades, não existentes devido descaso 

do Poder Público em proporcionar mais igualdade social no País. 

Desse modo, pode-se afirmar que há um ciclo de formação de criminosos no Brasil. 

Isso por causa do aumento na criminalidade realmente punida e apreciada pelo Estado e, 

paralelamente, pela ineficácia na promoção da cidadania pelo Poder Público, ocorrendo, na 

União, uma enorme desigualdade e impunidade dos crimes que, de fato, impedem a 

consolidação da igualdade e da qualidade de vida entre os cidadãos brasileiros, fatores que, 

caso efetivados pelo Estado, reduziria a criminalidade e proporcionaria isonomia jurídica. 

Essa discriminação no combate de crimes mais propícios de serem realizados pelas 

populações mais mal assistidas pelo Estado, por conseguinte, confere uma série de 

consequências sociais. A população negra encarcerada, em todas as regiões brasileiras, 

apresenta uma porcentagem maior que a população negra no Brasil de um modo geral 

(MOURA; RIBEIRO, 2014, p. 52). Os negros representam 51% da população brasileira, e são 

67% no sistema prisional (MOURA; RIBEIRO, 2014, p. 50). 

É, nessa perspectiva, ainda mais evidente as consequências dessa punibilidade enviesada 

quando analisada em Santa Catarina, cuja população negra é 15,72%, enquanto a população 

carcerária da mesma unidade federativa é composta em 36,76% de negros (MERELES, 2017, 

online). Isso significa que mais da metade dos negros em Santa Catarina estão presos. 

Ocorre, então, um reforço ao preconceito na sociedade, segregando a população conforme o 

crime mais propício a sua condição em sociedade, ao grupo na qual pertence, que tem, pelo 

Estado, uma enviesada política de desmoralização e de punição, desviando a 

responsabilidade penal dos criminosos de colarinho branco. 

Em vista do exposto, não há absurdo em afirmar que, em última instância, os criminosos 

não eficazmente punidos e responsabilizados, que se reafirmam e se legitimam no poder 
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mediante a instrumentalização do Estado, conforme a Teoria Crítica (SHECAIRA, 2013, 

p. 282-283), devem ter parte, na atribuição da pena, da responsabilidade pela sociedade na 

qual circunscrevem seus crimes. Isso não apenas é meio de demonstrar mais severidade aos 

criminosos desses grupos, mas, especialmente, meio proporcional de cobrança pela 

responsabilidade do agente infrator advinda da confiança atribuída pela sociedade no 

exercício da profissão dele (SHECAIRA, 2013, p.176). 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Diante desta realidade seletiva, perquire-se uma impossibilidade de melhorias no cenário 

criminógeno e social do Estado sem que haja uma reestruturação no Poder Público, porque 

os crimes que estão seguindo impunes – crimes materialmente mais propícios de serem 

realizados pela classe mais rica e influente no Brasil – são a causa da perpetuação na 

elevação da criminalidade e da violência no País. Esses crimes, nesse aspecto, são relativos 

à economia e à administração pública, fatores sociais imprescindíveis para realização de 

políticas públicas promissoras e garantidoras de real qualidade de vida e de bem estar da 

população. 

O crime, conforme elucidado, é uma técnica, é um ensinamento absorvido pelo agente, 

então é extremamente limitado ao meio circunscrito de formação e de convivência do 

indivíduo. Desse modo, determinados delitos são, necessariamente, mais possibilitados a 

certos grupos da sociedade. É nesse contexto que ocorre a seletividade punitiva no 

Brasil. A reafirmação, pois, da punição e da estigmatização – segundo a Teoria da Rotulação 

Social e da Superestrutura, que atemperam a compreensão social dos valores a partir das 

classes dominantes – aos crimes mais propícios de serem executados por sujeitos das classes 

mais pobres e desassistidas pelo Estado proporciona a seletividade punitiva. Os 

“etiquetados”, nesse aspecto, como os verdadeiros criminosos do Brasil, desviam a 

responsabilidade das classes mais elitizadas – social, intelectual, econômica ou politicamente 

– dos seus próprios atos ilícitos, que sequer são avaliados pelo Poder Público como crimes 

realmente lesivos à sociedade, e a reprovabilidade social e o procedimento jurídico são 

totalmente favoráveis a essa afirmação. 

Nesse sentido, para vinculação da desigualdade social ao crime, conforme defende este 

artigo, o Brasil é o décimo país com maior desigualdade no mundo, havendo enorme 

concentração de renda e, consequentemente, estando em 79° entre 188 países no ranking 

do IDH (PIRES, 2017, online). Paralelamente, o País é o 11° no ranking mundial de violência, 

estando acima de países como Egito, Líbano e Iêmen, que recentemente tiveram violentas 

manifestações políticas (G1, 2014, online). Por outro lado, países cuja desigualdade social é 

extremamente baixa, e o Estado investe, mediante políticas públicas eticamente aplicadas, 

na sociedade de Bem-Estar Social, o quadro é inverso. A título de exemplo, Noruega, com 

0,949 no IDH (MATOSO, 2017, online), que inclui nos cálculos do índice a concentração de 

renda e a desigualdade social, é o quarto país com menor índice de violência no mundo (G1, 

2014, online). Outro exemplo é a Dinamarca, com segundo menor índice de desigualdade 
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entre os países da OCDE (GLOBO, 2014, online), e ocupa a quinta colocação entre os países 

menos violentos no mundo (G1, 2014, online). 

A qualidade de vida, portanto, advinda pelas políticas públicas eticamente aplicadas, a 

fim da redução na desigualdade para promoção de realidade igualitária entre os indivíduos 

que coexistem é essencial para realização de um Estado com reduzidos índices de 

criminalidade. Isso, conforme se perquire, apenas será realidade mediante um Poder Público 

imparcial na Justiça Penal e no exercício de suas funções jurídicas. 

A Oportunidade na Ação Penal, nesse sentido, enquanto princípio que remete às 

necessidades de real atuação do Estado punitivo, deve ser voltado às fundamentações da 

criminalidade no país. Ou seja, o Estado, reservando-se desse princípio, pode reavaliar suas 

medidas jurídicas e remeter seus processos e suas investigações aos criminosos que, de fato, 

lesam a sociedade e impossibilitam a realização dos princípios democráticos na sociedade 

brasileira, inclusive mediante um novo exame acerca das prerrogativas judiciais facultadas 

aos white-collar crimes, a fim de assegurar o cumprimento do “dever-ser” estabelecido na 

Constituição Federal do Brasil. Esta compete ao Estado a obrigação de um exercício que 

garanta a qualidade de vida, a promoção da igualdade social e a imparcialidade no exercício 

punitivo dos órgãos públicos (BRASIL, 1988, art. 3°, 5° e 6°), que são normas impossíveis na 

permanência da impunidade aos criminosos de colarinho branco no Brasil. 
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Raquel Pinheiro Sales1 

1. INTRODUÇÃO 

O Princípio da Presunção do Estado de Inocência, também denominado de princípio da 

não culpabilidade, está sob debate doutrina e pela jurisprudência acerca de sua flexibilização 

perante o Supremo Tribunal Federal com relação a execução antecipada da pena, 

notadamente após o julgamento do Habeas Corpus (HC) n. 126.292, em fevereiro de 2016, 

e posteriormente, após a negativa de concessão das medidas liminares nas Ações Diretas 

de Inconstitucionalidade n. 43 e n. 44. 

A Constituição (CF) prevê em seu texto que: “ninguém será considerado culpado até o 

trânsito em julgado de sentença condenatória” artigo 5º inciso LVII. O Supremo Tribunal 

Federal (STF) vem se utilizando de argumentos que a execução antecipada da pena, antes 

do trânsito em julgado será produtiva para uma maior efetividade processual, porém, há 

uma grande discussão acerca desse pensar. 

O Habeas Corpus 126.292, foi um julgamento ocorrido em 2016, em que consigna o 

Supremo Tribunal Federal (STF) pela possibilidade de início da execução da pena 

condenatória, após a confirmação da sentença em segundo grau. O ministro Teori Zavascki, 

relator, assinala que, a manutenção da sentença penal na segunda instância, confirma a 

culpa do condenado, o que autoriza o início da execução da pena. 

Diante disso, surgem as Ações Diretas de Constitucionalidade, propostas pelo Partido 

Ecológico Nacional (PEN) e pela Ordem dos Advogados do Brasil (OAB). Para a reversão desse 

entendimento, o qual observado pelos parâmetros da lei, é contrário à redação da 

Constituição no seu artigo 5º, inciso LVII e do Código Processo Penal no seu artigo 283. 

Essas ações têm a finalidade de confirmar a eficácia da norma, sustentando a presunção de 

sua legitimidade enquanto não sobrevier decisão final. 

Ademais, devido a esses questionamentos, o trabalho foi elaborado para analisar as 

contradições envolvendo o Princípio da Presunção do Estado de Inocência e as mudanças de 

entendimento pelos Ministros na aplicação deste, como também, o estudo dos impactos que 

as Ações Diretas de Constitucionalidade n. 43 e 44 propostas pela (OAB) e pelo (PEN) poderá 

influenciar nos processos. 

                                       
1 Acadêmica de Direito. Pesquisadora e bolsista do Laboratório de Ciências Criminais (LACRIM), pela 

Universidade de Fortaleza (UNIFOR), sob a orientação da professora Anarda Pinheiro Araújo. 
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Destarte é necessário fincar que a decisão do HC 126.292 é precedente do STF e, 

portanto, pode ser utilizada como fundamento para as decretações de prisões em todo o 

pais. Devido a isso, toma-se como ponto de partida estes questionamentos para esmiuçar o 

Princípio da Presunção do Estado de Inocência, juntamente com análise acerca das Ações 

Diretas de Constitucionalidade. 

2. METODOLOGIA 

A metodologia foi inicialmente bibliográfica, fazendo uso da biblioteca física e digital da 

Universidade de Fortaleza (UNIFOR). Analisaram-se, também, decisões acerca do tema 

(presunção do estado de inocência), entre os anos de 2009 e 2016 no Supremo Tribunal 

Federal, para assim verificar se há ou não divergência entre as decisões dos ministros. 

3. O POSTULADO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA 

O precursor do Princípio surgiu na França, quando aparece positivado pela primeira vez 

na Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. No Brasil, foi a partir da Constituição 

de 1988, previsto no artigo 5º, inciso LVII, dispõe que: “ninguém será considerado culpado 

até o trânsito em julgado”. Tal preceito também se encontra nos pactos internacionais dos 

quais o Brasil é signatário, como o Pacto São José da Costa Rica (Convenção Americana de 

Direitos Humanos, Dec. 678/92) e o Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos, Dec. 

592/92. 

A presunção do estado de inocência destina-se a todos os cidadãos, visando respeitar a 

dignidade e os direitos essenciais da pessoa humana. Este funciona como princípio 

garantidor do acusado, que ao longo do processo não será considerado culpado antes do 

trânsito em julgado (Gustavo Badaró, 2016). 

Segundo Renato Brasileiro,2016 o princípio da presunção do estado de inocência é 

fundamentado e estruturado no sistema acusatório. Este sistema tem como característica 

primordial a divisão das funções de acusar, defender e julgar, ou seja, diferentemente do 

sistema inquisitório, em que todas as funções de acusar, defender e julgar estão 

concentradas somente em um julgador. Essa concentração de poder, consequentemente 

influenciava na vinculação do juiz ao resultado final da demanda, ferindo assim, sua 

imparcialidade na decisão. 

O sistema acusatório, do qual o princípio da presunção faz parte, os juízes mantêm 

sua imparcialidade, assim como o órgão acusador, pois se caracteriza pela presença de 

partes distintas no processo, ou seja, quanto aos meios de prova o juiz não determina de 

ofício, em regra, salvo caráter excepcional, devendo as partes no processo produzi-las, 

observando o contraditório e a ampla defesa 

Neste sistema, é papel das partes a produção de provas sendo o juiz mero órgão 

garantidor de direitos, logo, no sistema acusatório o indivíduo deixa de ser mero objeto do 

processo para ser sujeito de direitos. Empós, é de se ratificar que este princípio está imbuído 
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no sistema acusatório, no qual o réu é sujeito de direitos, sendo respeitados assim, o 

contraditório e a ampla defesa e tendo por fim, um julgamento justo com um órgão 

jurisdicionado imparcial. 

No que se refere às prisões, o estado da não incriminação, proíbe qualquer antecipação 

de resultado, como a aplicação de pena, antes do trânsito em julgado. Entretanto, a 

presunção do estado de inocência não é incompatível com as prisões de naturezas cautelares, 

desde que seja fundada em um juízo concreto de necessidade, cujo permissivo decorre 

inclusive da própria Constituição artigo 5º, inciso LXI e do Código de Processo Penal, desde 

que obedecidos aos requisitos e pressupostos legais. Logo, na aplicação de medidas 

cautelares antes da condenação, não são incompatíveis com o princípio da presunção de 

inocência (Renato brasileiro, 2016). 

Conforme as palavras do Ministro Luís Roberto Barroso, no seu voto do HC nº 126.292: 

O princípio da inocência e a inexistência de trânsito em julgado não impedem a prisão. A prisão 

pode ser justificada mesmo na face pré- processual, contra meros investigados ou na fase 

processual, ainda quando pesar contra o acusado somente indícios de autoria, sem qualquer 

declaração de culpa. 

Pode-se concluir que a prisão processual, ocorrida antes do trânsito em julgado de 

sentença penal, é compatível com o princípio da presunção de inocência, podendo ser 

decretada observando seus requisitos no Código de Processo Penal e havendo justificativa 

para tal. 

3.1. O princípio da presunção do estado de inocência e princípios correlatos. 

O conceito do princípio da presunção do estado de inocência no Brasil está disposto no 

artigo 5º, inciso LVII da Constituição Federal, que dispõe: “ninguém será considerado 

culpado até o trânsito em julgado”. No Brasil, esse princípio foi elencado de forma expressa 

na Constituição de 1988, posto que no passado era extraída de outros princípios como 

notadamente do devido processo legal. 

Com a positivação do princípio, pode-se entender que todos são considerados inocentes, 

até o trânsito em julgado da sentença condenatória. Observa-se, ainda, que o constituinte 

não trouxe restrições da aplicação deste princípio, logo, pode-se inferir que antes do trânsito 

em julgado todos são inocentes. 

O princípio da presunção do estado de inocência é estruturado no sistema acusatório, o 

qual o réu é sujeito de direitos sendo respeitados assim, o contraditório e a ampla defesa. 

Tem como característica primordial desse sistema a divisão das funções de acusar, 

defender e julgar, logo se difere do sistema inquisitório, em que consiste todas as funções 

em apenas um julgador, não garantindo, assim, a imparcialidade. 

Ademais, conforme Eugenio Pacelli (2016), o princípio da inocência impõe ao poder 

público uma observância de duas regras especificas em relação ao acusado, uma de 

tratamento, segundo qual o réu não poderá sofrer restrições fundadas exclusivamente na 
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possibilidade de condenação antes do trânsito em julgado, e outra de fundo probatório, em 

que todo ônus probatório é feito por quem alega.2 

Gilmar Mendes (2015.p.39.40), em sua doutrina discute a condenação do réu, que sofre 

uma pena restritiva de liberdade em regime inicial fechado na segunda instância. Para ele, 

essa condenação tem uma natureza grave, logo deve haver a aplicação do cumprimento de 

pena, independentemente acerca da reiteração criminosa do acusado, com a finalidade de 

“manter a ordem pública”. Mesmo o réu estando sob a égide do princípio da não 

culpabilidade, o réu deve cumprir a pena, desde logo. 

Considerando que a prisão é a “ultima ratio”, Gilmar Mendes desconsidera as 

circunstâncias e os requisitos impostos pelo Código de Processo Penal com relação às prisões 

e as medidas cautelares entendendo que o princípio da presunção deve ser flexibilizado 

perante o STF já que existem prisões no decorrer no processo.3 

Assim, conclui-se que as prisões processuais elencadas no código de processo penal, tais 

quais: prisão temporária, prisão preventiva, prisões em flagrante, não são incompatíveis com 

o princípio da presunção do estado de inocência, desde que fundadas na própria Constituição 

no art. 5º inciso LXI e no CPP, desde que se respeitem os requisitos e pressupostos legais. 

(Renato Brasileiro, 2016). 

Mas um ponto fundamental no estudo do princípio da presunção do estado de inocência 

é a análise dos princípios constitucionais correlatos a esse. Diante disso, destaca-se o 

princípio do devido processo legal. Segundo Guilherme Nucci (2013), o devido processo legal, 

foi primeiro elencando na Carta Magna da Inglaterra em 1215, “nenhum homem pode ser 

preso ou privado de sua propriedade a não ser pelo julgamento de seus pares ou da lei da 

terra”, este princípio surgiu como garantia contra o autoritarismo do rei, que há época 

retirava as terras do povo sem nenhuma justificativa. 

Com isso, surge o “by the land of the land” que após ficou conhecido como “due 

processo of law” (devido processo legal), ou seja, a partir da criação desde princípio o rei 

somente poderia retirar as terras dos camponeses por meio de um devido processo legal. 

O devido processo legal se divide em dois aspectos, o substantivo (material) e o 

procedimental (processual). O primeiro está relacionado com o direito penal em si, 

envolvendo todos os princípios penais, inclusive o princípio da legalidade. Já o segundo 

aspecto está condicionado ao processo com suas garantias, e é aqui na fase processual que 

                                       
2 Antônio Magalhães Gomes filho destaca quatro peculiaridades com relação ao ônus da prova, 1- a 

incumbência do acusador de demonstrar a culpabilidade do acusado (pertence com exclusividade o 
ônus dessa prova) 2-a necessidade do acusador de comprovar os fatos imputados, 3- comprovação 
dos fatos deve ser feita legalmente, respeitando assim, o devido processo legal, 4-o acusado não é 
obrigado a corroborar na apuração dos fatos. 

3 “Podemos tanto dizer que a partir do 2º grau já pode ocorrer a prisão se o juiz assim avaliar, se o 
Tribunal assim avaliar. Vamos estar consoantes com todas as declarações de direito, inclusive com 
a Convenção Interamericana de Direitos. Portanto, não acredito que haja aqui tantos problemas” 
Folha de São Paulo, em 27 de junho de 2013. (Ação direta de constitucionalidade 44) 
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o Estado analisará a culpa do indivíduo, com relação a um delito que possa resultar em uma 

sanção. 

O devido processo legal pode ser entendido como princípio precursor do processo penal, 

por meio deste, surge vários outros, como a ampla defesa, contraditório, o juiz natural, a 

legalidade e a publicidade.4 5Ligado ao devido processo legal, surge então a legalidade 

disposta no artigo 5º, inciso XXXX, CF “não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena 

sem prévia cominação legal. ”. O princípio da legalidade está também inserido no artigo 9º 

da Convenção Americana Sobre os Direitos Humanos.6 

Por mais grave que possa ser a conduta, somente será considerado como crime se a 

conduta estiver descrita como típica em lei, ausente a descrição não há delito. Destarte, a 

legalidade é um princípio que deve ser fielmente respeitado, tanto no aspecto processual 

como na fase de investigação criminal. 

Em contrapartida, outro princípio relevante que também deriva do devido processo legal 

é o princípio da publicidade previsto no artigo 93, inciso IX na Constituição. Este princípio 

define que os atos processuais serão públicos, regra geral, salvo quando há sigilo envolvendo 

o direito à intimidade ou o interesse social, (artigo 5º inciso LX). O artigo 792 parágrafo 1º 

do Código de Processo Penal elenca que havendo perturbação da ordem, escândalos ou 

inconveniente grave, o processo poderá ser sigiloso, cabendo o magistrado decidir. 

Na contemporaneidade percebe-se que o princípio da publicidade vem sendo mitigado 

pela mídia sensacionalista, e as garantias constitucionais do direito a imagem, a dignidade 

e a privacidade vem sofrendo constantes abusos e explorações, fazendo assim que direitos 

fundamentais sejam violados. 

Diante disso, surge a necessidade de se haver uma atenção redobrada com relação as 

medidas cautelares durante o processo, como por exemplo, a quebra de sigilos bancários, 

telefônico, fiscal, busca e apreensão domiciliar e por fim, a própria figura do indiciamento 

que por meio de exposição exagerada de sua imagem na imprensa, em que pode acabar 

prejudicando-o seriamente, causando prejuízos irreversíveis na sua imagem (Nestor Távora, 

2015) 

                                       
4 “A ação e o processo penal somente respeitam o devido processo penal, caso todos os princípios 

norteadores do Direito Penal e do Processo Penal sejam, fielmente, respeitados durante a 
persecução penal, garantindo e afirmado os direitos do acusado para produzir sua defesa, bem como 
fazendo atuar um judiciário imparcial e independente”. Nucci (2013, p.73)  

5 Ainda em relação à presunção de inocência: “é inconstitucional utilizar a prisão provisória como 
pena antecipada para satisfazer o clamor público ou para lograr credibilidade às instituições, bem 
como pela alegação da garantia à ordem pública baseada apenas na gravidade do delito, porquanto 
viola o sistema constitucional de direitos fundamentais estruturado nas cláusulas do devido 
processo legal, presunção de inocência e proporcionalidade. Jurisprudência iterativa do Supremo 
Tribunal Federal” (TJ/RS. HC 70035687532,3ª. C.C., rel. Odone Sanguiné,06.05.2010, v.u.)  

6 Convenção Americana Sobre os Direitos Humanos. Artigo 9º: “Ninguém pode ser condenado por 
ações ou omissões que, no momento em que forem cometidas, não sejam delituosas, de acordo 
com o direito aplicável. Tampouco se pode impor pena mais grave que a aplicável no momento da 
perpetração do delito. Se depois da perpetração do delito a lei dispuser a imposição de pena mais 
leve, o delinquente será por isso beneficiado. ” 
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Nos dias atuais, o poder judiciário preza mais pelo clamor social do que pelo correto 

processamento da ação, sendo assim, desrespeitando inúmeros princípios, leis e doutrinas. 

É necessário o respeito das leis e de seus princípios para que o processo seja justo ao final. 

4. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA NO BRASIL E A EFICÁCIA DAS ADC´S. 

Em meio a toda discussão social acerca do tema, tem-se decisões de caráter liminar no 

Supremo Tribunal Federal a respeito da antecipação da pena, em virtude da condenação em 

2º instância, como decidido no acordão que proferiu a decisão acerca do Habeas Corpus 

126.292 (Relator Ministro Teori Zavascki). Em decorrência disso, os ministros, por diversas 

vezes, mudaram seu entendimento com relação a este assunto. O entendimento do STF, com 

a prolação da decisão acima relatada, manteve uma interpretação retrospectiva, pois a 

interpretação foi pautada perante a Constituição de 1969, que consistia na condenação 

antes do trânsito em julgado. 

Em 2009 a Suprema Corte muda de posicionamento no julgamento do Habeas Corpus 

nº 84.078, de relatoria do Ministro Eros Grau. Neste houve entendimento de que a execução 

da pena era possível somente com o trânsito em julgado da sentença condenatória, portanto, 

não sendo admitido a execução da pena em 2º instância. 

Os ministros que votaram a favor da execução: Ellen Gracie, Cármen Lucia, Joaquim 

Barbosa e Menezes de Direito. Os outros como Gilmar Mendes, Marco Aurélio, Celso de 

Mello, Eros Grau, Cezar Peluzo, Ricardo Lewandowski e Carlos Brito votaram contra a 

execução da pena antes do trânsito em julgado, em 2009. 

Em 2011 para sedimentar o novo entendimento adotado em 2009 é editada uma lei de 

nº 12.403/2011 que visa alterar o art. 283 do CPP. A Lei nº 12.403/11 que alterou a redação 

ao artigo 283 do Código de Processo Penal foi editada com a finalidade de harmonizar o 

direito processual penal ao ordenamento constitucional, reforçando assim, o princípio da 

presunção de inocência. 

Tal modificação foi necessária, pois o artigo trazia em seu texto original a possibilidade 

da prisão a qualquer momento (não respeitando o trânsito em julgado), desde que 

respeitadas a inviolabilidade do domicílio. Com a mudança em seu texto, trouxe novamente 

a necessidade do trânsito em julgado para a execução da pena. 

Em 2016, com o julgamento do HC nº 126.292, os ministros do STF causaram outra 

reviravolta sobre o tema, voltando assim, a alterar seu entendimento, decidindo pela 

possibilidade da execução da pena, após a confirmação da sentença condenatória em 2º 

grau. 

É notável perceber que o Habeas Corpus nº 126.292 e a posição adotada pelo Supremo 

Tribunal Federal, trouxe grande instabilidade jurídica e devido a isto, o Partido Ecológico 

Nacional e a Ordem de Advogados do Brasil ingressaram com Ações Diretas de 

Constitucionalidades nº 43 e 44. 
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Quando do julgamento do HC nº 126.292, os ministros se utilizaram dos argumentos 

elencados no HC nº 85.886/RJ, de relatoria da Min. Ellen Gracie de que “em país nenhum 

do mundo, depois de observado o duplo grau de jurisdição, a execução de uma condenação 

fica suspensa, aguardando referendo da Corte Suprema”. 

No entanto, há de se ter muito cuidado com referida afirmação, cite-se, por exemplo, a 

Espanha que em seu art. 24.2 da sua Constituição, menciona que todos têm o direito a 

presunção de inocência. 

Também na Itália, a previsão é de igual redação àquela prevista no Brasil. A que mais se 

assemelha é a Constituição de Portugal, previsto no seu art. 27.2: “ninguém pode ser 

total ou parcialmente privado da liberdade, a não ser em consequência de sentença judicial 

condenatória pela prática de acto punido por lei com pena de prisão ou de aplicação judicial 

de medida de segurança”. 

Caso os ministros do STF queiram adotar esse novo posicionamento retrospectivo em 

relação ao princípio é necessário declarar a inconstitucionalidade do art. 283 do CPP, bem 

como dos artigos 105 e 147 da LEP, pois os artigos são incompatíveis com a decisão proferida 

no julgamento do Habeas Corpus nº 126.292. 

Outro artigo que entrou no impasse do HC nº 126.292 foi o 637 do CPP (recurso 

extraordinário sem efeito suspensivo). Gilmar Mendes, afirma que o recurso extraordinário 

quando impetrado, por não ter efeito suspensivo, não impede a execução da pena de forma 

imediata. 

Entretanto, não há que se falar em controvérsias com relação ao art. 637 do CPP com o 

art. 283 do mesmo diploma, visto que o primeiro é mais antigo (critério cronológico) e mais 

genérico (critério da especialidade), datando de 1941. Portanto com relação às prisões, exceto 

a de natureza cautelar, há exigência do trânsito em julgado, não se aplicando à hipótese a 

regra estabelecida no art.637 do CPP. 

Nestor Távora (2016) reitera que a presunção de inocência prevalecerá até o trânsito em 

julgado, ainda que mesmo pendente de recuso extraordinário ou especial, a prisão do 

acusado somente deverá ocorrer em casos excepcionais de natureza cautelar demostrada 

assim, os seus requisitos. 

Com a devida vênia ao HC nº 126.292, é notável que a decisão gera uma instabilidade 

jurídica, pois a posição adotada pelo Supremo é causadora de grandes mudanças 

significativas. Uma das principais e mais notórias mudanças é o aumento do número de 

presos nas penitenciárias. 

Isto posto, com o julgamento do HC nº 126.292, o partido ecológico nacional e a OAB, 

ingressaram com as ações diretas de constitucionalidades nº 43 e 44 apresentando como 

pedido principal a declaração de constitucionalidade do artigo 283 do código de processo 

penal. As ações declaratórias de constitucionalidades servem para confirmar a eficácia da 

norma, ou seja, sustentar a presunção de legalidade enquanto não sobrevier a decisão final. 



Anais do Encontro de Pesquisa Jurídica da XIII Semana do Direito da UFC 

- 307 - 

Quanto à tutela da eficácia das sentenças das ADC´S não cabe ao Poder Legislativo 

estabelecer númerus clausus e nem limitar seu alcance, visto que, isso se contradiz finalidade 

do qual se destina. A tutela da eficácia das sentenças é um poder- dever do Supremo, ou 

seja, consiste a este, um poder cautelar o qual deve se observar condizente a Constituição.7 

De acordo com o Min. Teori Zavascki, não seria razoável presumir que a Constituição 

tenha atribuído ao STF a competência para determinar liminarmente as providências 

destinadas a combater os riscos à efetividade da futura sentença, sem dotar de tal 

provimento de carga impositiva e obrigatória. 

Logo, entende que a liminar, como a sentença final, tem força vinculante e erga omnes. 

Por consequência, cabe aos juízes vincularem-se a decisão preferida nas ações de controle 

concentrado, dar-lhe o devido cumprimento ao julgar as demandas individuais. 

Isso significa dizer que, deferida a liminar, a ninguém será legitimo invocar em seu favor, nem 

aos tribunais aplicar, o preceito normativo cuja vigência tiver sido por ela sustada em ação direta, 

ou negar aplicação à norma cuja vigência foi por ela imposta na ação declaratória (Teori 

Zavascki,2014) 

Em contrapartida, a provisoriedade é nota característica das liminares, ou seja, estão 

sujeitas a serem revogadas a qualquer momento, pelo advento da sentença de mérito em 

sentido contrário. Outrossim, a natureza provisória dos provimentos antecipatórios quando 

aplicada nos processos de 1º grau por exemplo, importa consequências de grandes 

proporções no âmbito do processo. Dentre essas consequências a precariedade dos direitos, 

deveres, ônus, preclusões. Portanto, se uma sentença, em sede de 1º grau, decidir com base 

nas liminares proferidas nas ADC´S e estas por sua vez, forem revogadas, perderão seu efeito 

voltando, assim, ao status quo ante. 

Ademais, mesmo com o julgamento da liminar, por parte do Supremo, muitos juízes de 

1º grau aplicaram o entendimento da Corte em que caberia a prisão em 2º instância, 

causando diversas expedições de mandados de prisões em todo o país. 

Assim é necessário frisar que o comando vinculativo de liminares, não deverão de forma 

alguma, nos casos de revogação, resultar prejuízos àqueles que foram submetidos a ela. 

Devendo ficar claro que as ações diretas de constitucionalidade ainda não é um julgamento 

de mérito, logo, são provisórias e podem ser derrubadas a qualquer momento. 

O Supremo caminha sob a perspectiva da flexibilização da presunção do estado de 

inocência, entretanto, até o momento analisou apenas duas liminares 43 e 44. Contudo, o 

                                       
7 A definição do poder cautelar sob a perspectiva do Min.Sepúlveda: “é inerente à jurisdição, menos 

como proteção ao direito da parte do que como proteção à eficácia do processo, instrumento da função 
pública da jurisdição. É um poder absolutamente publicístico. É o Poder Judiciário o titular da 
jurisdição, como todo poder, destinado a atuar sobre a realidade, o que lhe traz, implicitamente, o 
poder de resguardar a eficácia futura do exercício legitimo do seu poder. E se assim é no processo 
comum, no processo subjetivo de interesse restrito às partes, com muito mais razão assim há de ser 
nos processos objetivos de guarda da Constituição, o maior poder que se entregou no nosso sistema 
a um órgão jurisdicional, qual seja, a declaração de inconstitucionalidade ou a declaração de 
constitucionalidade da lei, a meu ver, em qualquer hipótese, com efeitos erga omnes e força 
vinculante. 
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posicionamento a favor da execução provisória da pena somente pode ser alterado pelo 

Supremo Tribunal Federal, por meio de uma nova Constituição Federal, tendo em vista que 

o Princípio da Presunção do Estado de Inocência é elencando como cláusula pétrea, não 

podendo ser abolido pelas novas interpretações ou alterações legislativas 

5. CONCLUSÃO 

O princípio da presunção do estado de inocência é um princípio garantidor, devendo ser 

respeitado perante todo o ordenamento jurídico brasileiro. Deve-se buscar um equilíbrio com 

todos os outros princípios, principalmente com o devido processo legal, assim, para se 

verificar um bom andamento processual é fundamental que se ratifique a observância de 

todos os princípios, inclusive o princípio da presunção do estado de inocência, para que 

tenhamos um processo justo e célere. 

Aos cidadãos são garantidos os direitos dispostos na Constituição, porém, o Supremo 

Tribunal Federal se utiliza muitas vezes de interpretações errôneas e contrárias à Carta 

Constitucional, utilizando-se de um ativismo judicial, ou seja, valendo-se de interpretações 

conforme suas convicções e pelo clamor social. 

Há que se destacar também que os julgamentos realizados nas ADC´s nº 43 e 44 se 

referem apenas a liminar, ainda passíveis de mudanças quando do seu julgamento de mérito. 

Portanto, não se entende razoável estender o entendimento firmado em sede de liminar aos 

demais julgamentos no Brasil, sob o perigo da instabilidade do que foi decidido. Não se pode 

tomar como eficaz e razoável um precedente em um julgamento liminar para outras decisões 

de mérito. 

Outrossim, pela nossa Constituição Federal 1988 então vigente é incabível a execução 

provisória de pena em 2º instância, conforme prevê o artigo 5º inciso LVII, destarte é ilógico 

o entendimento do STF, visto que somente pode ser alterado mediante uma nova 

constituição, tendo em vista que o artigo ora mencionado é clausula pétrea não tendo que 

o STF alterar por simples decisão. 

Por fim, finca-se a importância das Ações Diretas de Constitucionalidade e sua atuação 

do sistema processual penal e seus impactos perante toda a sociedade, com o julgamento do 

Habeas Corpus nº 126.292. 
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Lara Teles Fernandes1 

1. INTRODUÇÃO 

O estudo da verdade e sua relação com a prova há tempos é objeto de pesquisa da teoria 

do conhecimento e da teoria geral do processo. Nesse contexto, o objetivo deste trabalho é 

analisar o tema sob a perspectiva do processo penal, que guarda peculiaridades, pois a 

sua busca por verdade envolve a necessidade de preservação do direito fundamental à 

liberdade face ao poder punitivo estatal. 

Tal temática não é novidade nessa área do Direito, que se preocupa com o estudo da 

verdade, especialmente com a análise da famigerada verdade real, sobre a qual se pretende 

tecer críticas neste artigo, em especial, objeções de cunho epistemológico, com base no 

magistério de Salah Kalhed Jr. e Aury Lopes Jr. que sustentam posição contrária à Ada 

Pellegrini Grinover e Eugênio Pacelli. 

Para tanto, de início, pretende-se desconstruir epistemologicamente a premissa de crença 

na existência de uma verdade real passível de ser descoberta no bojo do processo penal, 

noção que integra uma cosmovisão mais ampla, de máxima confiabilidade na racionalidade 

humana, na onipotência dos sujeitos de conhecimento e na precisão da ciência, típica da 

época moderna. 

Logo, o processo penal acredita cegamente que não se trata de mito a “busca pela verdade 

real”, porque embasada “cientificamente” e por estar assentada sob uma concepção 

racionalista de produção da verdade (ACHUTTI e RODRIGUES, 2005, p.145). O objetivo 

da pesquisa é justamente tentar demonstrar a natureza falaciosa de tal afirmação, mormente 

porque tal discurso é ideologicamente orientado. 

Empregar-se-á a metodologia hermenêutico-dedutiva quanto da análise dos dados 

bibliográficos, haja vista que o estudo conduzirá a conclusões baseadas em premissas 

teóricas indicadas pela literatura em exame, garantindo, portanto, a criticidade da pesquisa 

proposta, elemento essencial para empreitada deste jaez, pois essa perspectiva 

hermenêutica possibilita a auferir os entendimentos já existentes acerca do assunto, para 

então avaliar as contribuições que podem restar presentes e aplicá-las à proposta do artigo. 

Ressalta-se que não se trará somente posicionamentos consoantes com a hipótese da 

autora, haja vista que, em uma visão popperiana de ciência, é imprescindível analisar e 

                                       
1 Mestranda em Direito na Universidade Federal do Ceará. Defensora Pública do Estado do Ceará. 

E- mail: laratelesfernandes@hotmail.com. 
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estudar as posições contrárias, a fim de se testar o grau de refutabilidade da proposta e 

buscar a evolução do conhecimento. 

2. O DOGMA DA VERDADE REAL: EXISTE UMA VERDADE SUBSTANCIAL NO 

PROCESSO PENAL? 

A concepção de verdade real se situa no contexto do pensamento científico moderno de 

busca pela verdade de todas as coisas através da razão, na tentativa de superação radical 

da lógica do período anterior, caracterizado pelos mitos e dogmas da fé, produzidos pela 

Igreja. Assim sendo, a ciência, nos mais diversos campos de conhecimento, passar a ser o 

palco mor de descoberta da verdade, crendo-se que a racionalidade humana é capaz de 

explicar o grande número de fenômenos da natureza. 

Portanto, não se pode analisar o dogma2 da verdade real sem inserir o Direito Processual 

Penal, enquanto ciência, nesse contexto maior de características bem definidas. Nesse 

sentido, prelecionam Daniel Silva Achutt e Roberto da Rocha Rodrigues: 

O direito, por sua vez, operando dentro da mesma concepção cientificista, consagrou o processo 

penal, através de todos os seus métodos, como local privilegiado de revelação da verdade de um 

fato-crime pretérito. Inserido nessa cosmovisão, não poderia ficar de fora: com o processo de 

codificação e a conseqüente simplificação dos fenômenos sociais, nada mais poderia escapar do 

projeto unificador e de coerência e completude da “ciência jurídica”: uma absoluta previsão dos 

fatos sociais; auto-complementação da legislação, sem precisar do apoio de nada “estranho” ao 

corpo jurídico normativo; extrema coerência interna; capacidade para solucionar os conflitos e 

litígios sociais a partir de si mesmo e das soluções propostas na legislação; etc., caracterizam 

essa ciência. verdade (ACHUTTI e RODRIGUES, 2005, p.143). 

Assim sendo, a crença na capacidade de os sujeitos processuais chegarem a uma 

verdade real no âmbito de um feito criminal integra uma “concepção racionalista, 

mecanicista e meramente instrumental” (ACHUTTI e RODRIGUES, 2005, p.145). 

Ademais, além de situar tal mito dentro da cosmovisão da era moderna, de crença na 

onipotência do sujeito de conhecimento, o que, de certo modo, expressa ignorância às 

restrições de ordem epistemológica, faz-se salutar ressaltar que o discurso da verdade real 

também está histórica e ideologicamente situado, galgado em uma epistemologia 

eminentemente inquisitiva de controle social e manutenção do status quo de dominação. 

Giacomolli assevera que “o sentido que se verifica nas entrelinhas do discurso da verdade 

real é o da incidência do ius puniendi a todo custo, a qualquer preço, além da adoção de uma 

concepção de necessidade inafastável da condenação de alguém”. (GIACAMOLLI, 2006, 

p.177). 

                                       
2 Uma postura acrítica sobre um determinado objeto de estudo conduz a uma ausência de 

questionamento sobre suas premissas, sendo o conhecimento, em vez de questionado, fetichizado. 
Em decorrência disso, surgem os dogmas, que, segundo Agostinho Ramalho Marques Neto, atrasam 
bastante a evolução da ciência. É nesse sentido que se utiliza o termo dogma para se referir à verdade 
real. (MARQUES NETO, 2001, p. 179). 
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Nisso jaz a especificidade sobre o conceito de “buscar a verdade” no processo penal, pois 

se envolve um contexto maior, quando se trata de processo penal democrático: está-se a 

abordar limites ao poder punitivo estatal, pois a busca da verdade nua e crua, sem freios, 

pode ultrajar os direitos e garantias fundamentais dos indivíduos e comprometer as pilastras 

do Estado Democrático de Direito, em prol do prestígio a um determinado paradigma de 

adequação social. 

A abordagem do sistema eminentemente inquisitivo sobre a busca da verdade do 

processo, em que há um baixo compromisso epistemológico e vislumbre de a capacidade 

humana reconstruir os fatos tais como ocorreram em um palco processual determinado, 

fortalece o dogma da verdade real. 

Segundo Salah Khaled Jr, “a epistemologia inquisitória por excelência objetifica o 

acusado, ou quando não o faz, por excelência o trata como inimigo a ser perseguido a 

qualquer custo para satisfação de inesgotável ambição de verdade.” verdade (KHALED JR. 

2013, p.170). 

Portanto, é inarredável o vínculo que se forma entre a busca da verdade real e o sistema 

inquisitivo. Assim sendo, há de analisar o conceito de verdade real e prova no processo penal 

a partir desse cenário de justificação do poder de punir do Estado nos sistemas processuais 

penais. 

3. BREVE APANHADO HISTÓRICO SOBRE A BUSCA DA VERDADE NOS 

SISTEMAS PROCESSUAIS PENAIS 

Não se pretende nesse artigo esgotar exaustivamente a abordagem dos sistemas 

processuais penais – acusatório e inquisitivo e sua evolução histórica. Contudo, trata-se de 

um ponto de partida necessário, uma vez que cada um, à sua maneira, funda sua própria 

epistemologia e seu modo de tratar a verdade no processo penal. Propõe-se, portanto, 

somente um recorte histórico para compreender como o paradigma da verdade real no 

processo penal ainda encontra ecos até os dias atuais. 

De acordo com Lima (2016), houve uma alternância histórica nos sistemas jurídicos entre 

o inquisitivo e o acusatório. No que tange ao procedimento inquisitivo, pode-se afirmar que 

remonta, de certo modo, da época do Império Romano. 

Todavia, seu apogeu foi durante a Santa Inquisição e, após ser esmaecido seu sentido 

religioso, difundiu-se pela Europa Continental e suas respectivas colônias, como o Brasil. 

Posteriormente, a partir do século XVII até o século XIX, surge um denominado sistema misto 

com predominância inquisitiva, moldado a partir da teoria sobre a verdade real a ser 

procurada através da prova no processo. 

Ainda segundo o referido autor, na Grécia Antiga, em Atenas, houve primórdios de um 

sistema acusatório, tendo em vista a separação da figura do acusador – que era qualquer 

do povo – do julgador. 
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Por sua vez, o Direito romano oscilou entre o inquisitivo e o acusatório, a depender da 

forma de governo que imperava em Roma. Na Monarquia, com o procedimento denominado 

cognitio, os magistrados desempenhavam papel de defesa social, pois, de ofício, apuravam, 

acusavam, produziam provas e julgavam crimes, sendo a raiz histórica do inquisitivo. 

Com o advento da República, veio a fase da accusatio, em que houve uma reestruturação 

do sistema e redução do poder dos julgadores, que agora se limitavam à função jurisdicional. 

Exigia-se assim a separação das funções de acusar e julgar e foi formulada a exigência de 

que ninguém pode ser levado a juízo sem uma acusação (nemo in judicium tradetur sine 

accusatione). (LIMA, 2016, p.218). De todo modo, Marcellus Polastri Lima reconhece avanços 

e vantagens da fase accusatio em relação à cognitio: 

Apesar de nesse sistema não se ter como objetivo do processo a busca da verdade, esta era de 

qualquer forma considerada, sendo baseada em um contraditório e numa acusação feita por 

um terceiro, ao contrário do antigo sistema da Monarquia, onde a verdade era imposto por um 

só sujeito (daí se dizer que na Monarquia se dá o nascedouro da pretensão inquisitiva). Na 

accusatio, ao contrário, temos magistrados passivos, árbitros de debates entre adversários que se 

debatem em contraditório, com um procedimento público e oral. Nasce o paradigma da prova 

como reconstrução histórica com um livre convencimento do julgador. (LIMA, 2016, p.219). 

Ainda segundo Lima (2016), já no Império Romano, surgiu a cognitio extra ordinem que, 

a despeito de ter trazido como novidade a figura o acusador oficial, instituiu a figura do 

julgador com protagonista no desenvolvimento da investigação preliminar, do processo e nos 

debates, movido por anseios persecutórios. 

Com a queda do Império Romano, retomou-se o sistema acusatório nos termos do modelo 

de direito germânico. Ocorre que logo o Inquisitivo voltou a imperar, uma vez que a Igreja 

Católica preservara a tradição jurídica romana, aperfeiçoando tal modelo, que perdurou até 

o início do século XVIII. (LIMA, 2016, p.223). 

No mesmo jaez, de acordo com Khaled Jr (2013), o processo inquisitório é resultado do 

direito canônico da Idade Média que se espraiou também para a jurisdição laica, sendo um 

fenômeno de “recepção e difusão do direito romano-canônico”. Tal transformação visou a 

atingir duas finalidades principais: a eclesiástica, que consiste no combate à heresia e a 

civil, por meio da qual se desejava vergastar a criminalidade, gerada pela expansão 

econômica. 

Faz-se importante entender as características do sistema inquisitivo para se compreender 

sua acepção de verdade, pois a lógica inquisitorial se funda da crença à verdade absoluta, 

na qual reina a intolerância. 

Assim sendo, “a Inquisição caracterizou-se pela afirmação de valores e princípios 

absolutos – a persecução penal estatal e a busca da verdade como meta do processo penal – 

em busca da conservação da forma de organização política e de paz social adequada a ela” 

(KHALED JR., 2013, p.46). Portanto, a busca inconsequente e ilimitada pela suposta verdade 

real é intrínseca das raízes medievais do sistema inquisitivo, motivo pelo qual não se pode 
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desvincular a perseguição da verdade dentro de um processo penal de práticas inquisitivas, 

consoante assevera Salah H. Khaled Jr 

De fato, a busca obsessiva – e patológica – pela verdade é uma característica marcante do sistema 

inquisitório, o que é facilmente observável através da compreensão dos mecanismos utilizados 

para sua produção. No campo probatório, desapareceram os últimos resquícios do sistema 

germânico: a prova passou a ser – como em Roma – um meio de fixação de verdade. No entanto, 

antes de ser um mecanismo supostamente apto a revelar a verdade correspondente, o processo 

inquisitório foi – e permanece sendo – um instrumento através do qual o poder se faz presente 

em busca de seus próprios fins. Cultivada por uma cultura paranoica, essa máquina tendia a ser 

legalmente amorfa, pois as normas permaneciam no papel: o juiz era quase onipotente e o 

processo era matéria indefinidamente manipulável. Com a revolução inquisitória, o juiz deixou 

de ser um espectador impassível e tornou-se protagonista do sistema. (KHALED JR., 2013, p.49). 

Observa-se, então, que o modelo processual da Inquisição, por ser bastante subjetivo, 

desatrelado de critérios objetivos e baseando-se na convicção pessoal do julgador, 

afastava-se da comprovação de fatos históricos, que seria supostamente o grande objetivo 

da “busca pela verdade real”. 

Para abrir um processo de investigação, por exemplo, bastava que duas testemunhas 

íntegras e maiores capazes soubessem a respeito dos boatos, mesmo que os depoimentos 

fossem divergentes entre si (KHALED JR., 2013, p.56). Faz-se interessante observar, 

portanto, a relevância, desde aquela época, atribuída ao testemunho, que, conforme se 

percebe, constituía elemento probatório válido independentemente de sua problematização, 

pois a mera existência de testemunhas contraditórias entre si, aliadas a boatos e rumores, 

era capaz de deflagrar um processo. 

A partir disso, Khaled Jr. (2013) alerta que, ao atribuir credibilidade a meras ilações, o 

sistema inquisitivo demonstra o seu potencial para produzir condenações “fantasmagóricas”, 

com pouco lastro na realidade cujos dados empíricos guardavam tênue relação com a 

realidade. Por outro lado, “isso era totalmente condizente com a lógica do sistema cujo 

propósito maior residia na intimidação do corpo social, através da instalação de um clima 

de terror.” (KHALED JR., 2013, p.57). 

Outra prática recorrente, de acordo com. Khaled Jr. (2013), era a tortura de testemunhas 

para obriga-las a expressar a verdade, sob pena de falso testemunho. Torturar, portanto, era 

um meio de se alcançar a verdade ou “o que era tido como verdade por uma estrutura de 

maximização da incidência do poder punitivo”. 

Nesse contexto, a pretensão de busca da verdade justificou um cenário de expansão do 

Direito Penal e das punições, razão pela qual não se pode olvida que, quando se discute sobre 

busca da verdade no processo, não se deve ignorar o objetivo político-criminal, para além da 

epistemologia e da justiça. 

Assim, em nome da verdade real, legitimaram-se práticas inquisitórias cruéis, o que abriu 

espaço para o autoritarismo e a arbitrariedade. Khaled Jr (2013)., que denomina a verdade 

real de mito, até mesmo na vertente taruffiana de verdade relativa, vê um paralelo de sua 
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justificação com o poder e a manutenção da ordem, do status quo de um determinado modelo 

social: 

Pode ser percebida uma relação embrionária entre o mito e o poder, entre o mito e a manutenção 

da ordem, entre o mito e um determinado modelo de sociedade. O mito da busca da verdade 

correspondente é, dessa forma, um elemento de conformação de um modelo processual penal 

inquisitório e autoritário, incompatível com um Estado Democrático de Direito, porém útil e a 

partir desse desumano utilitarismo tudo se justifica. (KHALED JR., 2013, p.484). 

Posteriormente, de acordo com Lima (2016), com o fim da Santa Inquisição e com o 

advento do período humanitário do Direito Penal, em meados do século XVIII, capitaneado 

por Montesquieu e Beccaria, fortaleceu-se o Ministério Público e condenaram-se a tortura, o 

testemunho secreto, dentre outros institutos do sistema anterior. 

No entanto, apesar de tentativas de tornar o processo penal da Europa Continental mais 

adversarial, por influência do modelo inglês, na maioria dos países, o que predominava era 

um processo com feições inquisitivas, com amplos poderes investigatórios do julgador e 

desenfreada busca da verdade pelo juiz, ainda mesmo na fase de investigação preliminar, 

muito por influência do Código de Instrução Criminal de Napoleão de 1808. 

Hodiernamente, segundo Lima (2016), percebe-se pela legislação dos países da Europa 

Continental e da América Latina, inclusive no Brasil, tem-se “sempre presente a busca da 

verdade no processo como preservação de um traço do sistema inquisitivo positivo”. 

Desse modo, observa-se que, a despeito de ter por nascedouro a era romana e ter se 

consolidado na Santa Inquisição, o discurso da verdade real sobreviveu ao longo dos séculos 

e encontra guarida, ainda que de modo mitigado, nos modelos hodiernos. 

4. O VAZIO EPISTEMOLÓGICO DO DISCURSO DA VERDADE REAL 

Michelle Taruffo (2009), ao classificar os fundamentos que sustentam a possibilidade de 

aferição de verdade no bojo de um processo, ramifica-as em três: a possibilidade teórica, 

a oportunidade ideológica3 e a possibilidade prática. 

                                       
3 Além da defesa de busca da verdade no processo pela possibilidade teórica, Taruffo acrescenta ainda 

argumentos de suas ordems: a possibilidade prática e a oportunidade téorica, que assim podem 
ser resumido. A possibilidade prática: Primeiramente, há de ressaltar que é infundada a 
diferenciação entre verdade material e verdade processual. As regras de regulação da prova no 
processo são essencialmente residuais e concernem a somente um aspecto da máquina judiciária 
e incapazes de criar realidades distintas tão estanques. Assim, a despeito de se reconhecer a 
existência de peculiaridades da verdade judicial, esta não é uma categoria autônoma, apartada da 
realidade dos fenômenos reais. Os instrumentos cognoscitivos para a determinação da verdade são 
limitados não somente no bojo do processo, mas também naquilo que se produz fora dele. Portanto, 
qualquer verdade é relativa, dependente do contexto e dos marcos de referência. Existe a 
possibilidade de uma variação ilimitada de contextos em meio aos quais se produzem diferentes 
versões da realidade. A oportunidade ideológica: A ideologia dos objetivos dos processos produzidos 
é a de produção de decisões justas. A despeito da indefinição do conceito de, pode-se sustentar de 
que uma decisão nunca será justa se baseada em premissas fáticas equivocadas. Portanto, a 
determinação da verdade dos fatos no processo coincide com ideologias que compreendem que 
seu objetivo é a produção de decisões justas. Assim, surge a concepção de justiça como 
reconhecimento da verdade, sendo esta pressuposto para aquela. Esse entendimento, portanto, é 
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Ao tratar da possibilidade teórica, o processualista italiano aduz que a possibilidade 

teórica de determinação de verdade no bojo do processo tem sido defendida por variadas 

correntes. Dentre elas, uma se se aproxima do realismo ingênuo e da pretensa viabilidade 

de pressupor uma realidade empírica e a completa capacidade do intelecto humano de obter 

conhecimentos verdadeiros e precisos dessa realidade. 

Nesse sentido, pode-se aduzir que há uma identificação do discurso da verdade real no 

processo penal e o realismo ingênuo, conexão na qual se verifica a ausência de compromisso 

com uma análise epistemológica dos fatos e um posicionamento alheio ao reconhecimento 

de limitações cognitivas dos sujeitos processuais e dos elementos de prova produzidos a 

partir do fator humano – como o testemunho e a perícia. 

Segundo Khaled Jr (2013), há uma crença moderna na capacidade do sujeito cognoscente 

de se chegar à verdade. Nesse contexto, há vínculo direto entre a noção de verdade 

correspondente (real, material, substancial) e de iniciativa probatória do juiz, tendo em vista 

que, na eliminação de obstáculos ao alcance da verdade, situa-se esse poder instrutório. 

No entanto, é fantasioso acreditar que não há limites processuais à obtenção da verdade 

e mais especificamente restrições quanto à prova, pois o processo penal possui uma 

configuração formal que limita o poder de persecução penal, em respeito aos direitos e 

garantias fundamentais dos indivíduos. Um exemplo é a vedação constitucional de admissão 

de provas ilícitas. 

Ademais, o processualista aponta a contradição existente no discurso da verdade real, 

que inevitavelmente se afasta da realidade dos fatos ao pré-conceber uma ideia do que seria 

verdadeiro: 

[...] a inexistência de limites sempre resultou em uma “verdade” de baixa significância, que 

apenas reproduzia a convicção do próprio inquisidor e/ou servia a propósitos políticos 

autoritários. Aliás, nestes casos a única “verdade” é aquela imposta arbitrariamente, como era o 

caso no sistema bifásico napoleônico, ou na configuração inquisitória, seja ela na jurisdição laica 

ou eclesiástica: modelos autoritários e geneticamente constitutivos de uma configuração 

processual com a qual ainda não conseguimos romper, provocando enormes danos aos direitos 

do acusado, que é tratado como um inimigo a ser erradicado. Eis aí uma grande ironia: uma 

ambição desmedida de verdade afasta muito mais do que aproxima o processo da verdade. 

(KHALED JR., 2013, p.185). 

Na mesma linha de pensamento, Lopes Jr. (2016) também apregoa o vazio epistemológico 

do discurso da verdade real. Para o autor, o instituto da verdade real, denominado por 

ele de mito, consiste em uma justificativa para o substancialismo penal e o decisionismo 

penal, inerentes ao sistema inquisitório. 

Relaciona-o ainda a outros aspectos típicos do modelo inquisitório, que seriam a cláusula 

geral de interesse público, a qual justificou muitas atrocidades, aos sistemas políticos 

                                       
incompatível com qualquer linha epistemológica que negue a existência de verdade e também com 
concepções circulares e exclusivamente linguísticas de verdade. Nesse sentido: (TARUFFO, 2009, 
p.57). 
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autoritários, com a perseguição de uma verdade a qualquer custo, a ponto de se admitir a 

tortura em alguns momentos históricos, e também ao magistrado como inquisidor. E tal 

busca desenfreada pela verdade como meta no processo penal só se justificou porque se 

acreditar que isso estava ao alcance do Estado, por não se problematizar a existência de 

limites epistemológicos à persecução penal. Tece forte crítica, portanto, a esse instituto, 

taxando-o de mito: 

Aplicável aqui a célebre frase de JOSEPH GOEBBELS, ministro da propaganda nazista de Hitler: 

uma boa mentira, repetida centenas de vezes, acaba se tornando uma verdade, e no caso do 

processo penal, uma verdade real ou substancial. Impressionante a crença nesse mito, 

ardilosamente construído pelo substancialismo inquisitório e, posteriormente, repetido por 

muitos incautos. (LOPES JR., 2016, p.66). 

Nesse diapasão, impende salientar que, embora o dogma da verdade real no processo 

penal tenha sido mitigada ao longo do tempo, em prestígio mormente aos direitos e garantias 

fundamentais dos indivíduos em face do Estado, ainda reverbera na doutrina o discurso de 

que é possível de ser obtida no bojo de um processo, o que demonstra a existência de certa 

despreocupação epistemológica. 

A título de exemplo, Grinover (2016), preleciona que não se pode impor certos óbices ao 

poder-dever do julgador de esclarecimento dos fatos, com as regras sobre preclusão, tendo 

em vista a necessidade de aproximação do “do maior grau possível de certeza, pois sua 

missão é pacificar com justiça”. Complementa a doutrinadora aduzindo que “isso somente 

acontecerá se o provimento jurisdicional for o resultado da incidência da norma sobre fatos 

efetivamente ocorridos.”. (GRINOVER, 2016, p. 6). 

Por esses excertos, percebe-se, portanto, que se crê na plena capacidade do juiz de se 

alcançar a verdade dos fatos no processo, defendendo-se, inclusive, uma flexibilização das 

regras processuais em nome da perseguição da verdade, aqui identificada como justiça. 

Em contraposição a tal entendimento, Achutt e Rodrigues (2005) asseveram que o 

conceito de tempo cronológico no pensamento moderno mostra-se insuficiente, o qual antes 

era utilizado pelos historiadores como um cânone, como se fosse possível “apreender um 

reflexo do passado” ao se fazer história, detalhando cada intervalo de tempo do passado, 

como se fosse possível, através disso, revelar a verdade do acontecimento. 

Contudo, impende ressaltar que essa lógica resta ultrapassada, tendo em vista que “a 

história não pode mais ser produzida partindo da ideia de que irá relatar exatamente a 

“verdade” do que ocorreu naquele espaço-tempo pretérito, sendo forçada a assumir que 

resgatará apenas um fragmento do fato, a partir dos pontos de vista dos historiadores” 

(ACHUTT e RODRIGUES, 2005, p. 146). 

É fundamental, portanto, transplantar semelhante raciocínio para o processo penal, pois 

a “pequena história” do crime apurado no bojo de um processo “não pode mais ser resgatada 

integralmente, como se fosse um mero objeto à espera de seus sujeitos.” (ACHUTT e 

RODRIGUES, 2005, p. 146). 
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No mesmo sentido, Lopes Jr. alerta que “o crime é história, passado, e, como tal, 

depende da memória de quem narra”. (LOPES JR, 2016, p. 75). Assim sendo, a sentença em 

um processo penal perpassa pela análise pela a memória de terceiros que narram aquela 

pequena história, que não é linear e que pode ser invariavelmente preenchida por outros 

acontecimentos ou experiências de quem narra, inicialmente não interligados aos fatos em 

apuração. 

Portanto, percebe-se o caráter subjetivo e complexo dessa atividade, não se podendo 

considerar como uma busca por um objeto determinado, estático, que estar totalmente 

passível de ser apreendido pelo sujeito cognoscente. Admitir tal potencial falibilidade é 

essencial para atender aos primados da justiça, pois há de se debater, por meio do 

contraditório, qual versão dos fatos possui maior fundamento nos autos. 

De modo contrário, crer na cristalização de uma verdade real, estática, pronta para ser 

descoberta, fragiliza a concepção de um processo penal democrático, pois em nome desse 

nome, pode-se flexibilizar o respeito às regras e aos princípios processuais e, ainda, abrir 

caminho para decisões baseadas em elementos fantasmagóricos. 

Nesse sentido, para se produzir uma decisão justa, há de se reconhecer a limitação 

cognitiva das testemunhas e do julgador no processo penal, pois o reconhecimento de tal 

restrição epistemológica fortalece a necessidade de cautela dos sujeitos processuais na 

análise das provas, seja para se chegar a uma condenação ou a uma absolvição e reduz a 

possibilidade de potenciais erros judiciários, consoante apregoa Lopes Jr.: 

Falar em processo é, antes de tudo, falar de atividade recognitiva de um juiz que não sabe, mas 

que precisa saber. Por isso se diz que o juiz é um ignorante, pois ele ignora os fatos e necessita 

de alguém que tenha conhecimento do ocorrido para lhe permitir a recognitio. É, com certeza, 

uma cognição bastante contaminada. (LOPES JR, 2016, p. 76). 

Assim sendo, crer na plena capacidade do juiz de se chegar à verdade dos fatos é exemplo 

de uma visão do processo penal desatrelada da necessária transdisciplinaridade com a 

epistemologia jurídica. Portanto, não há razão para se continuar defendendo a existência 

de uma verdade real no processo penal, tendo em vista o descompromisso desse termo 

com a epistemologia e os limites cognitivos dos sujeitos processuais. De fato, falar em 

verdade real é tratar o processo penal e a prova dos autos como palco do realismo ingênuo, 

que pode dar ensejo ao cometimento de erros judiciários. 

5. A BUSCA PELA VERDADE NO PROCESSO PENAL E OS PODERES INSTRUTÓRIOS 

DO JUIZ 

Conforme exposto no tópico anterior, ainda que a parcela da doutrina tenda a rechaçar 

a crença na verdade real no processual penal e critique que sua busca seja a meta do 

processo, tendo em vista sua insuficiência epistemológica e sua tendência inquisitiva, a 

discussão persiste, mormente no que tange ao papel do magistrado na gestão da prova no 

processo. Assim sendo, não há como se falar em busca da verdade no processo penal sem 
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analisar a (im)possibilidade de iniciativa probatória do juiz, sobre a qual há divergências 

a depender do modelo processual vigente – inquisitivo ou acusatório. 

De acordo com Goldschmidt (2010), o processo penal tem por escopo a verificação da 

justiça e a investigação da verdade. No entanto, existem dois modos de se chegar a esse 

objetivo: pelo modelo processual inquisitivo ou pelo modelo processual acusatório. Neste 

último sistema, o magistrado restringe-se aos pedidos e provas produzidos pelas partes. 

Assim, o processo penal se torna uma disputa entre elas, que é a melhor forma de se 

averiguar a verdade e consequentemente a justiça, pois assegura- se a imparcialidade do 

juiz, uma vez que relega-se somente às partes o papel de recolher o material processual. 

Segundo Grinover (2016), os conceitos do binômio acusatório-inquisitório são, de certo 

modo, indeterminados e ambíguos. No entanto, algumas características podem descrever o 

modelo acusatório, quais sejam, os elementos informativos colhidos na investigação 

preliminar servem exclusivamente para amparar o oferecimento da denúncia, não sendo 

considerados prova, salvo as cautelares, antecipadas e irrepetíveis; as funções de acusar e 

de julgar são exercidas por sujeitos distintos; o contraditório deve ser garantido durante todo 

o processo, perante um juiz natural. 

Com tal descrição, a processualista conclui que processo acusatório nada tem a ver com 

iniciativa probatória do juiz. Na verdade, o reduzido ou nulo poder instrutório do juiz de 

relaciona ao sistema adversarial, que consiste em modelo no qual prepondera o 

protagonismo das partes na condução do processo e na produção de provas, enquanto no 

sistema inquisitorial essa tarefa incumbe ao juiz. 

Em virtude da incidência da concepção publicista de processo e sua função social, a 

autora é contrária à restrição de iniciativa probatória do magistrado defendida pelo sistema 

adversarial, eis que “não é possível imaginar um juiz inerte, passivo, refém das partes. Não 

pode ele ser visto como mero espectador de um duelo judicial de interesse exclusivo dos 

contendores.” (GRINOVER, 2016, p. 4). 

Portanto, entende que incumbe ao magistrado exercer um papel ativo na fase instrutória, 

não devendo limitar-se ao material processual trazido pelas partes, produzindo prova, 

quando entender necessário, pois sustenta que “quanto maior sua iniciativa na atividade 

instrutória, mais perto da certeza ele chegará”. 

Entretanto, faz-se interessante pontuar que, quando se defende que o juiz deve assumir 

uma postura de protagonismo na colheita de provas, pressupõe-se que necessariamente ele 

adotou uma hipótese – a condenatória ou a absolutória – até porque se assim não fosse, a 

busca da suposta verdade seria cega e indeterminada. 

Logo, é difícil pensar em um magistrado que mantenha a imparcialidade ao determinar a 

produção de uma prova em um determinado sentido. Nesse sentido, Prado aduz que “a ação 

voltada à introdução do material probatório é precedida da consideração psicológica 
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pertinente aos rumos que o citado material, se efetivamente incorporado ao feito, possa 

determinar”. (PRADO, 2016, p. 158) 

Em sentido contrário, Grinover (2016) não enxerga prejuízos à imparcialidade ao se 

atribuir ao magistrado poderes instrutórios, pois, segundo ela, “longe de afetar sua 

imparcialidade, a iniciativa oficial assegura o verdadeiro equilíbrio e proporciona uma 

apuração mais completa dos fatos”. A autora, todavia, estabelece limites à atividade 

probatória do juiz, quais sejam, o respeito ao contraditório, a necessidade de motivação das 

decisões, bem como a licitude e a legitimidade das provas. 

Em conclusão, Grinover (2016), conforme apontava o próprio nome do artigo – Verdade 

real e verdade formal? Um falso problema – nega relevância à dicotomia do conceito de 

verdade no processo penal, porque a entende como “uma só”, à qual só se permite chegar 

com a conferência de plena iniciativa probatória: 

Vê-se daí que não há qualquer razão para continuar sublinhando a distinção entre „verdade real‟ 

e „verdade formal‟, entendendo a primeira própria do processo penal e a segunda típica do 

processo civil. O conceito de verdade, como já dito, não é ontológico ou absoluto. No processo 

penal ou no civil que seja, o juiz só pode buscar uma verdade processual, que nada mais é do que 

o estágio mais próximo possível da certeza. E para que chegue a esse estágio, deverá ser dotado 

de iniciativa probatória. (GRINOVER, 2016, p.9). 

Em contraposição ao posicionamento de Grinover (2016), Lopes Jr. (2016), já no título do 

artigo ora em comento – O problema da verdade no processo penal -, sustenta que a temática 

da verdade é um problema no processo penal, enquanto a processualista anteriormente 

citada relega tal discussão à categoria de falso problema. 

Assim como a conclusão, a premissa dos mencionados processualistas também é 

distinta, pois Lopes Jr. defende que: 

[...] a distinção entre os sistemas acusatório (constitucional) e inquisitório se dá, essencialmente, 

pela „gestão da prova‟. Historicamente o processo penal inquisitório se caracterizou pelo ativismo 

judicial – juiz autor – atribuindo ao juiz poderes para buscar, de ofício, a prova, que 

posteriormente iria justificar sua própria decisão. (LOPES JR, 2016, p. 64). 

O autor, portanto, posiciona-se contrariamente à colheita de provas por parte do 

julgador, vez que isso conduziria a um quadro mental paranoico, isto é, as hipóteses 

preponderariam sobre os fatos, “porque o juiz que vai atrás da prova primeiro decide 

(definição da hipótese) e depois vai atrás dos fatos (prova) que justificam a decisão (que na 

verdade já foi tomada). O juiz, nesse cenário, passa a fazer quadros mentais paranoicos”. 

Pacelli (2016) também tratou da temática dos quadros mentais paranoicos. Com 

lastro na pesquisa de Shunemann, admite que o juiz que recebe a denúncia tende a manter 

tal quadro por ele já antecipado quando em sede de sentença: 

É que a vinculação do julgador a uma decisão prévia que ele tenha tomado no processo parece 

se estender a vários outros níveis. Mais que isso, parece tornar absolutamente irrelevante o 

contraditório, diante da dissociação cognitiva que manteria o juiz a partir de sua impressão inicial, 
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tendendo a não estar atento às informações (prova e argumentação) em sentido contrário. 

(PACELLI, 2016, p. 94). 

Como alternativa a essa problemática, defende a aprovação do projeto de Lei 156 do 

Senado da República de projeto de um novo Código de Processo Penal, em que há a previsão 

de um juiz de garantias na fase de investigação preliminar. (PACELLI, 2016, p. 65). 

Nesse jaez, pode-se concluir que se o julgador, ao ter contato com os elementos 

informativos da investigação preliminar em um primeiro momento, para receber ou não a 

denúncia, já possui sua cognição contamina pela primeira impressão, imagine-se, então, 

o juiz diretamente envolvido na busca da verdade, com protagonismo na produção 

probatória, pois necessariamente, para se produzir uma prova, parte-se de um primado 

hipotético, que, pelos quadros mentais paranoicos, tende a ser confirmado. 

A despeito disso, Pacceli (2016), que também diferencia modelo adversarial de modelo 

acusatório, advoga pela possibilidade de atribuição de poderes instrutórios ao juiz e sustenta 

que não há vedação constitucional à produção de prova por parte do juiz, partindo da 

premissa que sistema acusatório se difere de modelo adversarial, conforme se verifica no 

trecho a seguir: 

No entanto, além do fato de que um processo conduzido unicamente segundo os interesses das 

partes pode se desapegar por completo do objeto do direito penal e suas funções e finalidades, 

também a inércia do juiz na fase de instrução é suficiente para embaraçar a sintonia fina de 

linguagem entre aqueles que postulam (considerando que a defesa agiria assim também) e aquele 

que julga, sobretudo e decisivamente em relação à produção de provas. (PACELLI, 2016, p. 101). 

Desse modo, defende que o processo penal deve sim buscar a verdade, sendo a iniciativa 

probatória do julgador essencial nesse contexto. Apesar disso, nega vincular- se ao realismo 

ingênuo e à teoria da verdade real, mas não consegue explicar como o processo penal 

consegue driblar as barreiras epistemológicas para se chegar à dita “verdade jurídica como 

estrutura”. 

[...] toda interpretação do sistema processual penal deverá levar em conta a necessidade de 

esclarecimento da verdade como um vetor estratégico, e que se põe no mesmo plano de validade 

da potencialização dos direitos e garantias individuais. E isso nem passa perto de qualquer 

menção ou referência à crença na verdade real ou de submissão acrítica e contemplativa dos 

meios de prova assinalados pelo legislador. O plano categorial aqui é outro: é o da afirmação da 

verdade jurídica como estrutura do processo penal (PACELLI, 2016, p. 102). 

Por sua vez, Lopes Jr. (2016), em contraposição ao modelo inquisitório, defende a 

necessidade da legitimação de uma verdade formal (ou processual) no processo penal, que 

seria “uma verdade perseguida pelo modelo formalista como fundamento de uma 

condenação e que só pode ser alcançada mediante o respeito das regras precisas e 

relativas aos fatos e circunstâncias considerados como penalmente relevantes”. (LOPES 

JR., 2016, p. 68) 

Assim sendo, citando Ferrajoli, argumenta que “a verdade formal é mais controlada 

quanto ao método de aquisição e mais reduzida quanto ao conteúdo informativo que 
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qualquer verdade substancial” (LOPES JR., 2016, p. 69). Os limites seriam de quatro 

espécies: a) a acusação deve estar amparada na norma; b) a acusação deve ser lastreada em 

prova produzida de acordo com as devidas limitações legais; c) a verdade é suscetível de 

prova e oposição; d) a dúvida deve ser resolvida em favor do réu, por aplicação do princípio 

da presunção de inocência, com atribuição de falsidade formal ou processual às hipóteses 

acusatórias. 

Assim sendo, o autor nega que o processo penal tenha que ser dirigido ao alcance da 

verdade, o que, segundo ele, não impede que esta seja acidentalmente encontrada. Nega, 

portanto, a verdade como função do processo penal, haja vista que “os fatos passados não 

são passíveis de experiência direta, senão verificados a partir de suas consequências, de seus 

efeitos. Trata-se de interpretar os signos do passado, deixados no presente.” (LOPES JR., 

2016, p. 70). Logo, falar em verdade real seria confundir o real com imaginação, memória, o 

que pode se exemplificar com a prova testemunhal, em que eventuais limites cognitivos 

encontram-se ainda mais evidentes, dada a natureza humana da prova: 

A título de ilustração, pensemos na prova testemunhal, principal meio de prova utilizado no 

processo penal brasileiro, graças à pobreza dos meios técnicos e à práxis policial. (LOPES JR., 

2016, p. 74) (...) Se imaginarmos a testemunha como o pintor, encontramos em Merleauponty 

a lição magistral de que faltam aos olhos condições de ver o mundo e faltam ao quadro 

condições de representar o mundo. (LOPES JR., 2016, p. 74) (,,,) Existe uma historicidade surda, 

que avança no labirinto, por desvios, transgressões, usurpação e pressões súbitas, que impedem 

o pintor (e a testemunha) de retratar. (LOPES JR., 2016, p. 75) 

Tal processualista, portanto, ao se deparar com as restrições de ordem cognitiva 

existentes no bojo do processo penal, traz como solução a negativa de que este se dirija para 

a finalidade de alcance da verdade. Consequentemente, entende que a sentença “é um ato 

de convencimento formado em contraditório e a partir do respeito às regras do devido 

processo” (LOPES JR., 2016, p. 78) e que “no sistema acusatório, a verdade não é fundante 

(e não deve ser), pois a luta pela captura psíquica do juiz, pelo convencimento do julgador, é 

das partes, sem que ele tenha a missão de revelar uma verdade.” (LOPES JR., 2016, p. 77) 

Por fim, salienta que não se alinha à corrente relativista cética, que abre margem ao 

decisionismo, pois o que propõe “não é negar a verdade, mas sim um deslocamento da 

discussão para outra dimensão, onde a verdade é contingencial e não estruturante do 

processo.” (LOPES JR., 2016, p. 80) 

Por sua vez, Khaled Jr. (2013) se posiciona contrariamente à possibilidade de iniciativa 

probatória do magistrado, ainda que de modo subsidiário ou complementar, tendo em vista 

que isso comprometeria a imparcialidade do julgador seria um modo de reforçar o mito da 

verdade real, em contraposição à democraticidade necessária em um sistema acusatório, na 

mesma linha de pensamento asseverada por Lopes Jr., conforme exposto acima. Assim 

sendo, uma vez em dúvida, não caberia ao magistrado produzir prova de modo complementar 

para saná-la, mas sim absolver o réu pela aplicação do princípio in dubio pro reo. (KHALED, 

JR. 2013, p. 155). 
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Em posição diametralmente oposta, Taruffo (2012) entende a atribuição de poderes 

instrutórios ao juiz como uma necessidade epistêmica, e conclui que “isso não significa, 

todavia, que se tenha verificado uma conversão geral de todos os ordenamentos no sentido 

de confiar ao juiz uma função inquisitória e abusiva dos direitos das partes” (TARUFFO, 

2012, p. 203). 

Nesse diapasão, também rebate a ideia de incompatibilidade entre imparcialidade e 

produção de prova de ofício pelo magistrado (TARUFFO, 2012, p. 206)., vez que aduz que 

a iniciativa probatória não impede a valoração objetiva do resultado daquela prova e, embora 

reconheça a tendência de se confirmar aquilo sobre o que estamos convencidos – que 

denomina de confirmation bias – não concorda que a solução seja extirpar a possibilidade de 

poder instrutório do julgador. 

Como alternativa, propõe um rigoroso controle pelas partes do exercício da iniciativa 

probatória do magistrado, por intermédio do contraditório, que teria relevante função 

epistêmica, a fim de que “às partes seja possibilitado influir criticamente no exercício desses 

poderes no que fiz respeito à valoração da relevância e da admissibilidade das provas cuja 

produção o juiz determina de ofício"(TARUFFO, 2012,p. 206) 

Nesse ponto, vale trazer a crítica de Khaled Jr. à essa posição do processualista italiano: 

Sob esse aspecto, acreditamos que o autor está fundamentalmente equivocado em sua 

apreciação, que considera que a busca da verdade é um elemento essencial da imparcialidade 

do juiz e corresponde a uma clara exigência de caráter epistemológico. Sustentamos essa 

discordância uma vez já demonstramos o quanto essa ambição de verdade historicamente se 

mostrou danosa aos interesses do acusado, e logo, por excelência contrária ao ideal de 

democraticidade. Não conseguimos conceber como a assunção dessa postura por parte do juiz 

não represente ativismo judicial – no sentido mais negativo do termo dado a produzir enormes 

danos no processo. Como observa Lopes Jr. a carga probatória é inteiramente do acusador e o 

juiz não deve ter qualquer tipo de ativismo probatório. (KHALED JR, 2013, p. 150). 

Após a exposição das diversas correntes acerca da (im)possibilidade de iniciativa 

probatória do juiz e seus aspectos epistemológicos e ideológicos, impende, nesse momento, 

destacar o posicionamento a ser adotado no presente artigo. 

Em verdade, partilha-se de diversas premissas adotadas por Salah Kalhed Jr, mormente 

no que tange à crítica ao mito da verdade real e sua relação com um sistema inquisitório 

autoritário e arbitrário. No entanto, no que diz respeito especificamente aos poderes 

instrutórios do julgador, não se vislumbra uma relação consequencial direta entre a 

atribuição de tais prerrogativas a uma perpetuação do mito da verdade real, a depender, 

claro, dos limites e controles a esse poder. 

Do mesmo modo, em vários pontos da pesquisa, filia-se aos ensinamentos preconizados 

por Michele Taruffo, sobretudo no que tange à necessidade de restrição da produção de prova 

de ofício pelo magistrado. Todavia, há de se lembrar que sua teoria é dirigida a partir de 

pressupostos do Processo Civil, que possuem lógica própria, distinta do Processo Penal, 

envolto por outros valores, com destaque para o sistema acusatório. 
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Por isso, não se corrobora com a postura de centralidade do magistrado no processo 

penal, como se somente este fosse dotado de função epistêmica. Adota-se, portanto, uma 

visão segundo a qual a gestão da prova no processo penal deve estar prioritariamente nas 

mãos das partes, com atuação subsidiária do magistrado. 

Contudo, não se pretende adotar um viés ingênuo de defesa da infalibidade do magistrado 

e reafirmação de que este seria capaz de revelar a verdade no bojo do processo, por sua 

atuação suplementar. É necessária a problematização de toda a prova em um feito criminal, 

especialmente, a testemunhal, a partir do cotejo de suas limitações epistemológicas, que 

também são intrínsecas ao sujeito que julga. 

No entanto, tais óbices epistemológicos não impedem que se alcance uma certa verdade 

contextualizada no processo, mas alertam para a espécie de verdade a ser produzida, que é 

relativa e não necessariamente correspondente à reconstrução do fato histórico apurado. 

Portanto, Salah Khaled Jr. se equivoca ao estabelecer que o necessário combate ao mito 

da verdade real perpassa pela vedação da iniciativa probatória do juiz, pois estabelece como 

premissa a adoção da crença na infalibidade do magistrado como característica da verdade 

como correspondência (KHALED JR., 2013, p. 494), o que não está necessariamente 

correto, pois é possível se admitir uma verdade relativa, com reconhecimento das possíveis 

falhas cognitivas dos sujeitos processuais, o que deve ser levado em consideração no 

momento posterior de valoração da prova. Logo, não admitir a produção de prova pelo juiz 

de modo algum é antecipar o problema da fase de valoração para a de admissão. 

Dessa forma, a solução seria “atribuir ao juiz o poder de estimular as partes a produzirem 

provas que ele mesmo considera relevantes e que as partes não tenham produzido” 

(TARUFFO, 2012, p. 202). Assim sendo, para além da necessidade de se entender como 

residual a possibilidade de atribuição de poderes instrutórios ao magistrado, em respeito ao 

sistema acusatório, propõe-se um duplo controle sobre tal iniciativa: um controle prévio – 

em que ao juiz seria vedado determinar a produção de alguma prova antes de consultadas 

as partes acerca de sua relevância e necessidade, até mesmo para evitar decisões surpresa 

– e um controle posterior, no âmbito da valoração, para que se oportunize às partes a 

manifestação sobre a prova produzida. 

6. CONCLUSÃO 

O conceito verdade real é fruto de uma concepção moderna de produção de conhecimento, 

que espraiou suas influências também para o Processo Penal, que não pode e não deve ser 

estudado isoladamente, mas a partir de um prisma transdisciplinar. 

Assim sendo, partindo de premissas epistemológicas de limitação do conhecimento 

humano e de sua consequente restrição da capacidade cognitiva, bem como o esmaecimento 

da crença na razão humana de apreender tudo que se observa e que se sente, resulta em 

um obsoletismo do conceito de verdade real, que se vincula a um realismo ingênuo. 
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A despeito disso, o suposto princípio da verdade real continua legitimando excessos na 

persecução penal, pois serve para justificar a relativização de direitos e garantias 

fundamentais do acusado em face do poder punitivo do Estado, como se isso aproximasse a 

decisão judicial da justiça, quando, na verdade, perpetua práticas inquisitórias e 

fundamenta um protagonismo do magistrado na produção e gestão da prova, o que 

compromete a imparcialidade do julgador. 

Em conclusão, com lastro na epistemologia jurídica, pode-se afirmar que o momento é 

oportuno para se declarar xeque-mate à verdade real, por pouco contribuir para a apuração 

dos casos criminais e por representar uma ameaça ao sistema acusatório, base do processo 

penal democrático. 
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Ana Maria Bonfim Bezerra1 

João Victor Diniz Pequeno2 

1. INTRODUÇÃO 

A violência desferida contra agentes estatais que lidam diretamente com a segurança 

pública é um elemento persistente no desenvolvimento histórico do País. Diante dessa 

realidade, faz-se necessária uma intervenção mais efetiva, por parte do Poder Público, para 

conferir a esses indivíduos uma devida tutela. 

Um dos episódios no qual é possível identificar a interrupção da inércia legislativa quanto 

a essa realidade foi a apreciação do Projeto de Lei 846/2015, elaborado pelo Deputado 

Leonardo Picciani (PMDB/RJ). Tal proposição tinha a intenção inicial de apenas acrescentar 

qualificadora ao §2º do art. 121 do Código Penal, tornando a pena do homicídio praticado 

contra policial mais rígida, entretanto, a lei passou a englobar também o art. 129 e a Lei dos 

Crimes Hediondos após emendas de plenário. 

O Projeto de Lei foi de extrema importância para garantir uma ação mais efetiva por parte 

do Estado no que concerne a essa situação, de modo que a imposição de pena mais severa 

sirva como um freio à violência praticada contra o policial ou seu cônjuge, companheiro ou 

parente até terceiro grau. A própria Câmara dos Deputados reconheceu a relevância desta 

proposição por meio da decisão de seus membros de colocá-la sob o regime de tramitação 

de urgência. 

Posteriormente, por ter contado com o devido quórum e com a sanção da ex-presidente 

Dilma Rousseff, o referido Projeto de Lei tornou-se a Lei 13.142/2015, sendo promulgada 4 

meses após a apresentação do projeto inicial à Câmara dos Deputados.  

A intenção deste artigo é realizar uma análise minuciosa da lei mencionada, tendo um 

enfoque no texto normativo pelo qual optou o legislador, uma vez que há uma problemática 

que pode ser observada no que diz respeito à inclusão de um termo específico. 

Ao presumir que a intenção do legislador fora a de não permitir uma gama de 

interpretações possíveis das alterações feitas no Código Penal, é possível verificar certa falta 

de prudência por parte dele em decorrência de certa inobservância da Constituição Federal, 

                                       
1 Acadêmica de Direito da Universidade de Fortaleza (UNIFOR). E-mail: anambbezerraa@gmail.com  
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como pode ser observado na inserção de um termo na redação normativa que estabelece 

como condição da aplicação da pena mais rígida a consanguinidade. 

Ora, conforme a CF/88, não é permitido que haja qualquer designação discriminatória 

no que concerne ao parentesco. O Direito Civil enquadra os filhos adotivos na filiação por 

afinidade, que engloba, além deles, filhos havidos fora do casamento, assim como parentes 

próximos do companheiro ou cônjuge. Há de se presumir que a intenção do legislador, ao 

inserir o termo “consanguíneos”, foi de excluir a abrangência da qualificadora no que diz 

respeito a estes últimos. 

A justificativa deste trabalho se dá por meio da importância de realizar uma leitura do 

Direito Penal sob a ótica do Direito Constitucional, uma vez que a Constituição Federal 

possui especial cautela no que diz respeito à proteção dos direitos fundamentais. A exclusão 

dos filhos adotivos de policiais é matéria que deve ser devidamente revista pelo legislativo, 

por ir de encontro à matéria constitucional. Ademais, é necessário se atentar ao fato de 

que uma lei inferior à Constituição não pode contrariar esta, tendo como ponto de partida a 

hierarquia prevista na Teoria Pura do Direito elaborada por Hans Kelsen. 

A pesquisa realizada durante a elaboração deste artigo científico tem natureza 

bibliográfica, por contar com o embasamento teórico de outros artigos científicos e da 

doutrina penal e constitucional, qualitativa e descritiva. 

Espera-se encontrar resultados por meio da instigação de debates acadêmicos e 

legislativos no que está relacionado à inconstitucionalidade parcial da Lei 13.142 e de suas 

alterações no Código Penal, evidenciando ao legislador os pontos onde ele cometeu equívocos, 

bem como apresentando solução coerente com os princípios constitucionais que envolvem 

os filhos adotivos dos policiais, de modo que o Legislativo confira aos parentes dessas 

autoridades uma tutela mais efetiva e em concordância com a Constituição Federal. 

2. SOBRE A LEI 13.142/2015 

A Lei 13.142 foi promulgada em 2015. Essa lei alterou o Código Penal e a Lei de Crimes 

Hediondos (Lei 8.072/1990) no sentido de incluir uma causa de aumento de pena e uma 

qualificadora nos crimes de lesão corporal e homicídio, respectivamente, além de tipificar 

esses delitos como crime hediondo. 

O homicídio é qualificado e a lesão corporal tem sua pena aumentada (arts. 121, §2º, 

VII e 129, 12º, CP) quando esses crimes forem cometidos: 

[...] contra autoridade ou agente descrito nos arts. 142 e 144 da Constituição Federal, integrantes 

do sistema prisional e da Força Nacional de Segurança Pública, no exercício da função ou em 

decorrência dela, ou contra seu cônjuge, companheiro ou parente consanguíneo até terceiro grau, 

em razão dessa condição. [...] (BRASIL. Lei nº 13.142, de 6 de julho de 2015). 
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2.1. Sobre o contexto que deu origem à necessidade da lei 

Segundo dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, entre 2012 e 2014, 932 

policiais civis e militares foram mortos em confronto ou em decorrência de lesão não natural 

fora de serviço, tendo esse número aumentado a cada ano. Nesse sentido, os dados de 

mortalidade, especialmente os de policiais, no Brasil, são extremamente preocupantes. Em 

entrevista à Agência Câmara de Notícias, o Deputado Federal Paulo Fernando dos Santos 

(PT-AL), disse que nenhum outro país do mundo possui dados como esses e comparou 

o Brasil com a Inglaterra, indicando que o número de policiais mortos no Brasil em um ano 

é equivalente ao número de mortes de policiais na Inglaterra em 98 anos. 

Tabela 1 – Policiais civis e militares mortos em confronto ou por 

lesão não natural fora de serviço 

UF 

2011 2012 2013 2014 

Números 
absolutos 

Taxa / 100 
mil 

habitantes  

Números 
absolutos 

Taxa / 100 
mil 

habitantes 

Números 
absolutos 

Taxa / 100 
mil 

habitantes  

Números 
absolutos 

Taxa / 100 
mil 

habitantes 

Brasil   287,0 0,1 309,0 0,2 336,0 0,2 

AC 0,0 0,0   1,0 0,1   

AL 0,0 0,0 9,0 0,3 5,0 0,2 4,0 0,1 

AM 9,0 0,2 7,0 0,2 1,0 0,0 11,0 0,3 

AP   1,0 0,1     

BA 1,0 0,0 26,0 0,2 10,0 0,1 27,0 0,2 

CE     16,0 0,2 6,0 0,1 

DF 2,0 0,1 11,0 0,4 7,0 0,3 9,0 0,3 

ES 0,0 0,0 3,0 0,1 3,0 0,1 2,0 0,1 

GO 1,0 0,0 7,0 0,1 3,0 0,1 2,0 0,1 

MA 5,0 0,1 4,0 0,1 14,0 0,2 17,0 0,2 

MG   10,0 0,0 7,0 0,0 9,0 0,0 

MS 0,0 0,0 3,0 0,1 5,0 0,2 18,0 0,7 

MT 1,0 0,0 12,0 0,4 13,0 0,4 16,0 0,5 

PA 34,0 0,4 21,0 0,3 36,0 0,5 16,0 0,2 

PB 1,0 0,0 2,0 0,1 3,0 0,1 2,0 0,1 

PE 11,0 0,1 33,0 0,4 10,0 0,1 13,0 0,1 

PI 0,0 0,0 5,0 0,2 2,0 0,1 3,0 0,1 

PR   30,0 0,3 3,0 0,0 5,0 0,0 

RJ 15,0 0,1   84,0 0,5 82,0 0,5 

RN 1,0 0,0   5,0 0,1 2,0 0,1 

RO 1,0 0,1 7,0 0,4 9,0 0,5 2,0 0,1 

RR 0,0 0,0     1,0 0,2 

RS       5,0 0,0 

SC 2,0 0,0 3,0 0,0 2,0 0,0 4,0 0,1 

SE 0,0 0,0 2,0 0,1     

SP 43,0 0,1 89,0 0,2 66,0 0,2 74,0 0,2 

TO 0,0 0,0 2,0 0,1     

Fonte: Fórum Brasileiro de Segurança Pública 

Cabe discutir, ainda, dados coletados pela Fundação Getúlio Vargas em 2017 que 

apontam uma realidade catastrófica no que tange às condições de trabalho de policiais. Tais 

dados apresentam, por exemplo, uma estimativa da expectativa de vida do agente de 
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segurança: em comparação com a de outros funcionários públicos, o policial tem uma 

expectativa de vida de 2 anos e 3 meses a menos, aproximadamente. 

A condição crítica das autoridades da Polícia Rodoviária Federal (a pesquisa mencionada 

teve como foco esses agentes) se dá de maneira extremamente alarmante na medida em 

que a média dos anos perdidos3, em decorrência de causas evitáveis, de policiais na faixa 

etária dos 20 anos é de, aproximadamente, 8 anos. A média brasileira desta mesma 

estatística é de pouco mais de 5 anos e meio. 

Além disso, uma das conclusões preliminares deste estudo salientam que situações de 

estresse, insegurança e sobrecarga de trabalho são outros fatores responsáveis por 

reduzirem a qualidade de vida das autoridades policiais, os tornando mais propensos a 

desenvolverem doenças que podem levá-los ao óbito. 

2.2. Sobre o estudo técnico da lei 

Tendo isso em vista, qualificar a lesão corporal e o homicídio contra esses agentes foi um 

meio encontrado pelo legislador brasileiro para buscar reprimir esse tipo de violência. É 

válido ressaltar, no entanto, que a qualificadora buscou tutelar não a pessoa em si, e sim a 

função do agente de segurança pública. 

Apesar de o objetivo ser tutelar a função do agente, o legislador optou por abranger na 

qualificadora também o cônjuge ou companheiro e os parentes consanguíneos até terceiro 

grau do operador. Isto ocorreu pois, muitas dessas pessoas do rol acima eram ou lesionadas 

ou assassinadas como forma de atingir o funcionário público como “punição” pelo simples 

fato de eles estarem exercendo a sua função. 

Cabe ressaltar a divergência doutrinária acerca da legitimidade da extensão dessa 

proteção aos parentes dos agentes públicos. Tem-se como exemplo o entendimento de Cezar 

Roberto Bitencourt, que afirma que a abrangência ampliada dessa norma como fruto de 

extrapolação do legislador. 

A sanção dessa lei, no entanto, foi objeto de crítica por alguns cidadãos. Uma dessas 

críticas está presente no artigo A (des)necessidade da qualificadora do homicídio de policiais, 

de autoria do advogado Adão Mendes Gomes. No artigo, o advogado expõe que qualificar esse 

tipo de delito é extremamente punitivo, pois, para ele, o homicídio é um risco do exercício 

da função do agente de segurança pública. Além disso, ele acredita que o assassinato de um 

policial, por exemplo, pelo simples fato de ser policial, já é um fato abrangido pela 

qualificadora do motivo torpe (art 121, §2º, I, CP). Em suas palavras: “[...] a alteração 

legislativa em nada deve ajudar a combater a violência contra os policiais, não passando 

de mais uma legislação penal populista e de caráter simbólico.” 

                                       
3 A expressão “anos perdidos” representa a quantidade de anos da expectativa de vida que não podem 

ser devidamente aproveitados em decorrência de más condições de saúde e, em decorrência disso, há 
uma enorme dificuldade de levar uma vida feliz, ativa e produtiva. 
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Contudo, pelos fatos expostos acima, pode-se verificar que a Lei 13.142/2015 foi 

necessária sim, pois se o índice de mortes de agentes da segurança pública está crescendo, 

é, por óbvio, preciso que se tome medidas para reter esse processo. 

Ademais, a maioria das mortes não ocorre no exercício da função - portanto, sendo 

um risco previsto, como alguns querem afirmar - e sim quando os agentes estão de folga. 

Em 2015, por exemplo, ano de promulgação da Lei 13.142, dos 351 policiais mortos naquele 

ano, 267 foram assassinados enquanto não estavam trabalhando, segundo dados do 10º 

Anuário Brasileiro de Segurança Pública. Isso reflete a urgente necessidade de tutelar essa 

função, o que foi contemplado pela lei acima mencionada. 

A opção por também tutelar o cônjuge, companheiro ou parente consanguíneo em até 3º 

grau do agente foi correta, pelos motivos já expostos acima, pois apesar de não haver dados 

oficiais, é sabido que a violência contra essas pessoas é prática comum para que os 

criminosos possam tentar conter as atividades policiais em uma investigação, por exemplo. 

A Lei 13.142/2015 tem como efeito prático, uma punição maior para quem cometer os 

crimes previstos no artigo 121, §2º, VII, CP e no artigo 129, §12º, CP. No caso do homicídio, 

isso ocorre pois a lei qualificou esse tipo de delito, e as qualificadoras são, nas palavras de 

Nucci (2016) “a circunstância legal, vinculada ao tipo penal incriminador, que provoca a 

alteração da faixa de cominação da pena, elevando tanto o mínimo quanto o máximo. ” 

Logo, o agente que comete o delito previsto no art. 121, §2º, VII, CP terá pena de reclusão 

sendo o mínimo desta de 12 anos. Já no caso da lesão corporal, a lei determinou que 

incidisse uma causa de aumento de pena. Portanto, o agente que praticar a infração penal 

nos termos do art. 129, §12º, CP, terá sua pena aumentada de um a dois terços. 

2.3. Sobre o processo legislativo 

É possível, ainda, tecer críticas quanto ao processo legislativo pelo qual o Projeto de Lei 

846/2015 tramitou. 

Por um lado, enquanto o regime de urgência foi justificado sob a pretensão de conferir, 

de maneira mais célere possível, essa maior proteção ao agente público de segurança e aos 

seus familiares, é pertinente realizar esse questionamento: seria essa falha na redação 

normativa uma consequência da tramitação do PL em regime de urgência? 

O constituinte, ao determinar as regras que serviriam como orientação ao Poder 

Legislativo durante a elaboração de atos normativos, estabeleceu certa rigidez a 

determinadas situações, nas quais sua intenção implícita é a de fomentar deliberações 

mais amplas, por parte dos parlamentares, antes que tais modificações na legislação fossem 

efetivamente promulgadas e publicadas. 

Embora a Lei 13.142 seja de natureza ordinária, ou seja, a trajetória entre a 

apresentação de seu projeto e o momento em que ele passou a surtir efeitos na sociedade 

não seja demande a mesma rigidez que, por exemplo, uma Emenda Constitucional, é 
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cabível exigir do legislador uma deliberação mais prudente e minuciosa em virtude da 

gravidade que suas alterações podem eventualmente causar na seara do Direito Penal. 

Dessa forma, a promulgação feita “às pressas” de leis que tramitam em processo de 

urgência pode representar um possível motivo que leva a redação normativa a ser dotada 

de vícios. Analisando a trajetória percorrida pelo PL 846/2015, desde sua apresentação em 

plenário até sua efetiva conversão em Lei Ordinária, cabe levantar a hipótese de que a 

inconstitucionalidade parcial referente à inserção do termo “consanguíneos” poderia ter sido 

evitada caso tivesse havido maior deliberação dos parlamentares durante a tramitação no 

Plenário. 

É pertinente recordar, entretanto, que o legislador não contou com total imprudência, 

uma vez que o referido PL foi emendado duas vezes pelo Plenário, de modo que seu alcance 

não tivesse sido limitado à mera alteração do art. 121 do Código Penal. 

3. A INCONSTITUCIONALIDADE PARCIAL DA LEI 

Apesar de a Lei 13.142/2015 ter representado um avanço, o legislador, ao dispor 

expressamente sobre parentes consanguíneos, excluiu os parentes civis, ou seja, aqueles 

que são parentes em decorrência do vínculo adotivo. 

Essa exclusão, porém, torna a lei parcialmente inconstitucional, pois a Constituição 

Federal, em seu artigo 227, §6º, veda qualquer tipo de discriminação entre filhos biológicos 

e adotivos, conforme pode-se observar a partir da reprodução integral do dispositivo 

mencionado acima: “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. ” 

A Constituição, ao dispor sobre a equiparação de direitos entre os filhos biológicos e os 

adotados, buscou fazer jus ao princípio da igualdade e reduzir, a partir do âmbito jurídico, 

a discriminação que ainda ocorre, muitas vezes, com os descendentes adotados. A respeito 

da inovação existente na Constituição Federal de 1988, tem-se o seguinte trecho extraído do 

artigo Igualdade entre filhos no Direito Brasileiro atual, de Cláudia Lima Marques: 

O mérito da Constituição Federal de 1988, por consequência, não foi o de inaugurar soluções a 

problemas do âmbito do direito de família. Mas, sim, o de obrigar a interpretação das leis 

infraconstitucionais a uma nova realidade material: a de igualdade entre familiares nas suas 

relações de convívio. [...] Em outras palavras, autoriza que se comece a enfrentar a matéria de 

direito de família a partir de um resgate do 'sentimento', da busca de um maior humanismo na 

resolução dos desafios jurídicos que se apresentam. 

Ademais, em artigo sobre o tema, Flávio Tartuce (2007) sistematiza um estudo acerca dos 

princípios constitucionais que disciplinam o Direito de Família. De acordo com o autor, o 

denominado “princípio da igualdade entre filhos” é configurado como a primeira e mais 

importante manifestação da isonomia constitucional na ótica familiar, uma vez que tal 

impossibilidade de distinção referente à filiação tem repercussão tanto no espectro 
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patrimonial quanto no pessoal. Até mesmo o uso de determinadas expressões para 

denominar filhos com filiação diferenciada deve ser desencorajado, de modo que haja 

prevalência da expressão filho havido fora do casamento. 

Logo, excluir os filhos adotivos do rol da qualificadora e da causa de aumento de pena 

incluída aos artigos 121 e 129 do Código Penal, respectivamente, pela Lei 13.142/2015 é 

postular, mesmo que implicitamente, que os filhos adotivos não possuem os mesmos 

direitos dos filhos biológicos. E não somente isso. É postular que caso aqueles sejam vítimas 

de algum tipo de violência em decorrência da função de agente de segurança pública de 

um de seus pais, quem praticou a violência merece um tratamento mais brando, pois em 

tese, praticar violência contra um filho adotivo seria menos grave do que praticar violência 

contra um filho biológico. Tal raciocínio é absurdo. Contudo, esse raciocínio pode ser 

extraído a partir da omissão, mesmo que não intencional, do legislador. 

Pode-se inferir que essa omissão legislativa foi mero descuido do legislador. A Lei 

13.142/2015 foi sancionada em um período de instabilidade política, no qual a produção 

legislativa estava acelerada pois buscava-se através disso, atender ao clamor da 

população. Por conta disso, como foi visto anteriormente, o projeto dessa lei foi discutido e 

votado de maneira demasiadamente rápida, o que acarretou a violação ao texto 

constitucional aqui debatida. 

Por conseguinte, o que se pode depreender é que caso seja mantido o texto dos artigos 

121, §2º, VII, CP e 129, §12º, CP sem que haja a declaração da inconstitucionalidade do 

termo parentes “consanguíneos” ou sem que se altere o rol dos sujeitos passivos dos delitos 

previstos na Lei 13.142/2015 no sentido de também incluir os filhos adotivos, haverá além 

da óbvia transgressão à Constituição, a contribuição para que se mantenha o preconceito 

e a discriminação com os filhos adotivos. 

4. ANALOGIA E INTERPRETAÇÃO DAS LEIS PENAIS 

Diante da impossibilidade de o legislador conseguir prever precisamente todas as 

situações nocivas à convivência social ao elaborar a norma penal, ele permitiu, de forma 

expressa, que determinados recursos fossem utilizados pelos operadores do Direito no que 

concerne ao manuseio do texto legislativo, de modo que o alcance da lei seja ampliado na 

medida em que consiga acompanhar os desdobramentos da evolução da sociedade e a 

escolha das palavras utilizadas na redação normativa não seja um impasse para a aplicação 

da norma.  

A partir dessa premissa, cabe realizar uma análise da aplicação da lei 13.142/2015 no 

caso concreto, a partir de estudos doutrinários acerca da analogia e da interpretação da lei 

penal. 

Pelo fato de a referida lei ter sido promulgada há, relativamente, pouco tempo, é difícil 

encontrar jurisprudência sobre a problemática exposta neste trabalho científico por se tratar 

de hipótese extremamente específica, portanto, faz-se pertinente um estudo sobre a 
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4 

postura do operador do Direito diante da aplicação da norma sob a nova ótica pretendida 

pelo legislador, tendo como ponto de partida observações referentes à analogia e à 

interpretação da norma no Direito Penal. 

4.1. Da analogia 

No que tange à analogia, Tartuce (2017) expõe: 

A analogia pode ser conceituada como sendo a aplicação de uma norma próxima ou de um 

conjunto de normas próximas, não havendo norma prevista para um determinado caso concreto. 

Dessa forma, sendo omissa a lei jurídica para uma dada situação fática, deve o aplicador do direito 

procurar alento no próprio ordenamento jurídico, permitida a aplicação de uma norma além do seu 

campo de atuação. (p. 34) 

Atrelando essa definição ao que está disposto no art. 4º da Lei de Introdução às normas 

do Direito Brasileiro, o qual confere ao magistrado a possibilidade de utilizar a analogia 

para decidir o caso ao deparar-se com a omissão da lei, tem-se como resultado uma fórmula 

extremamente importante para o cumprimento do Princípio da inafastabilidade da 

jurisdição, consagrado pelo art. 5 º, XXXV, da Constituição Federal. Essa fórmula, segundo 

Greco (2011), impede que o magistrado se exima de julgar um determinado caso que não 

conta com uma norma regulando-o de forma expressa. 

Embora a analogia se configure como um recurso de notória relevância para o operador 

do Direito, o estudo de sua aplicabilidade ao Direito Penal brasileiro é dotado de 

peculiaridades que demandam uma maior cautela por parte de quem a manuseia. 

Em primeiro momento, cabe ressaltar os desdobramentos de dois princípios que 

norteiam o legislador penal. O Princípio da reserva legal e o Princípio da legalidade, este tido 

por boa parte da doutrina como o mais importante do Direito Penal, se apresentam como 

elementos de inquestionável proteção do indivíduo frente ao abuso do Estado no exercício 

de seu poder punitivo. Bitencourt (2017) conceitua de forma concisa tais princípios: 

[...] pode-se dizer que, pelo princípio da legalidade, a elaboração de normas incriminadoras é 

função exclusiva da lei, isto é, nenhum fato pode ser considerado crime e nenhuma pena criminal 

pode ser aplicada sem que antes da ocorrência desse fato exista uma lei definindo-o como crime e 

cominando-lhe a sanção correspondente. A lei deve definir com precisão e de forma cristalina a 

conduta proibida. [...] Quanto ao princípio de reserva legal, este significa que a regulação de 

determinadas matérias deve ser feita, necessariamente, por meio de lei formal, de acordo com as 

previsões constitucionais a respeito. (p. 53) 

Francisco de Assis Toledo (1994, p. 22) detalha os desdobramentos de quatro outros 

princípios derivados do Princípio da legalidade, sendo de relevância para o estudo da 

analogia no Direito Penal o Princípio da Lex stricta, o qual encontra sustento na expressão 

latina nullum crimen, nulla poena sine lege stricta. Ou seja, não há crime sem lei estrita. O 

autor segue: 

A analogia, por ser uma forma de suprirem-se as lacunas da lei, supõe, para sua aplicação, a 

inexistência de norma legal específica. Baseia-se na semelhança. Estando regulamentada em lei 

uma situação particular, aplica-se por analogia essa mesma regulamentação a outra situação 
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particular, semelhante mas não tão regulamentada. É uma conclusão que se extrai do particular 

para o particular. (p. 26)4 

O Direito Penal brasileiro optou pela vedação da aplicação da analogia in malam partem, 

ou seja, para prejudicar o réu, fundamentando ou agravando a pena. Toledo, na mesma 

obra, expõe, mais uma vez, o impacto do Princípio da Lex stricta ao apresentar a imposição 

de lei estrita e prévia como elemento que obstrui a aplicação da analogia in malam partem. 

Observa-se que a analogia in bonam partem, por outro lado, é aceita pelo ordenamento 

jurídico brasileiro e encontra-se apoiada por questão de equidade, como proferido pelo autor 

anteriormente citado. 

Dessa forma, por mais que o filho adotivo do agente público tutelado pela Lei 13.142/

2015 seja vítima de homicídio ou lesão corporal, não pode o magistrado aplicar a analogia 

para agravar a pena do réu, por ir de encontro à analogia in malam partem e violar o princípio 

da legalidade, ainda que haja um evidente equívoco por parte do legislador. 

4.2. Da interpretação da lei penal 

A necessidade de se redigir normas de forma genérica e abrangente, diante da tão 

discutida impossibilidade do legislador de prever de todos os casos concretos possíveis, 

proporcionam um cenário no qual o magistrado se depara com hipóteses extremamente 

específicas, que não contam com suas especificidades descritas de forma expressa nos 

dispositivos legais. Diante disso, faz-se necessário o uso da interpretação da lei como 

ferramenta de adequar o caso concreto à previsão legal.  

A interpretação da lei penal é, conforme Greco (2011, p. 33), “tentar buscar o efetivo 

alcance da norma. É procurar descobrir aquilo que ela tem a nos dizer com a maior precisão 

possível. ” É necessário salientar que a interpretação encontra limites, devendo se adequar 

tanto à realidade histórico-social na qual se encontra, quanto ao ordenamento jurídico a que 

está atrelada (no caso, ao brasileiro).5 

Dividida em diversas espécies de interpretação no espectro doutrinário, esse recurso do 

operador do Direito pode ser analisado sob a ótica, por exemplo, do sujeito que a profere, 

ou dos meios utilizados para a atingir, ou, ainda, a partir dos resultados que foram obtidos. 

                                       
4 Conforme exemplo transcrito, “a aplicação da eficácia justificadora do consentimento do ofendido, em 

certas lesões corporais, para excluir igualmente o crime na privação de liberdade (cárcere privado), sob 
fundamento de que a ofensa corporal e a privação da liberdade apresentam certas semelhanças, de 
sorte que aquilo que for justo para a primeira sê-lo-á igualmente para a segunda. ” (TOLEDO, Francisco 
de Assis. Princípios Básicos de Direito Penal: de acordo com a Lei n. 7209, de 11-7-1984 e com a 
Constituição Federal de 1988. 5. ed. São 

5 É interessante transcrever entendimento de Miguel Reale acerca das condições que rodeiam o 
intérprete: “A liberdade do intérprete fica, em suma, sempre contida nos limites de uma “estrutura 
objetivada". A limitação do poder do intérprete não resulta, pois, de eventual deficiência ou carência 
de meios de pesquisa, mas é uma condição inerente à natureza mesma do ato interpretativo: a 
atividade interpretativa, em verdade, tem como um de seus princípios essenciais o da fidelidade ao 
esquema ou estrutura objetivada, em função da qual pode se mover o investigador com relativa 
liberdade, desde que não desnature ou deforme a estrutura objetivada a que se acha vinculado. 
(REALE, Miguel. O Direito como experiência: introdução à epistemologia jurídica. 2. ed. São 
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Interessa à análise do uso da interpretação da lei penal no caso do filho adotivo não 

tutelado pela Lei 13.142/2015 o estudo acerca da interpretação no que diz respeito aos 

resultados atingidos. 

Ao não abranger os filhos adotivos do agente público em decorrência da escolha dos 

vocábulos utilizados na redação das normas alteradas pela referida lei, o legislador acaba 

por “dizer menos do que pretendia”, caso seja presumida sua intenção de estar em 

conformidade com a Lei Maior, ao passo que esta determina a inadmissibilidade de qualquer 

tipo de discriminação referente à questões de filiação. 

Desse modo, o magistrado, ao se deparar com essa específica hipótese problematizada 

neste trabalho, poderia utilizar o recurso da interpretação extensiva para aplicar o direito ao 

caso concreto. De acordo com Bitencourt (2017, p. 206)6, “essa interpretação ocorre sempre 

que o intérprete amplia o sentido ou alcance da lei examinada.” Ou seja, cabe ao intérprete 

da lei entender seu alcance, sua abrangência, sua elasticidade, tendo os princípios que 

disciplinam o Direito Penal brasileiro como ponto de partida. 

Ainda seguindo os ensinamentos desse autor, é de suma importância traçar as diferenças 

entre analogia e interpretação extensiva: 

Distingue-se, na verdade, a analogia da interpretação extensiva porque ambas têm objetos 

distintos: aquela visa à aplicação de lei lacunosa; esta objetiva interpretar o sentido da norma, 

ampliando seu alcance. [...] Em síntese, a analogia supre uma lacuna do texto legal, ao passo que 

a interpretação extensiva procura harmonizar o texto legal com sua finalidade, isto é, com a 

chamada volunta legis. (BITENCOURT, 2017, p. 208) 

Mais uma vez, é necessário atentar-se ao Princípio da legalidade. A exigência de lei 

anterior e estrita para configurar uma conduta como delito serve como um freio para a 

aplicação desse recurso interpretativo. 

A presunção de que a intenção do legislador é a de estar em conformidade com o que 

está disposto na Constituição Federal leva ao entendimento de que, modelando o alcance 

da norma, é possível que os filhos adotivos se encontrem sob a mesma égide que os filhos 

“biológicos”7 sem que haja, necessariamente, modificação legal. 

                                       
6 O autor apresenta, ainda a interpretação analógica: “A analogia tampouco se confunde com a 

interpretação analógica (que é uma espécie de interpretação extensiva), na medida em que esta 
decorre de determinação expressa da própria lei. Não se trata de analogia em sentido estrito, como 
processo integrativo da norma lacunosa, mas de ‘interpretação por analogia’, isto é, de um processo 
interpretativo analógico previamente determinado pela lei, ou seja, um meio indicado para integrar o 
preceito normativo dentro da própria norma, [...] Por isso, a interpretação analógica, ao contrário da 
analogia, pode ser, e normalmente é, aplicada às normas penais incriminadoras. Estas, em 
obediência ao princípio nullum crimen, nulla poena sine lege, não podem ter suas lacunas integradas 
ou colmatadas pela analogia, em obediência exatamente ao princípio nullum crimen sine praevia lege.” 
(BITENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de Direito Penal. 23. ed. São Paulo: Saraiva, 2017, 208-
209 p.) 

7 Faz-se necessário o uso de aspas diante da tendência, cada vez maior, da abolição do vocábulo, em 
decorrência da eventual discriminação contra filhos enquadrados em outro tipo de filiação oriunda, 
de certa forma, de sua utilização. 
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Cabe salientar, entretanto, que a possibilidade de aplicar a interpretação na análise do 

caso concreto problematizado neste trabalho não é justificativa para que haja inércia por 

parte do legislador penal. O recurso interpretativo tem como utilidade o fornecimento da 

devida tutela aos filhos adotivos de policiais enquanto o Poder Legislativo não realiza a 

devida modificação no texto normativo, ao passo que a atividade de legislar não é atribuição 

típica do Judiciário. 

5. CONCLUSÃO 

A partir do que foi debatido no artigo, pode-se comprovar que a Lei 13.142/2015 

representa um avanço no sentido de fornecer maior tutela aos agentes integrantes da 

segurança pública, pois ao aumentar a pena e qualificar os crimes de lesão corporal e de 

homicídio, respectivamente, além de tornar esses delitos crimes hediondos - o que prolonga 

o tempo necessário para a progressão de regime, por exemplo - o legislador busca reduzir o 

índice de crimes dolosos praticados contra essas pessoas, seja no exercício da função ou em 

decorrência dela.  

A opção de incluir também na causa de aumento de pena e na qualificadora o cônjuge 

ou companheiro foi correta, pois, como já foi argumentado, eles também são vítimas desses 

delitos, como forma de atingir o agente de segurança pública. 

Contudo, o legislador cometeu um descuido ao dispor expressamente sobre os parentes 

consanguíneos, já que, caso somente eles sejam incluídos, a Lei 13.142 transgride a 

Constituição, na medida em que viola um direito tutelado neste dispositivo. Direito este que 

preza pela equiparação entre filhos biológicos e adotivos. Além de ser inconstitucional, fazer 

distinções entre os filhos através de uma norma é um retrocesso à época em que não 

se enxergavam os laços existentes entre os filhos adotivos e sua família, e por conta disso, 

eles eram detentores de menos direitos e alvo de preconceito. 

Tendo isso em vista, é necessário que se altere o texto da lei para que os filhos adotivos 

sejam também incluídos no rol de sujeitos passivos dos delitos previstos nos artigos 121, 

§2º, VII, CP e 129, §12º, CP. É importante ressaltar que acredita-se que o que houve foi um 

descuido do legislador ao dispor expressamente sobre os parentes consanguíneos e não os 

civis. Portanto, ao alterar o texto, é necessário cuidado para que a vontade do legislador seja 

preservada, pois claramente a intenção não foi tutelar os parentes por afinidade - aqueles 

adquiridos através do matrimônio. 

Logo, acredita-se que o mais adequado seria apenas incluir os filhos adotivos no rol dos 

dispositivos supramencionados, pois assim, o texto não fica demasiadamente abrangente 

nem ocorre a transgressão ao texto da Constituição Federal. 

Por fim, é imprescindível que essa alteração ocorra o mais breve possível para que a lei 

já esteja em conformidade com o ordenamento jurídico antes mesmo de os casos de crimes 

previstos por essa lei comecem a ser julgados. 
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Semiramys Fernandes Tomé2 

1. INTRODUÇÃO 

O homem, desde seu estado natural, buscou formas de proteger aquilo que acreditara 

ser valioso e indispensável a si. Nesse momento da história, as convenções não existiam, o 

que de fato importava era defender o que se compreendia ser seu por natureza, ou seja, a 

vida, a presa conquistada na caça, o abrigo escolhido, etc., com as ferramentas possíveis, as 

quais resumiam-se na força física, haja vista perceber-se esse período como sendo o 

antes da história escrita, quando o homem se via como um animal selvagem. 

Com o passar dos tempos e a evolução da civilização, tratados foram criados para que os 

homens continuassem a ter seus pertences mais importantes bem cuidados, porém, esse 

processo não mais seria feito por meio da força física direta, tampouco, pelo próprio homem 

contra seu inimigo. 

O senhor feudal que oferecesse abrigo ao camponês teria que oferecer-lhe, também, a 

proteção e em troca o trabalhador rural daria ao seu senhor o labor e a lealdade, tornando-

se seu súdito. Com a cultura do comércio e a migração desses camponeses para a zona 

urbana, essa relação passou a ter o monarca como o garantidor das demandas do povo, 

agora os servos eram leais ao Rei, qual detinha a obrigação de cuidar do reino e daqueles 

que o compunham (nobreza, clero, burguesia, etc.). 

A partir das Revoluções ocorridas no final do séc. XVIII, o povo que se rebelou e 

reivindicou do Estado a proteção adequada, percebeu que precisava de mais cuidados, 

fazendo com que o Direito pudesse também atender às demandas da classe mais 
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desvalorizada. E desde então, as modificações sociais tendem a apresentar pertinência às 

necessidades de cada povo, buscando adequação a cada momento na história da 

humanidade. 

Todos os períodos históricos supramencionados trazem algo em comum: a proteção por 

determinado bem valioso ao homem. Esse bem, por sua vez, é escolhido de acordo com a 

necessidade da sociedade, do momento em que se vive, isto é, com a época em que se está 

inserida a humanidade, ou seja, na Idade Média o bem jurídico refletia-se sobre os dizeres 

da Igreja e do monarca, já na contemporaneidade, vislumbra-se tais bens conforme dispõem 

as Constituições. 

O Direito passou assim a destinar uma de suas vertentes a cuidar daqueles objetos mais 

preciosos à boa vivência da humana, através da criminalização das condutas que viessem a 

atacar tais bens por intermédio da punição com a expressão do Direito Penal. Essa seara do 

Direito, ou seja, a criminal, vem a salvaguardar aqueles bens compreendidos como sendo 

jurídicos-penais, quais sejam: a vida, a integridade física e moral do ser humano, dentre 

outros. 

Diante dessa ótica, vislumbra-se uma nova concepção que permeia o objeto de tutela do 

bem jurídico-penal, por meio da lente trazida pelo Direito Penal Contemporâneo, esse bem 

passa a ser o Estado, isto é, compreende-se que o Direito Penal deixa de atuar como 

garantidor de resolução de conflitos internos para atuar em função, apenas, da proteção dos 

interesses estatais de modo geral, sendo, pois, adequado à teoria do Direito Penal do Inimigo, 

à medida que não mais se vincularia a um fato mais ao seu autor como forma de reprimenda 

pessoalizada. 

Aos conflitos internos, conforme a visão doutrinária objeto da crítica deste artigo, restará 

a aplicação de controles sociais mais brandos que o atual Direito Penal, serão realizadas, 

portanto, outras maneiras de conter a ordem interna, um exemplo desses institutos de 

resolução que passarão a dirimir as problemáticas em âmbito nacional é a Justiça 

Restaurativa, um método de autocomposição que tem sido aplicado no Brasil no intuito de 

auxiliar a seara criminal e as respectivas falhas advindas do viés punitivista. 

Entrementes, as demandas criminais brasileiras refletem que o país ainda não está 

preparado para acolhida dessa ideologia, posto que as infrações penais que chegam ao 

Judiciário são diversas. Verifica-se que questões simples como a perspectiva de infrações no 

trânsito ainda são um grande problema, já que o indivíduo não se reeducou para adequar-

se aos regramentos de convivência social pacífica. 

Assim, vislumbra-se que é de suma importância compreender a teoria ora discutida para 

que se possa observar sua possível aplicação no mundo fático e as consequências que esta 

acarretará aos problemas no âmbito social, assim como no jurídico. No primeiro momento 

visualiza-se a possibilidade de proporcionar ao indivíduo infrator uma norma com mais 

flexibilidade e que, possivelmente, o mesmo venha a transgredir com mais facilidade; já em 

um segundo momento, por tratar-se de uma perspectiva de caos judicial, ora está-se diante 
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da possibilidade do caos interno, da oportunidade de se criarem revoltas civis, dentre outras 

ações que poderão colocar em risco a harmônica convivência dos compatriotas e, 

consequentemente, a força do Estado brasileiro. 

Portanto, o objetivo geral deste estudo é avaliar a teoria da nova ótica do bem jurídico-

penal no intuito de compreender se a mesma é possível de aplicação na sociedade brasileira 

contemporânea, analisando, para tanto, a perspectiva atual do Direito Penal interno, 

buscando compreender a adequação dos possíveis controles sociais alternativos e, por fim, 

como seria o comportamento do brasileiro frente tal cenário. 

A pesquisa em apreço fora realizada seguindo o método bibliográfico, já que se debruçou 

no estudo de doutrinas, artigos, teses e da lei, assim como, vem a explorar, descrever e 

explicar o objeto de estudo no intuito de chegar a percepção dos malefícios e benefícios da 

possível aplicação da teoria ora estudada. Partindo dessa ótica, vê-se que fora realizado um 

estudo de fins qualitativos, sendo, pois, analisado os fatos sem que a eles seja aplicado 

quaisquer valores. 

Por fim, vislumbra-se que a análise do caso em apreço demonstra que a aplicação da 

teoria do bem jurídico-penal firmada sob a égide do Direito Penal do Inimigo não se reflete 

como um avanço para o Brasil frente a atual concepção social, posto que, como já fora dito, 

o povo tupiniquim não está preparado para seguir com regras de cunho menos valorativo que 

o Direito Penal, haja vista infringirem tão constantemente a última ratio, não compreendendo 

o valor que tal vertente jurídica tem para a sociedade. 

2. BREVE HISTÓRICO ACERCA DO DIREITO PENAL E DAS NOÇÕES DE BEM 

JURÍDICO 

A compreensão acerca do surgimento das primeiras noções de Direito Penal, faz- se 

presente na percepção da vingança, ora, não se está a afirmar que é esse o objeto da seara 

criminal nos dias atuais, contudo, fora nesse sentido que o homem começou a perceber tal 

vertente, ou seja, na forma retributiva do ato lesivo que, na sua origem, era percebido 

como um ato de vingar-se. 

Partindo desse cenário, passa-se a percepção de que o ser humano deveria pagar o que, 

porventura, tivesse feito de mau a alguém com o próprio corpo, daí se estabeleceram as 

primeiras sanções, as primeiras penas. Entrementes, numa perspectiva de vislumbrar 

uma nova concepção criminalística em que o bem jurídico-penal integridade física do ser 

humano fosse também respeitado em face daqueles compreendidos como agressores, foi o 

que fez sobressair a ideia inicial de um Direito Penal mais humano. 

Desse período em diante, compreende-se que a seara criminal vem sendo aprimorada no 

sentido de dar garantias a todos, ofensor e vítima, ao primeiro no sentido de assegurar que 

a sanção ao mesmo imposta não lhe trará prejuízos além do que a sentença venha a 

proferir, isto é, trata-se da punição pública positivada e regrada segundo o princípio da 
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dignidade da pessoa humana; ao segundo, no intuito de fazer prevalecer o direito outrora 

lesionado, buscando com isso retratar o ocorrido e possibilitando a devida justiça. 

2.1. O Direito Penal Clássico e as primeiras noções de bem jurídico-penal 

A humanidade, desde seus primórdios, busca um modo de organização social que 

permita aos seres humanos uma harmônica convivência. Para que o homem traçasse 

suas metas rumo ao objetivo almejado foi preciso que um grupo virasse uma comunidade, 

que um líder fosse escolhido e que regras fossem criadas para reger essa sociedade. O 

contrato social aderido na antiguidade trouxe uma nova perspectiva de vida para o povo 

daquela época, a troca entre direitos e deveres. 

Esse paradigma alavancou um dos maiores marcos da humanidade, o qual vem sendo 

desenvolvido, analisado e aperfeiçoado desde então, sendo este, o Direito. Um dos ramos 

dessa ciência diz respeito a punir e prevenir condutas que não condizem com a regra 

imposta, positivada, o Direito Penal. A princípio essa vertente da seara jurídica surgiu no 

intuito de castigar aqueles que traziam a desgraça ao povo por atentarem contra 

divindades, no intuito de pedir clemência ao deus adorado, a população sacrificava o 

malfeitor, punindo- o com a própria morte. 

Nesse liame, Bitencourt (2010, p. 59) aduz que “nas sociedades primitivas, os fenômenos 

naturais maléficos eram recebidos como manifestações divinas (“totem”) revoltadas com a 

prática de atos que exigiam reparação. Nessa fase, punia-se o infrator para desagravar a 

divindade”. 

Nota-se que, a princípio, o Direito Penal tutelou a integridade divina como crucial ao 

convívio em sociedade. Posteriormente, essa proteção ampliou-se e passou a defender 

também a relação harmônica entre um grupo e outro ou entre um grupo e seus membros. 

Aquela comunidade que atentasse contra outra estava declarando guerra e, por esse motivo, 

o grupo afetado tinha que defender seus interesses e ir à luta. 

Os conflitos internos, entre indivíduo e sociedade, eram resolvidos de maneira simples e 

objetiva, pois aquele que viesse a pôr em risco a boa vivência ou o interesse social tinha de 

ser abandonado, isolado do restante do grupo, e assim, denominado como um mau exemplo 

para todos. 

Sobre o deslinde dos conflitos exarados em cada grupo de convivência social, Bitencourt 

(2010, p. 08) expõe que: 

Quando a infração fosse cometida por membro do próprio grupo, a punição era o banimento 

(perda da paz), deixando-o à mercê de outros grupos, que fatalmente o levariam à morte. Quando, 

no entanto, a violação fosse praticada por algum estranho ao grupo, a punição era a “vingança de 

sangue”, verdadeira guerra grupal. 

Com o passar dos tempos foi imposta a lei de Talião, qual defendia a ideologia de “olho 

por olho e dente por dente”, tornando o castigo de forma mais igualitária a todos. Entretanto, 

essa última forma de punir colou fim na chamada “vingança privada” que vigorou durante 
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séculos com o objetivo de manter os interesses sociais mais importantes da época: o respeito 

às obrigações e crenças religiosas, a proteção da tribo ou grupo social e a boa convivência 

entre os homens. 

No entanto, o Estado resolve intervir e dá início a uma punição tida como “vingança 

pública”, o homem que, porventura, viesse a ofender os interesses religiosos e políticos, era 

considerado como um inimigo da Igreja ou do Estado e, consequentemente, da sociedade. 

Essa época, a Idade Média, foi palco de inúmeras crueldades cometidas pela nobreza e 

pelo clero. 

Sobre o tema, Prado (2014, p. 85) afirma que fora uma época marcada por penas de 

caráter cruel, de um Direito compreendido mais como uma forma de gerar desigualdade do 

que se fazer resplandecer a justiça: 

É forçoso reconhecer que a legislação penal dessa época se caracteriza pela grande crueldade na 

execução das penas (quase sempre corporais e aflitivas), com objetivo apenas de vingança 

corporal e intimidação. Tem-se um Direito gerador de desigualdades, cheio de privilégios, 

heterogêneo, caótico; construído sobre um conglomerado incontrolável de ordenações, leis 

arcaicas, editos reais e costumes; arbitrário e excessivamente rigoroso. 

A proteção penal nesse período, controlado pela religião e pela monarquia, era baseada 

em cima do pressuposto de ofensa à dignidade da Igreja e ameaça ao poder do Estado. 

Durante o tempo em que reinou o casamento entre essas instituições o mais precioso a se 

zelar foram os interesses manifestados pelas duas classes enquanto que o ser humano, não 

dotado de nobreza e distante de ser um sacerdote, ficou esquecido pelo Direito e, 

parcialmente, pela sociedade. 

2.2. O movimento iluminista e uma nova visão de Direito Penal 

Com a ascensão dos movimentos revolucionários do século XVIII, surgiu uma nova 

corrente do Direito Penal, advinda do iluminismo e que tem por base um Direito racional, 

isto é, uma nova forma de fazer e compreender o Direito e suas peculiaridades tendo em vista 

a humanização e a igualdade entre os homens. 

Essa nova fase no ordenamento jurídico penal ressalta a importância do delito na escolha 

e execução da pena, qual deve estar prescrita em lei, tornando a punição um ato entendido 

não mais como um castigo físico, cruel ou degradante, mas como uma lição ao apenado que 

depois de reeducado voltará à sociedade. 

A respeito das questões acima explanadas, Bitencourt (2010, p. 69) dispõem que a pena 

deve ser aplicada conforme as características do futuro apenado, ou seja, seu grau de 

periculosidade, as características pessoais etc. 

A pena deve ser proporcional ao crime, devendo-se levar em consideração, quando imposta, as 

circunstâncias pessoais do delinquente, seu grau de malícia e, sobretudo, produzir a impressão 

de ser eficaz sobre o espírito dos homens, sendo, ao mesmo tempo, a menos cruel para o corpo 

do delinquente. 
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Destaca-se nesse período o pensamento filosófico em que o homem é dotado de direitos 

e deveres. O primeiro diz respeito ao que o Estado deve ao indivíduo por ser o senhor e 

mantenedor do mesmo; o segundo é entendido como a obrigação do ser humano junto ao 

ente que o protege, que o dá segurança e subsídios para sua sobrevivência. Sendo, pois, o 

homem e o Estado partes interessadas em um Contrato Social e, esse, o bem maior da 

sociedade civil da época. 

3. A TEORIA DO BEM JURÍDICO E O DIREITO PENAL 

No final do século XVIII, surge na Europa um movimento radicalista, reformador da 

ordem, o Iluminismo. A ideologia defendida no século das Luzes tinha como princípio maior 

a razão e por meio dessa o homem era dono de si, de suas escolhas, portanto, também ciente 

das consequências advindas de seus atos. 

Com o nascimento desta corrente filosófica, política e cultural o mundo vivenciou 

inúmeras mutações, a Igreja foi um dos primeiros órgãos a sofrer com a nova ordem, pois se 

encontrou diante de uma reflexão contrária a sua já que o homem não tinha mais a teologia 

como principal fonte de sabedoria e obediência, mas sim a razão, o raciocínio como limitador 

e transformador da humanidade. 

O Estado, não obstante a realidade da Igreja, também se viu diretamente afetado pelas 

mudanças sociais, o monarca teve sua soberania claramente contestada pela burguesia. O 

rei deixou de ser um deus para ser somente o representante do povo, qual tinha por dever 

proteger e cuidar de sua nação, observando os objetivos da sociedade perante os demais 

interesses. Foi partindo dessa premissa que muitas ciências entraram em transição e 

modificaram seu objeto de estudo e/ou a forma como estudá-lo. 

Embora o Direito não tenha mudado o seu objeto de estudo, ele modificou a forma 

de avaliação do mesmo. Passou então a identificar o que levou aquele indivíduo a praticar o 

delito não descartando, porém, o contexto em que se deu o crime. Nessa perspectiva o Direito 

Penal toma um novo rumo quanto a sua tutela e seu modo de punir. Abandonam-se as 

penas cruéis e degradantes e a escolha da punição deixa de ser subjetiva e passa a ser 

baseada na violação do contrato social firmado entre os homens e o Estado, tornando 

o Direito Penal mais humanitário. 

Sobre as questões abordadas, Prado (2013, p.28) revela que o período iluminista foi 

mais que uma mera corrente de ideias, constituindo-se em uma atitude cultural e espiritual. 

Deste modo, têm-se que a seara criminal desse período rompe com a do seu antecessor 

por aduzir que a razão de punir não se atine às questões éticas e religiosas, mas à 

violação do contrato social: 

O movimento iluminista determina uma visão radicalmente da sociedade e de logo da 

problemática penal. Tem-se, pois, que “mais que uma corrente de ideias, vem a ser uma atitude 

cultural e espiritual de grande parte da sociedade da época, cujo objetivo é a difusão do uso da 

razão para dirigir o progresso da vida em todos os seus aspectos. É, por assim dizer, produto 

do embate de duas linhas bem distintas: o racionalismo cartesiano e o empirismo inglês. Na 
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filosofia penal iluminista, o problema punitivo estava completamente desvinculado das 

preocupações éticas e religiosas; o delito encontrava sua razão de ser no contrato social violado 

e a pena era concebida somente como medida provisória”. 

Em conjunto com o Direito Penal Moderno, apresenta-se uma nova reflexão a respeito do 

objeto de tutela da seara penal, denominada de “Teoria do Bem Jurídico-Penal”, Essa nova 

análise traz à luz do ordenamento jurídico uma forma mais clara de compreender o caso 

concreto, por meio do que está descrito em lei, objetivando assim a decretação e execução 

das penas (WELZEL, 1956). 

A função jurídico-social dessa teoria é deixar expresso em lei o que é de mais valioso ao 

homem de modo que mereça a tutela estatal. Esse foi, portanto, um dos maiores eventos no 

mundo jurídico daquele momento histórico que acabara de sofrer com as transgressões de 

um Direito subjetivo pautado na vontade do legislador, praticadas pela Igreja e pelo Estado, 

quais não mediam esforços em exibirem a força que detinham juntos. 

Sobre o assunto, Prado (2013, p. 31) apregoa que o surgimento do bem jurídico tem sua 

fundamentação em razões de natureza política e dogmática: 

O seu surgimento produz-se por razões de natureza política e dogmática. No primeiro aspecto, 

vem a ser quase uma conseqüência necessária das transformações econômicas e políticas da 

época (uma nova concepção de Estado). Do ponto de vista doutrinário, justifica-se a introdução 

do conceito de bem jurídico por sua utilidade para servir como termo de referência de fatos 

ofensivos e porque, devido a sua maior amplitude, pode ser aplicado ao campo dos delitos 

religiosos e contra os costumes. 

O Direito Penal tem por fundamental a tutela do caminhar seguro e harmônico da 

sociedade, entretanto a teoria do bem jurídico-penal vem esclarecer alguns outros pontos 

que explanaram o que, de fato, proporcionaram essa caminhada. Dessa forma, toma-se por 

guia o princípio da ofensividade, da lesividade ou da exclusiva proteção do bem-jurídico 

com o dever de formular as sanções que disponham acerca da conduta humana que põe em 

risco esse princípio. 

É de se convir portanto, que o bem jurídico-penal configura-se na perspectiva do 

indispensável, do essencial ao ser humano, isto é, advém da natureza do homem de 

sobreviver, sendo pois a vida, a integridade física, a moral, a honra, dentre outros direitos 

inerentes à pessoa humana que devem ser observados e, portanto, defendidos segundo o 

crivo do direito criminal (WELZEL, 1956). 

As normativas advindas dessa reflexão fazem menção às Cartas Magnas como 

norteadores do que vem a ser crucial à existência de cada sociedade. Acerca dessa afirmativa, 

Greco (2009, p. 6) alude que tendo em vista o teor das normativas constitucionais serem de 

suma importância social, o Direito Penal deve então acolher os que mais relevantes forem: 

Os valores abrigados pela Constituição, tais como a liberdade, a segurança, o bem- estar social, 

a igualdade e a justiça, são de tal grandeza que o Direito Penal não poderá virar-lhe as costas, 

servindo a Lei Maior norte ao legislador na seleção dos bens jurídicos como fundamentais. 



Anais do Encontro de Pesquisa Jurídica da XIII Semana do Direito da UFC 

- 347 - 

Essa ideologia jurídica, do seu nascimento à contemporaneidade, vem sendo estudada e 

atualizada de acordo com as necessidades sociais de cada Estado, adequando-se aos 

momentos na história da humanidade. No Brasil, a Constituição Federal vigente (CF/88), 

escrita em 1988, elenca em seu art. 5ª os direitos e garantias fundamentais ao homem, 

inerentes à sua qualidade de pessoa. Todavia, como já foi citado, nem todo bem 

constitucional é valorativo à seara penal de modo que são observados aqueles que mais 

saltam aos olhos do legislador penal no sentido de resguardar a ordem e o progresso 

nacional. 

Seguindo essa perspectiva, pode-se observar que o bem jurídico tutelado pelo Direito 

Penal vem a ser o de suprema importância social, isto é, aquele que quando ferido afetará a 

sociedade, direta ou indiretamente. Nesse sentido, vê-se que o Direito Criminal pauta a 

escolha de sua proteção mediante princípios norteadores, os quais influem na preservação 

da dignidade humana: a legalidade, a adequação social, a intervenção mínima, a 

proporcionalidade, a humanidade, a ofensividades, entre outros. 

Segundo Capez (2009, p. 09) haja vista o Direito Criminal ser a última ratio, deve, 

então, cuidar apenas das matérias mais importantes, isto é, não está para abranger a 

todos os assuntos, apenas aqueles de extrema relevância: 

Com base nessas premissas, deve-se estabelecer uma limitação à eleição de bens jurídicos por 

parte do legislador, ou seja, não é todo e qualquer interesse que pode ser selecionado para ser 

defendido pelo Direito Penal, mas tão-somente aquele reconhecido e valorado pelo Direito, de 

acordo com seus princípios reitores. 

Nessa linearidade é que são determinados os bens jurídicos a serem objetos de tutela da 

seara penal. Encontra-se nessa nova corrente penal um Direito mais objetivo, qual quebra 

as barreiras da subjetividade da pena vividas na Idade Média dando ênfase à fase da 

positivação de bens jurídicos e da proteção do homem frente às possíveis desventuras 

sociais que possam ocorrer. 

4. O DIREITO PENAL MODERNO E UMA NOVA MANIFESTAÇÃO DE BEM JURÍDICO-

PENAL 

Após o nascimento do iluminismo e das diversas questões que modificaram o pensar da 

humanidade, o Direito, instrumento fundamental na construção da sociedade, vem sendo 

debatido, estudado e atualizado de acordo com as necessidades sociais de cada momento na 

história. 

Os direitos inerentes ao homem frente a um Estado teocrático, a sua valorização como 

ser humano digno de respeito, independente da nobreza e do clero, foram o marco inicial 

de uma luta que persiste até os dias de hoje. Além da valorização da razão em detrimento 

da religião, ficou claro que era preciso dar atenção a outro ponto, indispensável à 

humanidade, os direitos sociais. Esses direitos trazem a igualdade, a solidariedade e a 

humanidade como pilares que os sustentam (BITENCOURT, 2010). 
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Em seguida, ao perceber que algo ainda era falho, o legislador considerou a convivência 

em sociedade como um dos princípios básicos da vida e do Direito, portanto, a coletividade 

e a boa vivência ficaram expressos em lei como garantias para que a humanidade estivesse 

em harmonia. Logo, em eras não distintas da atualidade, outro requisito foi incorporado ao 

ordenamento jurídico como crucial à vida humana, esse atinente à pluralidade, à 

globalização, ao respeito aos povos que sejam diferentes do nosso no intuito de viver 

harmonicamente em âmbito internacional (PRADO, 2013). 

Vislumbra-se, a partir dessa perspectiva, uma nova ótica mundial, ou seja, passa- se a 

compreender a vida em sociedade não apenas em âmbito regional, estadual ou nacional, mas 

de modo a se adentrar numa esfera internacional, por meio de uma globalização em ascensão 

e que vincula novos horizontes ao modo de viver do ser humano. Reconhece-se a necessidade 

do estar conectado, do sentir-se livre, do conhecer o mundo sem sair de casa, ideias capazes 

de serem realizadas por meio dos avanços tecnológicos. 

Entrementes, figura-se com maior amplitude, a partir dos referidos avanços, uma nova 

preocupação estatal advinda de ataques terroristas aos Estados desenvolvidos e/ou em 

desenvolvimento. Destaca-se a teoria do Direito Penal do Inimigo, estudo iniciado por 

Gunther Jakobs e que repercute na contemporaneidade em face das constantes condutas 

lesivas à nações ocidentais de grande porte, tal como os Estados Unidos da América – EUA. 

A respeito dessa nova necessidade social, vê-se que o bom convívio entre os povos 

é, deveras, preciso e indispensável ao homem moderno, o qual busca a socialização e 

interação entre as nações. Partindo desse pressuposto, um novo ângulo foi analisado pelo 

Direito Criminal, este, por sua vez, vislumbra que o bem jurídico-penal de maior relevância 

e que, haja vista seu papel fundamental na sociedade, deve ser resguardado acima de 

qualquer outro bem, passa a ter o Direito Criminal como seu guardião em “tempo integral”, 

isto é, o Direito Penal deixa de tutelar os bens jurídicos de relevância interna (vida, 

integridade, honra, etc) e passa a salvaguardar apenas a integridade do Estado, protegendo-

o como um todo (fronteiras, sistemas, organização, dirigentes, etc), sendo, a partir de então, 

o Estado o bem jurídico-penal do Direito Penal moderno (MOLINA, 2012). 

Essa nova compreensão põe em discussão, não somente o poder estatal de manipulação 

do Direito, mas também o objeto, isto é, o próprio bem jurídico-penal, de maior importância 

social na atualidade. Questiona-se acerca de novas condutas quanto à resolução de 

conflitos internos e externos, é proposta uma nova maneira de se mediar pequenas infrações 

desvinculadas do Direito Penal para que este possa vir a ser utilizado na tutela de bens 

jurídicos indispensáveis ao Estado e, portanto, à sociedade, conforme se explicou acima. 

Sobre o exposto, Molina (2012) discorre que o Direito Penal tradicional há de se afastar 

da resolução de conflitos simples, internos para, então, ocupar-se da maquinaria estatal, isto 

é, da resolução de casos peculiares com certo grau de gravidade, visando com isso a 

prevalência do princípio da intervenção mínima. 
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Isso significa, em primeiro lugar, que o (velho e tradicional) Direito Penal tende a se tirar dos 

pequenos conflitos quase domésticos, cotidianos. E que se reserve a “cirurgia” penal – a 

maquinaria pesada do Estado – para os casos de particular gravidade, onde sua presença seja 

absolutamente imprescindível (princípio da intervenção mínima). Os critérios da afetividade 

máxima e do mínimo custo social tornam recomendável o uso de instrumentos não penais ou, 

em todo caso, de alternativas e substitutivos que conduzem as sanções distintas da clássica 

privação de liberdade (princípio da necessidade da pena, princípio da suficiência da medida 

alternativa e principio da subsidiariedade da intervenção penal) (MOLINA. 2012, p.216). 

Nesse sentido, entende-se que o Estado passa a ter o total controle sobre o Direito Penal 

já que esse deixa de ser usado nos conflitos sociais comuns e passa a ter como meta a 

resolução de problemas inerentes ao âmbito da ofensa estatal, isto é, passa a semear a 

mediação das problemáticas internacionais, a travar uma nova conduta (mais rígida, 

severa) quanto ao inimigo do Estado, criar meios de proteção desse Estado e entre outras 

medidas. 

Essa nova perspectiva de bem jurídico na seara penal não vem a ser algo repentino, tem 

sido construída ao longo dos últimos anos e tendo forte influência com a dimensão tomada 

pelos acontecimentos ocorridos desde o início dos anos 2000, principalmente, após o 

marcante atentado terrorista ocorrido em 11 de setembro de 2001 em Nova York, nos EUA, 

até os dias atuais. Vale também ressaltar que tal iniciativa, da busca por proteção, é de 

repercussão global, posto que há outras nações que também temem ataques terroristas e 

lutam por maneiras de se resguardarem desses atos desumanos (MOLINA, 2012). 

Entrementes, há de se convir que mediante uma nova ótica criminal, tal como a exposta 

acima, inerente ao Direito Penal do Inimigo, vislumbra-se que não se pode desvincular-se do 

que rege a Constituição Federal de 1988 no que tange à aplicação dos direitos e garantias 

fundamentais à pessoa humana. Nesse sentido, remete-se a teoria do garantismo penal, 

para que não se perceba o indivíduo como um objeto passível de sanção, mas como um 

ser humano detentor de direitos e deveres (FERRAJOLI, 2014). 

Nada obsta que se apliquem ambas as teorias, a do Direito Penal do Inimigo e a do 

Direito Penal Garantista, faz-se, pois, necessária uma releitura da aplicação de ambas no 

intuito de que se adequem às perspectivas brasileiras, quais sejam, a de manter a ordem, 

no entanto, de respeitar os direitos e garantias da pessoa que, porventura, veio a concorrer 

para a prática do delito. 

4.1. Críticas à nova perspectiva de bem jurídico-penal 

A sociedade brasileira contemporânea é, pois, muito imatura no que diz respeito à 

implementação e aceitação de um novo sistema de controle social fora da seara penal 

que possa vir a dar resultados positivos. Nessa linha de raciocínio o que poderia ocorrer com 

o surgimento de um novo sistema de controle social seria a equiparação desse com o 

dito Direito Penal. 
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Sobre o exposto, Molina (2012, p.216 e 217) comenta que a produção de bons efeitos 

numa troca de sistemas só ocorra quando, porventura, sejam substituídas as etiquetas de 

vítimas e de titulares: 

Nesse sentido devem ser interpretados os temores que manifestava NAUKE: se prescindimos do 

Direito Penal, não é fácil encontrar um sistema de controle menos repressivo, menos arbitrário 

ou menos seletivo. Talvez só se produza com sua substituição uma troca de etiquetas: uma 

troca de titulares e de vítimas, mas não do conteúdo e extensão do ius puniendi, que é o relevante. 

Essa idéia da troca de sistemas não é a única problemática trazida com essa perspectiva 

de mudança para o Direito Penal voltada ao surgimento desse novo bem jurídico de 

interesse a essa seara. A desformalização do Direito Penal no âmbito dos conflitos internos, 

em função desse novo ponto externo, pode acarretar diversas problemáticas, tendo em 

vista que a sociedade se assegura dessa positivação para crer que há defesa de direitos e, 

caso afetados, a lei estabelece modos de reparação. 

Diante dessa perspectiva, Molina (2012, p. 216 e 217) afirma que “no mundo do Direito, 

no entanto, as formalidades não são sutilezas inúteis, ineficazes, mas sim garantias. Mais 

ainda: só um controle formalizado e público (aberto, transparente) assegura a capacidade 

preventiva do sistema”. 

Todavia, há de se convir que alternativas à ultima ratio têm sido utilizadas em terras 

tupiniquins e têm percebido resultados positivos. Nesse liame, pode-se falar acerca da Justiça 

Restaurativa, meio de autocomposição por meio do qual as partes são protagonistas na 

resolução de seus conflitos, inclusive, na seara penal. 

Acerca do tema, Zerh (2008, p. 13) ensina que a inversão do conceito de justiça segundo 

a lente restaurativa demonstra que a justiça tem como objetivo a oferta da possibilidade de 

recomeço: 

Em vez de definir a justiça como retribuição, nós a definiremos como restauração. Se o crime é 

um ato lesivo, a justiça significará reparar a lesão e promover a cura. Atos de restauração – ao 

invés de mais violação – deveriam contrabalançar o dano advindo do crime. É impossível garantir 

recuperação total, evidentemente, mas a verdadeira justiça teria como objetivo oferecer um 

contexto no qual esse processo pode começar. 

No que tange ao conceito do instituto em apreço, Hueso (2015, p. 45) compreende ser é 

um procedimento autocompositivo da política criminal, que: 

[...] busca a solução de conflitos através da conciliação e restauração da situação, onde reúne os 

afetados pela conduta ilícita, em um local controlado por mediador, onde compartilham seus 

motivos, anseios e perspectivas, para de forma justa e conjunta, através do diálogo, buscar a 

melhor solução, respeitando a dignidade dos prejudicados. 

Obsta, que, distintamente da justiça retributiva, a restaurativa passa a analisar o fato 

de modo a perceber todo o seu contexto, ou seja, não visa punir apenas a aplicação da pena, 

mas entender o porquê de aplica-la, isto é, como se chegou ao fato, quem é o agressor, a 

vítima, como tudo ocorreu, e, sobretudo, permite aos envolvidos a chance de restabelecerem 

um elo de confiança firmado sob a perspectiva do “daqui em diante”, haja vista fazer com 
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que o agressor tome consciência do que fez e se responsabilize por seus atos, oportunizando, 

com isso, a decisão acerca de seu futuro. 

Dá-se uma conotação distinta à Justiça Restaurativa posto que se trata de um modo 

mais célere e menos formal de resolver conflitos, no entanto, há de se observar que o instituto 

é, ainda, um complemento para o sistema penal, isto é, um auxílio na seara criminal que 

tem o objetivo de dirimir questões possíveis de resolução fora do âmbito judicial comum, 

contudo, caso a oportunidade de realização da efetiva justiça restaurativa não seja, pois, 

satisfatória, nada obsta, porém, que o caso seja compreendido então pela justiça retributiva. 

Nesse sentido, Lara (2013, p. 28) salienta que a Justiça Restaurativa não pode ser um 

método passível de aplicação como sendo o principal, mas um complemento do Direito Penal: 

Nesse contexto, é importante destacar as características de complementaridade e de plasticidade 

que são observadas na Justiça Restaurativa. Trata-se de um sistema complementar de justiça 

e, exatamente por isto, não pretende substituir por completo os sistemas vigentes. A Relação, 

portanto, é de complementaridade. Neste ponto, é preciso destacar que a utilização de práticas 

de Justiça Restaurativa não prejudica o direito público subjetivo dos Estados de processar os 

suspeitos de praticarem infrações. A propósito, a Resolução 2002/12 do Conselho Econômico e 

Social da ONU prevê, no item 11, que “quando não for indicado ou possível o processo 

restaurativo, o caso deve ser encaminhado às autoridades do sistema de justiça criminal para a 

prestação jurisdicional sem delonga” (ONU, 2002). 

Nesse espeque, compreende-se que para um sistema de controle social mais brando que 

o atual Direito Penal fosse acrescido ao dia-a-dia do indivíduo residente no Brasil, tal como 

o método de autocomposição acima disposto, seria necessário uma reestruturação não 

somente na legislação, mas também na política e na educação. Pode-se dizer que seria 

uma reestruturação no sistema de vida do brasileiro ou até mesmo no intelecto do próprio 

indivíduo, haja vista tratar-se de um novo modo de pensar o crime, posto que, conforme 

ressalta Zehr (2008) o crime passa a ter uma ótica distinta, pauta-se sob um paradigma de 

completude, isto é, não se verifica apenas a ação, mas como se chegou até ela e como se 

portará dali em diante. 

Entende-se que as exigências atuais requerem um Direito Penal que ampare o recém 

chegado bem jurídico, o qual traz o Estado como carente de proteção nessa seara, mas não 

há o que se falar em restrição desse dito direito (Direito Penal), mas atine aqui à necessidade 

de extensão do ordenamento supra citado de modo a recepcionar, de acordo com a teoria 

garantista, as possíveis violações que, porventura, venham a agredir o Estado Democrático 

de Direito brasileiro, ou seja, recorrer ao Direito Penal do Inimigo, garantindo ao acusado 

os seus direitos, sem necessidade de desfazer-se do Direito Penal interno para concretizar a 

ideai supramencionada (FERRAJOLI, 2014). 

Ressalta-se, ademais, que o caminhar conjunto do Direito Penal interno, de modo a 

efetivar a teoria garantista, e das alternativas de resolução de conflitos, tais como a Justiça 

Restaurativa, é um avanço no que concerne à efetivação dos direitos e garantias 

fundamentais, bem como reflete seus benefícios no âmbito carcerário, posto que a justiça 
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restaurativa vem a conceber novas perspectivas de punição, distintas do cárcere, 

oportunizando aos indivíduos maneiras de protagonizarem a solução daquela problemática, 

assim como facilita ao judiciária no tocante à celeridade dos processos envolvidos, já que se 

trata de um mecanismo bem mais rápido que o cumprimento de pena comum. 

Assim sendo, o Direito Penal brasileiro não há de se direcionar em épocas 

contemporâneas a um único e determinado bem jurídico, qual seja a proteção do Estado 

frente a ameaças que se configurem na teoria de Jakobs, isto é, em face do inimigo, mas a 

tutelar aqueles que, de acordo com os princípios que rege a seara criminal, sejam de suma 

importância ao convívio harmônica da sociedade. 

5. CONCLUSÃO 

Cada sociedade tem suas necessidades, aqueles fatores que são de maior relevância, 

assim, compreende-se que, para uns a cultura vem a ser um dos pilares mais valiosos, para 

outros a economia, ainda há aqueles que preferem a religião acima de qualquer outro valor 

social, ou seja, cada Estado vem a escolher qual o bem jurídico mais importante a ser 

tutelado em seu ordenamento jurídico. 

Entretanto, com o avanço da globalização, desde o início dos anos 1990, a maioria dos 

países do globo vêm a partilhar do mesmo objeto de tutela, qual seja a integridade de seus 

Estados, de suas nações de modo geral. Isso ocorre em virtude do crescente aumento de 

violações às ordens de países que são compreendidos como “grandes potencias”, tais como 

os EUA, a Inglaterra, a Rússia, dentre outros. Essa perspectiva, de terrorismo, já era vivido 

antes desse período, porém não na mesma proporção, os ataques dos tidos como 

inimigos de Estado, geralmente, eram declarados em guerra e fora desses períodos ocorria 

uma recessão, o que se chamara de “paz”. 

Vislumbra-se que a cada dia as agressões tornam-se mais presentes, no entanto, destinar 

a mais eficaz forma de controle social que o Brasil tem para cuidar de possíveis atentados 

pode significar a abertura de portas para revoltas civis internas e, assim, desconstruir os 

avanços que o Direito Penal já alcançou nas terras tupiniquins. 

O povo brasileiro ainda não está preparado para seguir com um novo modelo de controle 

social, haja vista que nem mesmo um controle tão repressivo quanto o Direito Criminal 

foi capaz de concluir missões como, por exemplo, a redução de acidentes de trânsito por 

embriaguez, ao menos não em larga escala. Ainda é preciso que muito seja modificado, 

não somente no ordenamento jurídico brasileiro, mas principalmente na educação do país 

para que o Direito Penal vislumbre outros rumos, outros objetos de proteção que dele tomem 

todo o tempo. 

Ressalta-se, ademais, que nada obsta ao bom funcionamento do Direito Penal interno e 

a efetiva resolução de conflitos que sejam trabalhados meios que possibilitem ao brasileiro a 

oportunidade de resolverem suas demandas, assim como a implementação da 

autocomposição por meio da Justiça Restaurativa, método que vem tomando grande 
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proporção no Brasil e sua adesão tem se verificado como de suma importância à seara 

criminal, já que tem servido como auxiliar na solução de diversas lides no âmbito penal. 

Dessa forma, pode-se perceber que, apesar das obrigações já pertinentes ao Direito Penal, 

essa nova ótica de bem jurídico-penal deve ser a ele incorporada sem prejuízo das outras 

demandas que o mesmo atende. Sendo essa seara do Direito não reservada a um único bem 

jurídico, mas extensiva aqueles bens que, porventura, venham a necessitar da tutela penal. 
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Nestor Eduardo Araruna Santiago2 

1. INTRODUÇÃO 

A audiência de custódia (AC) ou audiência de apresentação trazida pelos acordos 

internacionais dos quais o Brasil é signatário, representa a garantia do flagranteado, aquele 

que é preso em flagrante delito, de ser ouvido e ter a legalidade, ou não, da sua prisão 

analisada pela autoridade judiciária no prazo razoável. O juiz deve decidir se a prisão deve 

ser relaxada, concedida liberdade provisória, substituída por medida diversa ou ser 

convertida em prisão preventiva.  

Amparado nos tratados e legislações internacionais, o Conselho Nacional de Justiça 

editou a Resolução 213/2015, que implementou as audiências de custódia no Brasil, 

estipulando o prazo de 24 horas para a sua realização.  

Este trabalho, fruto do Projeto de Pesquisa “Quis custodiet ipsos custodes? Sobre os 

caminhos da audiência de custódia no Estado do Ceará”, vinculado à Universidade de 

Fortaleza, buscou-se observar quão próximo (ou distante) estamos do prazo de 24 horas 

estabelecido pelo CNJ e pelos Tratados Internacionais para a realização da AC, tomando 

como lapso temporal os três primeiros meses de 2016. 

A metodologia utilizada foi, inicialmente, bibliográfica, fazendo uso da biblioteca física e 

digital da Universidade de Fortaleza, bem como da Resolução nº 213 do Conselho Nacional 

de Justiça (CNJ) e da Resolução nº 14/2015 do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do 

Estado do Ceará, que regulamentaram a sistemática das audiências de custódia no estado.  

Com o conceito consolidado, realizou-se uma pesquisa empírica, de caráter quantitativo, 

analisando dois processos aleatórios por dia de audiência. Através da plataforma e-SAJ, os 

processos eram escolhidos e deles eram extraídas as seguintes informações: data da prisão, 

data da realização da AC e número do processo. Tal amostra permitiu a precisão com nível 

de confiança de 90%, com erro amostral de 7,5% (SANTOS, 2017).  

                                       
1 Acadêmica de Direito da Universidade de Fortaleza – Curso Direito. Pesquisadora Bolsista PIBIC/

CNPQ. Estudante Pesquisadora do Laboratório de Ciências Criminais (LACRIM). 
2 Doutor em Direito. Professor Titular do Programa de Pós-Graduação em Direito Constitucional e do 

Curso de Graduação em Direito da Universidade de Fortaleza (UNIFOR). Professor do Curso de 
Graduação em Direito da Universidade Federal do Ceará (UFC). Advogado Criminalista. Líder do 
Laboratório de Ciências Criminais (LACRIM). 
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2. PREVISÃO INTERNACIONAL DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA 

A audiência de custódia pode ser vista no art. 5º, item 3 Convenção Europeia de Direitos 

do Homem, como o direito de: 

1. Toda a pessoa tem direito à liberdade e segurança. Ninguém pode ser privado da sua liberdade, 

salvo nos casos seguintes e de acordo com o procedimento legal: 

[...]  

c) Se for preso e detido a fim de comparecer perante a autoridade judicial competente, quando 

houver suspeita razoável de ter cometido uma infracção, ou quando houver motivos razoáveis para 

crer que é necessário impedi-lo de cometer uma infracção ou de se pôr em fuga depois de a ter 

cometido; 

[...]  

3. Qualquer pessoa presa ou detida nas condições previstas no parágrafo 1, alínea c), do presente 

artigo deve ser apresentada imediatamente a um juiz ou outro magistrado habilitado pela lei para 

exercer funções judiciais e tem direito a ser julgada num prazo razoável, ou posta em liberdade 

durante o processo. A colocação em liberdade pode estar condicionada a uma garantia que assegure 

a comparência do interessado em juízo. (CONVENÇÃO EUROPEIA DOS DIREITOS DO HOMEM, 

1950, grifou-se)  

O Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos (PIDCP), art. 9º, de 1966, que foi 

regulamentado e ratificado no Brasil por meio do Decreto nº 592, de 6 de julho de 1992, 

também trouxe a previsão do instituto.  

Qualquer pessoa presa ou encarcerada em virtude de infração penal deverá ser conduzida, sem 

demora, à presença do juiz ou de outra autoridade habilitada por lei a exercer funções judiciais e 

terá o direito de ser julgada em prazo razoável ou de ser posta em liberdade. A prisão preventiva de 

pessoas que aguardam julgamento não deverá constituir a regra geral, mas a soltura poderá estar 

condicionada a garantias que assegurem o comparecimento da pessoa em questão à audiência, a 

todos os atos do processo e, se necessário for, para a execução da sentença. (Pacto Internacional 

sobre os Direitos Civis e Políticos, 1966. Grifou-se) 

Por sua vez, o Conjunto de Princípios para a Proteção de Todas as Pessoas Sujeitas a 

Qualquer Forma de Detenção ou Prisão, das Nações Unidas de 1988, em seu Princípio 37 

dispõe que:  

1. A pessoa detida pode se beneficiar da assistência de um advogado. A autoridade competente deve 

informá-la desse direito imediatamente após a sua captura e proporcionar-lhe meios adequados 

para o seu exercício. 2. A pessoa detida que não tenha advogado da sua escolha, tem o direito a 

que uma autoridade judiciária ou outra autoridade lhe designem um defensor oficioso, sempre que 

o interesse da justiça o exigir e a título gratuito no caso de insuficiência de meios para remunerá-

lo. (ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS, 1988). 

Da mesma maneira, a Convenção Americana de Direitos Humanos, assinada em 22 de 

novembro de 1969, popularmente conhecida por Pacto de São José da Costa Rica, foi 

ratificada no Brasil por intermédio do Decreto de nº 678, assinado meses depois do PIDCP. 

A Convenção versa sobre os direitos humanos em si, com ênfase na liberdade pessoal e na 

justiça social, como bem expõe o seu preâmbulo. Este Acordo também trouxe a previsão da 

apresentação imediata da pessoa presa à autoridade competente, como se pode observar no 

texto do art. 7º, item 5: 
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Art. 7º, item 5. Toda pessoa presa, detida ou retida deve ser conduzida, sem demora, à presença de 

um juiz ou outra autoridade autorizada por lei a exercer funções judiciais e tem o direito de ser 

julgada em prazo razoável ou de ser posta em liberdade, sem prejuízo de que prossiga o processo. 

Sua liberdade pode ser condicionada a garantias que assegurem o seu comparecimento em juízo. 

Art. 8º, item 1. 1. Toda pessoa terá o direito de ser ouvida, com as devidas garantias e dentro de 

um prazo razoável, por um juiz ou Tribunal competente, independente e imparcial, estabelecido 

anteriormente por lei, na apuração de qualquer acusação penal formulada contra ela, ou na 

determinação de seus direitos e obrigações de caráter civil, trabalhista, fiscal ou de qualquer outra 

natureza. (Convenção Americana sobre direitos humanos, 1969) 

Desta forma, a audiência de custódia ou audiência de apresentação, como se extrai do 

trecho do tratado, é a condução de qualquer pessoa presa, indiferentemente de qual crime 

tenha ela supostamente cometido, sem demora, ao juiz ou outra autoridade prevista em lei, 

para que esta decida sobre a legalidade e necessidade daquela prisão Lopes Júnior, (2017, 

p. 619).  

Ela possui como a finalidade garantir o contraditório e a ampla defesa, além de prevenir 

e reduzir os maus tratos e as práticas de torturas que podem advir das prisões, a sua 

realização no menor prazo possível traz importância para a efetivação deste direito.  

Ademais, a garantia das audiências de custódia tem intima relação com a razoável 

duração do processo, garantia fundamental descrita pela Emenda Constitucional 45 sensível 

ao processo penal.  

2.1. Regulamentação no Brasil 

O Brasil, ao tornar-se signatário de diversos pactos internacionais de direitos humanos, 

como por exemplo, a Convenção Internacional de Direitos Humanos, criada em 1969 e 

ratificada em 6 de novembro de 1992, compromete-se a cumprir as orientações constantes 

na Convenção, e dentre elas o artigo 7.5 traz a garantia de toda pessoa presa em flagrante 

ser levada imediatamente à presença da autoridade judiciária. (WERMUTH, 2017) 

Neste quadro, o CNJ publicou a Resolução n° 213 de 2015, depois de um imenso debate 

legislativo, com a finalidade de pôr em prática as orientações dos acordos internacionais, 

estimulando a criação das audiências de custódia pelo país, bem como orientando que as 

audiências deveriam acontecer no prazo de 24 horas.  

O Projeto Audiência de Custódia surgiu não só para efetivar o que outrora foi ratificado 

pelo Brasil nos Tratados Internacionais de Direitos Humanos, mas também pelo fato da 

prisão ser um problema social, que envolve a liberdade de um indivíduo, a restrição de seus 

direitos, gastos nos cofres públicos e além de tudo, para garantir os princípios do devido 

processo legal, a ampla defesa e o contraditório, tornando este ato indispensável à legalidade 

da prisão (AZEVEDO JÚNIOR, 2016). 

O objetivo é garantir o acesso à justiça a todos, sem distinção, que cometeram alguma 

infração penal, resguardando o seu direito de locomoção. De acordo com Carlo Velho Mais: 
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No âmbito do sistema internacional de proteção, a audiência de custódia está prevista no art. 9.3 

do Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos (AGNU,37 196638), da seguinte forma: 

“Qualquer pessoa presa ou encarcerada em virtude de infração penal deverá ser conduzida, sem 

demora, à presença do juiz ou de outra autoridade habilitada por lei a exercer funções judiciais e 

terá o direito de ser julgada em prazo razoável ou de ser posta em liberdade. A prisão preventiva de 

pessoas que aguardam julgamento não deverá constituir a regra geral, mas a soltura poderá estar 

condicionada a garantias que assegurem o comparecimento da pessoa em questão à audiência, a 

todos os atos do processo e, se necessário for, para a execução da sentença. 

Outra função da AC é prevenir a tortura (física ou psicológica) policial, que ocorre 

costumeiramente nas horas que seguem após a prisão em flagrante e poucas vezes é 

denunciada. Com a Audiência de Custódia, as pessoas privadas de sua liberdade poderão 

ter efetivado o seu direito à integridade pessoal, uma vez que deverão ser encaminhadas 

imediatamente, ou “sem demora”, à autoridade judicial.  

Por último, possui a finalidade de evitar prisões ilegais, desnecessárias ou arbitrárias, 

uma vez que o juízo competente avaliará cuidadosamente as condições em que aquela prisão 

foi realizada. Tangencialmente a esta finalidade, pode-se citar que a Audiência de Custódia 

contribui ainda para a prevenção de desaparecimentos forçados e execuções sumárias. 

É importante que o instituto seja discutido, pois no Brasil, a situação carcerária 

representa uma questão problemática, de maior complexidade no cenário nacional, pois 

envolve questões de superlotação, falta de estrutura, postura dos agentes penitenciários, 

facções criminosas, além da atuação conjunta dos 3 poderes. A forma como o problema foi 

tratado (ou não) nos últimos anos, resulta o que temos hoje, que é cada vez mais o 

agravamento da crise carcerária.  

Segundo os dados disponibilizados pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ) em junho de 

2014, o Brasil possuía terceira maior população carcerária do mundo, ficando atrás apenas 

de Estados Unido e China. Tal dado pode ser verificado na tabela a seguir.  

Quadro 1: Ranking dos 10 países com maior população prisional 

1. Estados Unidos da América 2.228.424 
2. China 1.701.344 

3. Brasil 715.655 
4. Rússia 676.400 
5. Índia 385.135 

6. Tailândia 296.577 
7. México 249.912 

8. Irã 217.000 
9. África do Sul 157.394 
10. Indonésia 154.000 

Fonte: CNJ, 2014. 

Este é só mais um dos fatores que leva a crer que o Brasil precisa rever seus critérios de 

prisão, pois de fato ela não vem sendo entendida como ultima ratio, uma vez que o país conta 

com a 3ª maior população carcerária do mundo.  
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Sobre as vantagens trazidas pela audiência de custódia, pode-se dizer que são muitas, 

embora os resultados não sejam imediatos e exigem tempo para se concretizarem. Segundo 

Aury Lopes Jr. e Alexandre de Morais Rosa (2015, online):  

Aliás, a iniciativa reconhece a necessidade de evolução paulatina, partindo das seguintes 

premissas: ‘a) as apresentações dos autuados têm que ser ininterruptas (inclusive aos sábados, 

domingos, feriados e recesso), b) deve haver estrutura séria e factível, facilitada pelo executivo, em 

condições de oferecer opções reais e concretas ao encarceramento provisório, c) o monitoramento 

constante e permanente dos resultados da experiência é condição essencial para corrigir eventuais 

desvios da experiência que se estará realizando, em tempo real e d) necessidade de prévia 

capacitação conceitual e instrumental de todos os envolvidos com a novel rotina processual 

garantista. 

Gustavo Henrique Righi Ivahy Badaró (2014), opinando acerca das consequências da não 

realização da audiência de Custódia após a prisão, assevera:  

A prisão em flagrante que for convertida em prisão preventiva, com inobservância do art. 7(5) da 

Convenção Americana de Direitos Humanos, por não ser realizada a chamada audiência de 

custódia‖, com oitiva pessoal do preso pelo juiz, será ilegal e, como toda e qualquer prisão ilegal, 

deverá ser imediatamente relaxada pela autoridade judiciária, como garante o inciso LXV do caput 

do art. 5º da Constituição. 

Nas audiências são aplicados os artigos 306, 310, 311 e 312 do Código de Processo Penal, 

tornando a apresentação imediata uma tentativa de reduzir maus tratos e torturas 

decorrentes das prisões, bem como conferir ao preso o direito de ser ouvido, de exercer o 

contraditório e a ampla defesa e de sopesar a (i)legalidade e a real necessidade da prisão, 

uma vez que ela é a exceção e não a regra. (LOPES JR; PAIVA, 2014).  

O Projeto tem como propósito o efetivo respeito aos direitos fundamentais da pessoa 

submetida à prisão; a prevenção e combate à tortura; e a eliminação de detenções arbitrárias 

e dos encarceramentos que se revelem desnecessários, contendo o poder punitivo e 

potencializando a função do processo penal como instrumento protetor dos direitos 

humanos.  

Com a determinação, todos os estados passaram a ser obrigados a se adequar no que 

dispôs a Resolução. De pronto, o artigo 1º já traz, quase que ipse literis, o denominado por 

audiência de custódia nos tratados internacionais conforme apresentado anteriormente. 

Vejamos:  

Art. 1º Determinar que toda pessoa presa em flagrante delito, independentemente da motivação ou 

natureza do ato, seja obrigatoriamente apresentada, em até 24 horas da comunicação do flagrante, 

à autoridade judicial competente, e ouvida sobre as circunstâncias em que se realizou sua prisão 

ou apreensão.  

Assim, em até 24 horas, a comunicação deve ser feita com o encaminhamento do auto de 

prisão em flagrante ao juiz competente, ressaltando que esta comunicação “não supre a 

apresentação pessoal determinada no caput” (Resolução 213, 2015) para a marcação da 

audiência. 



Anais do Encontro de Pesquisa Jurídica da XIII Semana do Direito da UFC 

- 359 - 

 Marcada a audiência, esta deve acontecer na presença de Ministério Público e da 

Defensoria Pública, caso o preso não tenha advogado particular, de acordo com o artigo 4º 

da Resolução e, antes da entrevista pessoal do custodiado, será assegurado o seu direito de 

atendimento individual com quem estiver patrocinando sua defesa, que é uma vantagem ao 

preso, uma vez que torna possível o contato pessoal com a sua defesa, e, posteriormente, 

com a autoridade judiciária, tudo conforme o art. 6º da Resolução: 

Art. 6º Antes da apresentação da pessoa presa ao juiz, será assegurado seu atendimento prévio e 

reservado por advogado por ela constituído ou defensor público, sem a presença de agentes 

policiais, sendo esclarecidos por funcionário credenciado os motivos, fundamentos e ritos que 

versam a audiência de custódia.  

Parágrafo único. Será reservado local apropriado visando a garantia da confidencialidade do 

atendimento prévio com advogado ou defensor público. 

Da entrevista feita pelo juiz ao custodiado, de acordo com o artigo 8º da Resolução, ele 

deve esclarecer do que se trata a audiência, dar ciência sobre o direito do preso de 

permanecer em silêncio e questionar sobre as circunstâncias da prisão, sobre o tratamento 

recebido pelos policiais que o efetuaram o ato.  

Além disso, perguntar se lhe foi dada ciência sobre seus direitos constitucionais, se foi 

feito exame de corpo de delito, além de assegurar que o preso não seja entrevistado algemado, 

a não ser nos casos resistência ou que ofereçam perigo à integridade física dos atores da 

justiça. 

Fica vedada, portanto, as questões relativas ao mérito da prisão, conforme o inciso VIII, 

do art. 8º, da Resolução nº 213/2015: “abster-se de formular perguntas com finalidade de 

produzir prova para a investigação ou ação penal relativas aos fatos objeto do auto de prisão 

em flagrante”, devendo o magistrado se limitar a questionamentos que envolvam as 

condições pessoais do réu, sua qualificação e as condições em que se deram sua prisão, 

fazendo ênfase para os casos de sofrimento de tortura. 

Após a oitiva do custodiado, é o momento do Ministério Público e da Defesa se 

manifestarem acerca do relaxamento da prisão, da concessão de liberdade provisória, com 

ou sem aplicação de medida cautelar, da decretação da prisão preventiva ou ainda, da adoção 

de outras medidas necessárias à preservação de direitos da pessoa presa.  

Após a caracterização do instituto da audiência de custódia, passa-se ao estudo 

procedimental do instituto no estado do Ceará, que foi implantado através da Resolução do 

Órgão Especial n. 14/2015, do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará (TJCE).  

Esta resolução normatizou a ocorrência das Fortaleza, modificando a competência do 

Juízo da 17º Vara Criminal, que passou a exercer exclusivamente os assuntos relacionados 

às audiências, sendo posteriormente chamada de Vara Única Privativa de Audiências de 

Custódia. Assim afirma o artigo 7º da Resolução 14 de 2015 do Tribunal de Justiça do Ceará:  

Art. 7º Ficam alteradas a competência e denominação do juízo de Direito da 17ª Vara Criminal da 

Comarca de Fortaleza, que passará a exercer, em caráter privativo e exclusivo no âmbito de sua 

jurisdição, ressalvado o previsto no art. 14, as atribuições relativas à realização das audiências de 
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custódia de que trata esta Resolução, sendo nomeado, a partir da vigência deste ato, como Juízo 

de Direito da 17ª Vara Criminal da Comarca de Fortaleza- Vara Única Privativa de Audiência de 

Custódia.  

As audiências aconteceram inicialmente no Fórum Clóvis Beviláqua, utilizando-se de 4 

salas, simultaneamente, com 4 promotores titulares e 2 defensores públicos que se 

revezavam entre elas. Foram adaptadas à estrutura e ao horário de funcionamento do local 

onde foram implementadas, assim, começaram a ocorrer no período da tarde, de modo que 

os custos para o deslocamento dos presos dava-se em apenas um horário do dia, bem como 

a escolha de policiais para este trajeto, o que minimizava os gastos.  

Caso houvesse um flagranteado sem advogado constituído e, ainda, todos os defensores 

estivessem ocupados, era nomeado um defensor dativo para a causa, não podendo o preso 

ser interrogado sem a presença de sua defesa técnica. Em situações que não fossem 

encontradas condições físicas para a realização do procedimento, este deveria ser remarcado 

e o custodiado novamente requisitado para nova audiência. 

3. ANÁLISE DE DADOS 

Com base no exposto, passa-se à análise do lapso temporal utilizado pela 17ª Vara de 

Audiência para a realização do procedimento e se esta garantia estava, de fato, consolidada. 

Desta forma, foram coletados dados dos três primeiros meses de 2016, escolhidos, 

aleatoriamente, dois processos por dia da 17ª Vara Criminal do Estado do Ceará, para 

calcular o lapso temporal decorrido desde o dia da prisão em flagrante até a realização 

audiência de apresentação.  

Para o cálculo do lapso temporal existente entre a prisão em flagrante e a apresentação 

do flagranteado à autoridade judiciária, foi realizada uma pesquisa empírica, de caráter 

quantitativo, analisando dois processos aleatórios por dia de audiência. Através da 

plataforma e-SAJ, os processos eram escolhidos e deles eram extraídas as seguintes 

informações: data da prisão, data da realização da AC e número do processo. Tal amostra 

permitiu a precisão com nível de confiança de 90%, com erro amostral de 7,5% (SANTOS, 

2017).  

Primeiramente, interessante observar a quantidade de autuações que ocorreram em geral 

durante o ano de 2016, conforme é possível verificar no gráfico a seguir, que foi 

disponibilizado pelos funcionários da 17ª Vara Privativa de Fortaleza. 

Embora o recorte temporal tenha sido dos 3 primeiros meses de 2016, onde ocorreram 

2.529 prisões, durante todo o ano tivemos 7.433 prisões em flagrante, das quais 5948 

tiveram alguma das possíveis decisões, de modo que nas demais autuações houve a 

remarcação da audiência.  

O gráfico demonstra uma diferença na quantidade de prisões ao longo do tempo. Por 

exemplo, há meses em que ocorrem mais prisões do que em outros, como fevereiro, com 977 

prisões e agosto com apenas 322. A diferença entre eles chega perto do triplo da quantidade 
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de prisões, fato que demonstra instabilidade e inconstância, que podem refletir tanto a 

intensificação de atividades ou represamento destas, como variação sazonal com motivos 

diversos.  

Gráfico 1 – Prisões no ano de 2016. 

 
Fonte: Coleta de dados - Relatório 17a Vara Criminal 

Até o presente momento é impossível definir exatamente o motivo da oscilação tão grande 

nas quantidades de prisão. No período de 2016, em 52,25% dos casos houve decretação de 

prisão preventiva, enquanto em 36,31% dos casos houve concessão de liberdade provisória 

e apenas em 0,46% dos casos houve relaxamento por ilegalidade. Nos 11,51% casos 

restantes, sequer houve a audiência de custódia, tendo sido remarcada por motivo diverso, 

tal como falta de documentação, impossibilidade de transporte do preso ou outro fator a 

justificar a remarcação da audiência. 

Gráfico 2 – Decisões nas audiências de custódia 

 
Fonte: Coleta de dados - Relatório 17a Vara Criminal 

É possível perceber a discrepância no quantitativo das decisões, sendo possível 

depreender que as decisões que decretam prisão preventiva são mais comuns que as decisões 

que concedem liberdade provisória, que por sua vez, são mais comuns e mais estáveis que 

as decisões que relaxam ilegalidade. Isso mostra, também, que menos de 1% das nossas 

prisões são consideradas ilegais e dessa porcentagem surgem duas possíveis interpretações, 

ou a polícia de Fortaleza possui um trabalho quase impecável, ou as audiências estão 
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acontecendo de forma superficial, apenas para cumprir uma etapa do procedimento, tendo-

se, ainda, como regra a prisão cautelar.  

Passando para a análise do objeto do trabalho em si, qual seja, o estudo do prazo para a 

realização das audiências nos meses de janeiro, fevereiro e março de 2016, coletou-se o dados 

de 118 processos, sendo 40 do mês de janeiro, 36 do mês de fevereiro e 42 do mês de março, 

de um total amostral de 752 autuações em janeiro, 997 autuações em fevereiro e 800 

autuações e março.  

Ademais, foi possível verificar, também, um tempo médio gasto para a realização das 

audiências coletadas, conforme observa-se no gráfico abaixo. 

Gráfico 3 – Médias de dias de espera para a realização da AC  

 

Já no próximo gráfico, é possível observar a progressão do tempo no geral de todas as 

audiências que ocorreram nos meses iniciais de 2016, que, no geral, segue a mesma linha 

de andamento, destoando em poucos casos.  

Gráfico 4 – Relação dos dias de prisão ao longo do tempo 

 
Fonte: Coleta de dados - Relatório 17a Vara Criminal 

Cumpre frisar que os processos analisados foram escolhidos aleatoriamente dentre os 

dias úteis em que ocorreram as audiências, de acordo com as pautas disponibilizadas pelo 
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sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, uma vez que a análise de todos 

os processos demandaria muito tempo e seria desnecessária de acordo com o objetivo da 

pesquisa.  

Desta forma, os gráficos apresentados ilustram, de modo geral, um lapso temporal 

decrescente para a realização das audiências de custódia na cidade de Fortaleza. Pode-se 

constatar que o prazo para a realização das audiências de custódia reduziu com o passar 

dos meses, o que pode ter ocorrido pela maturação do procedimento.  

Em janeiro, o prazo médio observado para a realização da audiência de custódia foi de 

20,47 dias. Dentre os 40 processos analisados deste mês, a maioria das audiências 

aconteceram com até 30 dias após a prisão em flagrante. Destaca-se ainda que 4 processos 

extrapolaram o prazo médio (20,47 dias), tendo como paradigma o processo de nº 0068938-

80.2015.8.06.0001, cuja audiência ocorreu com 57 dias após a prisão em flagrante. 

Já no mês de fevereiro foram analisados 36 processos e constatada uma média de 18,05 

para a realização das audiências de apresentação. Percebe-se que este mês já traz uma 

melhora em relação ao anterior. Apenas 3 processos, dentre os coletados, chamaram a 

atenção para o lapso temporal, cujas audiências ocorreram com 45, 52 e até 130 dias após 

a prisão de números 0109399-60.2016.8.06.0001, 0100056-40.2016.8.06.0001 e 0217483-

92.2015.8.06.0001, respectivamente.  

Por fim, no mês analisado, março, foi possível perceber uma considerável diminuição no 

lapso temporal da prisão em flagrante até a audiência de custódia. Dos 46 processos 

analisados, a sua esmagadora maioria teve a audiência realizada com até 10 dias após a 

prisão, tendo apenas 8 processos excedido este prazo.  

O maior tempo observado para a realização foi de 26 dias (0111120-47.2016.8.06.0001) 

e a média do mês encontrada foi de 7,8333 dias para a apresentação do custodiado até a 

autoridade judiciária. Destarte, verifica-se no panorama global uma linha de tendência 

decrescente, indicando uma redução nos tempos de prisões ao longo do tempo. 

4. CONCLUSÃO 

Observou-se que do mês de janeiro até o mês de março de 2016 o prazo para a realização 

das audiências diminuiu mais da metade, passando de 20 dias a 7 dias para cumprimento 

do novo procedimento. Logo, o nosso prazo de apresentação “imediata”, nos meses iniciais 

de 2016, foi em média de 15 dias, se utilizarmos números inteiros, o que embora não seja 

ideal ou aquele vislumbrado pela resolução do CNJ, já é um avanço para a capital cearense, 

visto que é verificado uma diminuição gradativa com o passar dos meses. 

Assim, constatou-se na situação em comento a realização de um total de 2529 audiências 

de custódia somente no primeiro trimestre do ano de 2016. Destarte, há também a anotação 

do prazo médio da realização de uma audiência de custódia em 15,23 dias, observou-se 
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também tendência de decréscimo, mas ainda distantes do período regulamentar de 24h 

estabelecidos pela resolução 213/2015. 

Ressalta-se que as audiências analisadas ocorreram todas no Fórum Clóvis Beviláqua, 

que, como é de costume na capital, é o local onde acontecem todas as audiências da justiça 

comum e, por ter sido dada a atribuição à 17ª Vara Criminal, que fica no fórum, não teriam 

como ser diferente.  

Porém, o deslocamento dos presos até o órgão da justiça por vezes era visto como 

empecilho, pois vezes faltava meios de transportes ou policiais suficientes para escolta-los. 

Desta forma, desde o dia 8 de agosto de 2017, as audiências de custódia foram transferidas 

para a DECAP (Delegacia de Capturas e Polinter), localizada no centro da cidade, bem como 

toda a sua estrutura física e pessoal necessária à realização do ato.  

Busca-se com a mudança almejar o prazo estabelecido de 24 horas para a apresentação 

do acusado, uma vez que o procedimento não contará mais com o deslocamento, nem com 

imprevistos dessa natureza que poderiam acontecer. Fato este que será analisado em 

pesquisas futuras.  

Pode-se concluir que as audiências de custódia, embora seja um procedimento 

relativamente novo no Brasil, constituem meio necessário para o judiciário brasileiro 

adaptar-se aos pactos convencionais, mais ainda, garante às pessoas presas o contraditório, 

a ampla defesa, as garantias fundamentais e a prevenção da tortura, que infelizmente é 

relatada por custodiados.  

 No período analisado, o procedimento ainda estava se adaptando às condições cearenses 

para que as audiências fossem realizadas conforme as orientações do CNJ de modo que ainda 

não era capaz de atingir a expectativa legislativa, nem os aspectos desejados nos objetivos 

da implementação do instituto. 
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