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APRESENTAÇÃO 

 

São inúmeros os desafios do ensino universitário no Brasil, que passa por 

transformações decorrentes do momento histórico em que vivemos, onde fomos 

desacomodados, provocados a realizar em nossas vidas adaptações sociais, 

culturais e econômicas. No ensino superior, docentes e discentes foram impactados 

diretamente na relação de ensino e aprendizagem. 

Sob tais pressupostos, as diretrizes curriculares nacionais são a bússola de 

que necessitamos para superar essa fase, pois recomenda-se que deve ser 

proporcionado ao graduando o desenvolvimento de habilidades e conteúdos 

curriculares para formação teórica, profissional e prática, incentivando a pesquisa e 

a extensão como elementos essenciais a atividade de ensino. 

A indissociabilidade do ensino, pesquisa e extensão sempre nortearam a 

Universidade do Contestado, contudo esse tema assume uma relevância ainda 

maior nos dias de hoje, para articular os saberes no âmbito do Curso de Direito, 

evidenciando a ação de professores e estudantes, tanto para difusão do 

conhecimento jurídico, quanto para construção de uma sociedade mais justa e 

solidária. 

É nessa perspectiva que se apresenta a obra “Direito em Debate III: coletânea 

de artigos científicos dos formandos de 2020-2 Vol. 2”, como um esforço na direção 

de demonstrar o protagonismo de discentes e docentes para superação dos desafios 

que se apresentam no ensino superior. 

Boa leitura! 
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ESTUPRO DE VULNERÁVEL À LUZ DA SÚMULA 593 DO STJ 

 

Francieli Matilde Rodrigues Ribeiro1 

Leandro Américo Reuter2 

 

RESUMO 

O presente trabalho tem por finalidade, estudar quanto ao entendimento do Superior 
Tribunal de Justiça – STJ com relação ao consentimento, eventual experiência 
sexual e envolvimento amoroso da vítima com o autor do delito, analisando a 
desproporcionalidade da pena nos casos em que há a prática de atos libidinosos. 
Assim, sua elaboração efetivou-se através das técnicas de pesquisa com base no 
método dedutivo e método de procedimento histórico, bibliográfico e jurisprudencial. 
A grande problemática que envolve o presente trabalho, diz respeito especialmente 
sobre o entendimento do STJ ao crime de estupro de vulnerável, analisando a 
possibilidade da relativização da vulnerabilidade das vítimas nos crimes contra a 
dignidade sexual, principalmente dos menores de 14 anos. Dessa forma, 
primeiramente, será abordado sobre as hipóteses de estupro de vulnerável. 
Posteriormente, será delineado sobre as distinções relativas à presunção de 
violência, que era prevista na redação original do artigo 224 do Código Penal, 
atualmente revogado, e à noção de vulnerabilidade contida na redação do novo 
artigo 217-A do Código Penal. Por fim, tratar-se-á exclusivamente sobre a Súmula 
593 do Superior Tribunal de Justiça, abordando a questão do consentimento do 
menor para a prática de atos sexuais analisados acórdãos proferidos pelo Superior 
Tribunal de Justiça, a fim de verificar qual o entendimento da corte com relação ao 
crime de estupro de vulnerável, após a edição da Súmula 593. 
 
Palavras-chave: Crime de Estupro. Direito Penal. Estrupo de Vulnerável. Menor. 
Princípio da Proporcionalidade. Vulnerabilidade. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

A lei 12.015/2009 alterou sensivelmente a disciplina dos crimes sexuais, 

observando-se maior preocupação com a dignidade da pessoa humana e com o 

combate às diversas espécies de violência sexual. Ao aprovar a lei, o legislador teve 

um cuidado especial, conferindo maior proteção às pessoas vulneráveis. 

                                                      
1Graduanda em Direito pela Universidade do Contestado – campus de Curitibanos, Santa Catarina, 

Brasil, e-mail: fran.ribeiro19@hotmail.com.   
2Graduado em Filosofia pelo Centro Universitário Assunção (São Paulo, SP), graduado em Direito 

pela Universidade do Contestado, (Caçador, SC), pós-graduado em Interdisciplinariedade pela 
UNICS, (Curitiba, PR), pós-graduado em Magistratura do Trabalho e direitos trabalhistas pela 
Associação dos Magistrados do Trabalho (AMATRA) e UNIPLAC, (Lages, SC), membro da 
Associação dos Advogados Criminalistas de Santa Catarina, professor efetivo do Estado de Santa 
Catarina desde 2003, professor titular na Universidade do Contestado, campus Curitibanos, SC e 
advogado 
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Após as modificações realizadas por meio da supramencionada lei, surgiu 

uma nova figura denominada “estupro de vulnerável”, com configuração típica 

própria, a qual está prevista no artigo 217-A, do Código Penal. 

A criação de um delito autônomo se propõe justamente a punir de maneira 

mais severa aqueles que atentem ou violem contra a dignidade sexual de pessoas 

que comprovadamente não possuem discernimento para compreender ou mesmo 

oferecer resistência sobre ato que atinja sua dignidade ou sua liberdade sexual. 

A grande discussão se dá, especialmente, nos casos em que a vítima é 

menor de 14 anos, pois quando possui deficiência mental, ou está em circunstância 

em que não pode oferecer resistência, a simples prova da deficiência ou da 

circunstância é suficiente para caracterizar a vulnerabilidade. 

Neste viés, além da polêmica envolvendo a relativização da presunção de 

violência, outro ponto importante será analisado na presente pesquisa, o qual 

verificará a desproporcionalidade da pena com relação aos atos libidinosos. 

Desse modo, será abordado inicialmente sobre as hipóteses de estupro de 

vulnerável, especialmente sobre a primeira condição de vulnerabilidade, descrita no 

caput, do artigo 217-A, envolvendo vítimas menores de 14 anos. 

Após, tratar-se-á sobre as distinções relativas à presunção de violência, que 

era prevista na redação original do artigo 224 do Código Penal. Abordar-se-á a 

possibilidade (ou não) de relativização da vulnerabilidade, dos menores de 14 anos, 

no crime de estupro de vulnerável, destacando-se os entendimentos doutrinários 

contrários e favoráveis à relativização da vulnerabilidade, a fim de pontuar os 

principais argumentos e divergências entre os autores brasileiros a respeito do 

assunto. 

Por fim, serão analisados acórdãos proferidos pelo Superior Tribunal de 

Justiça, a fim de verificar qual o entendimento da corte com relação ao crime de 

estupro de vulnerável, após a edição da Súmula 593. 

 

2 ESTUPRO DE VULNERÁVEL E SUA TIPIFICAÇÃO A PARTIR DA LEI 

12.015/2009 

 

Dentre as diversas alterações trazidas pela lei 12.015/2009, uma das mais 

significativas e importantes foi à inserção das hipóteses de estupro de vulnerável. 
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Antes da edição da lei 12.015, quando, mediante violência ou grave ameaça, os 

crimes de estupro e de atentado violento ao pudor fossem praticados contra 

menores de 14 anos, pessoas “alienadas” ou “débeis mentais” ou por quem não 

pudesse oferecer resistência, falava-se em presunção de violência, ou seja, ainda 

que o agente não empregasse violência real contra a vítima, presumia-se a sua 

existência em virtude da idade dela. 

Com a introdução do artigo 217-A, o critério idade passou a ser objetivo e não 

mera presunção. Substitui-se o termo presunção de violência, prevista no revogado 

artigo 224, pela terminologia vulnerabilidade. 

Nesse sentido, transcreve-se parcialmente a justificação ao projeto que 

culminou com a edição da lei 12.015/20093, quando diz que: 

 

O art. 217-A, que tipifica o estupro de vulneráveis, substitui o atual regime 
de presunção de violência contra criança ou adolescente menor de 14anos, 
previsto no art. 224 do Código Penal. Apesar de poder a CPMI advogar que 
é absoluta a presunção de violência de que trata o art. 224, não é esse o 
entendimento em muitos julgados. O projeto de reforma do Código Penal, 
então, destaca a vulnerabilidade de certas pessoas, não somente crianças e 
adolescentes com idade até 14 anos, mas também a pessoa que, por 
enfermidade ou deficiência mental, não possuir discernimento para a prática 
do ato sexual, e aquela que não pode, por qualquer motivo, oferecer 
resistência; e com essas pessoas considera como crime ter conjunção 
carnal ou praticar outro ato libidinoso; sem entrar no mérito da violência e 
sua presunção. Trata-se de objetividade fática. 

 

Assim, com o advento da lei 12.015, considera-se vulnerável não somente a 

vítima menor de 14 anos, mas também aquela que possuiu alguma enfermidade ou 

deficiência mental, não tendo o necessário discernimento para a prática do ato, ou 

aquela que, por qualquer outra causa, não pode oferecer resistência, conforme 

preconiza o § 1º do artigo 217-A do Código Penal. 

Segundo Treger (2010), “a lei 12.015/2009, evidencia a necessidade e 

preocupação de conferir maior proteção às pessoas vulneráveis, especificamente, 

no que tange à dignidade sexual, para garantir a preservação de direitos 

fundamentais, como o da dignidade da pessoa humana”. 

A criação de um delito autônomo, denominado estupro de vulnerável, se 

propõe justamente a punir de maneira mais severa aqueles que atentem ou violem 

contra a dignidade sexual de pessoas que comprovadamente não possuem 

                                                      
3Disponível em: https://www2.camara.leg.br/legin/fed/lei/2009/lei-12015-7-agosto-2009-590268- 

exposicaodemotivos-149280-pl.html. Acesso em: 25 maio 2020. 
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discernimento para compreender ou mesmo oferecer resistência sobre ato que atinja 

sua dignidade ou sua liberdade sexual. 

Consoante se infere da redação do artigo 217-A, pune-se o agente que “ter 

conjunção carnal” ou “praticar outro ato libidinoso” contra pessoa vulnerável, não 

necessitando o vulnerável compreender a natureza do ato e tampouco consentir. 

Como elementares materiais do tipo penal, o caput do artigo 217-A 

pressupõe: “a conduta de ter conjunção carnal; b) ou praticar qualquer outro ato 

libidinoso; c) com pessoa menor de 14 (quatorze) anos”. 

De acordo com Greco (2017, p. 147): 

 

O núcleo ter, previsto pelo mencionado tipo penal, ao contrário do verbo 
constranger, não exige que a conduta seja cometida mediante violência ou 
grave ameaça. Basta, portanto, que o agente tenha, efetivamente, 
conjunção carnal, que poderá até mesmo ser consentida pela vítima, ou que 
com ela pratique outro ato libidinoso. Na verdade, esses comportamentos 
previstos pelo tipo penal podem ou não ter sido levados a efeito mediante o 
emprego de violência ou grave ameaça, característicos do constrangimento 
ilegal, ou praticados com o consentimento da vítima. Nessa última hipótese, 
a lei desconsidera o consentimento de alguém menor de 14 (catorze) anos, 
devendo o agente, que conhece a idade da vítima, responder pelo delito de 
estupro de vulnerável. 

 

Marcão e Gentil (2018, p. 174) distinguem os conceitos de conjunção carnal 

de ato libidinoso: 

 

Conjunção carnal é a relação sexual caracterizada pela introdução do pênis 
na vagina, dispensando-se penetração completa ou ejaculação; ato 
libidinoso é qualquer prática diversa, tendente a excitar ou satisfazer a libido 
humana, podendo ser assim também entendido aquele ato, objetivamente 
identificável com uma prática libidinosa, mas destinado a menosprezar ou 
humilhar a vítima. 

 

Em relação à primeira condição de vulnerabilidade descrita no caput do tipo 

penal, reputa-se criminoso o contato sexual sempre que a vítima contar com menos 

de 14 anos, ou seja, até os 14 anos incompletos, independentemente do seu grau de 

maturidade emocional ou psicológica, de seu desenvolvimento físico e de sua efetiva 

experiência sexual, ou até mesmo de relação afetiva eventualmente existente com o 

sujeito ativo. 

No crime de estupro de vulnerável, diferentemente do estupro violento, não se 

exige a violência ou grave ameaça enquanto requisitos, porém, isto não significa que 

elas não possam ser empregadas como modus operandi. 
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A violência ou grave ameaça não é um elemento essencial, mas acidental do 

tipo, uma vez que pode configurar-se com ou sem o emprego de violência, com ou 

sem o consentimento da vítima. A violência ou grave ameaça não são punidas 

autonomamente, ficam absorvidas pelo tipo em questão, já que, apesar de não 

constituírem meios necessários, são caminhos característicos, naturais para a 

realização do delito. 

A respeito do tema, Porto (2019) acentua que: 

 

Da simples leitura das elementares expressas no tipo penal do artigo 217-A, 
caput, do Código Penal, nota-se que não há que se falar em necessidade  
de violência ou de grave ameaça para que haja tipicidade formal do crime 
de estupro de vulnerável. Após a reforma legislativa regida pelas 
disposições da Lei n° 12.015/2009, não mais se deve cogitar presunção de 
tais circunstâncias, pois absolutamente prescindíveis para que se 
caracterize formalmente o delito em questão. 

 

Trata-se de crime comum, portanto, qualquer pessoa pode ser sujeito ativo 

desse delito, independentemente do sexo, idade ou atributo pessoal. Já o sujeito 

ativo reclama uma qualidade pessoal denominada vulnerabilidade. O bem 

juridicamente tutelado pelo artigo 217-A do Código Penal é a dignidade sexual da 

pessoa vulnerável. 

Sobre a dignidade sexual enquanto bem juridicamente tutelado, Israel 

Domingos Jorio (2018, p. 28-29), ensina que: 

 

Há determinadas pessoas que, por circunstâncias biopsicológicas pessoais, 
transitórias ou permanentes, não possuem a capacidade de discernimento 
que se entende necessária ao saudável exercício e à expressão da 
sexualidade. Assim ocorre com as pessoas muito jovens e inexperientes, 
que ainda não atingiram a maturidade emocional e o grau de 
desenvolvimento mental minimamente exigidos para a vida sexual; com as 
pessoas portadoras de doenças mentais alienantes; e, de um modo geral, 
com todos aqueles que, por outras causas (enfermidades, sedações, 
intoxicações psicoativas) estejam desprovidas de condições de 
compreender e tomar decisões ligadas à sexualidade. Tais pessoas, muitas 
vezes, não conseguem sequer perceber que os bens jurídicos de que são 
titulares estão expostos a danos e perigos. Sua condição de especial 
fragilidade – aqui denominada vulnerabilidade – exige que sobre seus bens 
e interesses seja exercida uma tutela constante por parte do Estado. 

 

O elemento subjetivo que integra o tipo penal é o dolo. No entanto, esse dolo 

precisa abranger a menoridade e a enfermidade ou deficiência mentais da vítima, 

assim como a ausência do necessário discernimento por parte dela, bem como a 
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impossibilidade de resistência. Inexiste a modalidade culposa para o crime de 

estupro de vulnerável. 

O parágrafo 1º menciona outras hipóteses de vulnerabilidade. Consoante 

dispõe o artigo 217-A, parágrafo 1º, considera-se vulnerável a pessoa que, “por 

enfermidade ou deficiência mental, não tem o necessário discernimento para a 

prática do ato”. 

Rogério Greco (2017, p. 148-149), utilizando dos ensinamentos de José Jairo 

Gomes, apresenta definições esclarecedoras sobre o assunto: 

 

Enfermidade é sinônimo de doença, moléstia, afecção ou outra causa que 
comprometa o normal funcionamento de um órgão, levando a qualquer 
estado mórbido. Apresentando base anatômica, a doença enseja a 
alteração da saúde física ou mental. Pode ser provocada por diversos 
fatores, tais como: carências nutricionais, traumas decorrentes de impactos 
físico ou emocional, ingestão de tóxicos (drogas e álcool), parasitários (por 
ação de vermes, fungos), infecciosos (por ação de vírus, bacilos, bactérias), 
degenerativos (inerente ao próprio organismo, como a arteriosclerose, 
tumores e cânceres em geral). Logo, por enfermidade mental deve-se 
compreender toda doença ou moléstia que comprometa o funcionamento 
adequado do aparelho mental. Nessa conceituação, devem ser 
considerados os casos de neuroses, psicopatias e demências mentais. 
Deficiência, porém, significa a insuficiência, imperfeição, carência, fraqueza, 
debilidade. Por deficiência mental entende-se o atraso no desenvolvimento 
psíquico. 

 

Greco (2017, p. 150-151) ainda acrescenta que, para a configuração do delito 

em questão, a vítima acometida de uma enfermidade ou deficiência mental deve ser 

totalmente desprovida de capacidade de entendimento em relação à prática do ato 

sexual. 

Acerca da incapacidade de oferecer resistência, mencionada pelo tipo penal, 

essa incapacidade: a) pode ser transitória (embriaguez) ou permanente (vítima 

acometida de tetraplegia, senilidade); b) pode ter sido ocasionada pelo agente, ou 

não (como exemplo cita-se quando o agente droga a vítima colocando alguma 

substância em sua bebida ou já a encontra em condição de embriaguez) e; c) deve 

ser total, completa (submissão da vítima à conjunção carnal ou a outro ato libidinoso 

relevante a partir do abuso da sua condição de deficiência, de enfermidade ou de 

particular fraqueza). 

O artigo 217-A dispõe em seus parágrafos 3º e 4º, duas modalidades de 

qualificadoras para o delito de estupro de vulnerável. O delito se qualifica: a) se da 

conduta resultar lesão corporal de natureza grave e; b) se da conduta resultar morte. 
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Segundo Jorio (2018, p. 184): 

 

A estrutura da qualificadora (que se utiliza da expressão “se resulta”) é 
aquela tipicamente empregada em tipos preterdolosos. Nesses casos, há 
uma conduta inicialmente dolosa, embora fosse previsível e evitável, nunca 
foi desejado ou assumido pelo agente. Há, como se costuma explicar, dolo 
no antecedente (conduta), e culpa no conseqüente (resultado). [...] a 
causação da morte da vítima, para que se possa falar de estupro de 
vulnerável qualificado, deve ser culposa. Por isso, trata-se, também aqui, de 
crime preterdoloso, em que há dolo no antecedente (estupro de vulnerável), 
e culpa no consequente (morte do ofendido). 

 

Em 2018, a lei 13.718 introduziu o §5º ao artigo 217-A do Código Penal, para 

tornar expresso na lei o fato de que o consentimento e a experiência sexual do 

vulnerável são irrelevantes para a caracterização do crime. Aliás, a inclusão do §5º, 

do artigo 217-A, do CP, incluído pela lei 13.718/2018 vai ao encontro com o que já 

era pacificado nos Tribunais Superiores, com a edição da súmula 593, do STJ. 

O delito consuma-se com a conjunção carnal ou com a prática do ato 

libidinoso por parte do agente com a vítima vulnerável. Greco (2017, p. 153) expõe: 

 

No que diz respeito à primeira parte constante do caput do art. 217-A do 
Código Penal, o delito de estupro de vulnerável se consuma com a efetiva 
conjunção carnal, não importando se a penetração foi total ou parcial, não 
havendo, inclusive, necessidade de ejaculação. Quanto à segunda parte 
prevista no caput do art. 217-A do estatuto repressivo, consuma-se o 
estupro de vulnerável no momento em que o agente pratica qualquer outro 
ato libidinoso com a vítima. 

 

O estupro de vulnerável constitui crime hediondo, tanto em sua forma simples, 

como nas qualificadas, nos termos do art. 1º, VI, da lei 8.072/1990. 

 

3 SOBRE A PRESUNÇÃO DE VULNERABILIDADE NO CRIME DE ESTUPRO DE 

VULNERÁVEL 

 

Em sua redação original, o Código Penal de 1940, previa a fórmula da 

presunção de violência no artigo 224, a qual conferia proteção diferenciada à vítima 

de crime sexual não maior de quatorze anos, alienada ou débil mental ou aquela que 

por qualquer outra causa, não pudesse oferecer resistência. 

Nessas hipóteses, considerava-se, por ficção legal, ter havido conjunção 

carnal mediante constrangimento, sendo irrelevante o consentimento da vítima, cuja 
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vontade era totalmente desconsiderada, ante sua incapacidade para consentir o ato. 

Acerca da presunção de violência, insculpida no artigo 224, do Código Penal, havia 

na doutrina e na jurisprudência uma discussão que se dava em razão da natureza da 

presunção, se relativa (iuris tantum), conforme as circunstâncias do caso exigissem, 

ou, se de natureza absoluta (iuris etiure) não comportando a análise das 

circunstâncias em que ocorreu o ato sexual, mas apenas aferindo objetivamente o 

critério de idade adotado pela norma. 

Com a edição da lei 12.015/09, revogou-se o artigo 224 do Código Penal e a 

regra da presunção de violência deixou de ser aplicada. Incluiu-se ao Código Penal 

o artigo 217-A, que, sem mencionar presunção de nenhuma ordem, pune a conduta 

de ter conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso com menor de quatorze anos. 

O artigo 217-A traz três hipóteses de vulnerabilidade: a) o menor de 14 anos, 

portador de enfermidade ou deficiência mental e por este motivo não tem o 

necessário discernimento para a prática do ato e; c) aquele que por qualquer outra 

causa, não pode oferecer resistência. 

A vulnerabilidade do portador de enfermidade ou deficiência mental deve ser 

entendida no sentido de que o crime só ocorrerá se a patologia que acomete a 

vítima lhe retirar o discernimento para a relação sexual. 

Já a vulnerabilidade daquele que em razão de qualquer outra causa, não 

pode oferecer resistência abrange todos os motivos que retirem totalmente a 

capacidade de resistir ao ato sexual. Enquadram-se aqui, por exemplo, os casos de 

embriaguez completa por álcool e drogas, que pode ser provocada pelo agente ou 

apenas aproveitada por ele. 

A inovação reside no caput do artigo 217-A, onde a presunção passou a ser 

absoluta, bastando para a configuração do delito, que o sujeito realize qualquer das 

condutas nele previstas, seja a de manter conjunção carnal ou praticar ato libidinoso 

diverso com pessoa que possua idade inferior a catorze anos. 

Inseriu-se a ideia de que essas pessoas são presumivelmente vulneráveis, 

todavia, a clara disposição legal não foi capaz de impedir a continuidade do debate a 

respeito da presunção, agora sob a figura da vulnerabilidade, especialmente quando 

tratamos de vítimas menores de 14 anos. Passou-se a questionar a possibilidade de 

relativizar a presunção de vulnerabilidade do menor frente às especificidades do 

caso concreto. 
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Segundo Couto (2015), no que concerne a essa discussão, há duas posições 

estabelecidas. A primeira considera que a presunção de violência, agora 

transformada em vulnerabilidade, não é absoluta, podendo ser relativizada em casos 

excepcionais. Pugna essa doutrina que a vulnerabilidade pode ser relativizada, 

quando as circunstâncias do caso indicarem que não houve violação ou ameaça de 

lesão ao bem jurídico tutelado, a dignidade sexual da vítima, aplicando-se, portanto, 

o princípio da ofensividade e da lesividade. 

São defensores dessa possibilidade de relativização, doutrinadores como 

Cezar Roberto Bitencourt, Fernando Capez e Guilherme de Souza Nucci. 

A vulnerabilidade, na lição de Nucci (2010, p. 395): 

 

Deve ser compreendida de forma restrita e casuisticamente, tendo como 
essência a fragilidade e a incapacidade física ou mental da vítima, na 
situação concreta, para consentir com a prática do ato sexual. [...] em 
cumprimento aos princípios norteadores do direito penal, não basta a 
comprovação da idade para a tipificação do crime de estupro de vulnerável, 
uma vez que o critério etário não é absoluto. A melhor solução reside na 
aferição casuística do grau de maturidade sexual e desenvolvimento mental 
do suposto ofendido, para definir se é ou não vulnerável, aplicando-se a lei 
de maneira mais justa ao caso concreto. 

 

Segundo o autor a presunção não pode ser considerada absoluta, tendo em 

vista que cada caso deve ser analisado isoladamente, pois existe diferença em cada 

situação, cada qual com suas particularidades. Com a alteração do tipo penal 

aumentou-se a pena para a conduta mencionada pela norma, mas não se pode 

afirmar que em todos os casos pune-se o agente sem analisar em que 

circunstâncias ocorreu a prática dos atos sexuais com menores de 14 anos. 

Por outro lado, doutrinadores como Rogério Greco e Cléber Masson 

defendem a impossibilidade de relativização. Para essa corrente doutrinária, o que a 

lei sempre trouxe ao presumir a violência e agora com muito mais rigor ao trazer o 

conceito de vulnerabilidade, foi um dever geral, objetivo e absoluto de abstenção de 

relações sexuais com menores de 14 anos, visando evitar a precoce iniciação sexual 

de crianças e adolescentes. 

De acordo com Masson (2014), o Código Penal busca proteger vítimas frágeis 

tendo em vista pouca sua idade e/ou condições especiais, tutelando-se, assim, o 

início antecipado ou abusivo da vida sexual a fim de que tenha um desenvolvimento 

saudável. 
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Neste contexto a norma em apreço diz que é irrelevante o dissenso da vítima 

para caracterização do delito. Despreza o consentimento dos vulneráveis, pois 

estabelece critérios objetivos para concluir que não há vontade penalmente 

relevante proveniente de tais pessoas. Assim sendo, independe o emprego de 

violência, grave ameaça ou fraude reais para a configuração do delito. 

Atendendo ao propósito da lei, em 2015, o Superior Tribunal de Justiça firmou 

orientação no sentido de afastar pretensões para apurar concretamente a 

vulnerabilidade, como se extrai do enunciado da súmula 593: “O crime de estupro de 

vulnerável se configura com a conjunção carnal ou prática de ato libidinoso com 

menor de 14 anos, sendo irrelevante eventual consentimento da vítima para a 

prática do ato, sua experiência sexual anterior ou existência de relacionamento 

amoroso com o agente”. 

Posteriormente, a lei 13718/18 veio a consagrar parcialmente referido 

entendimento, inserindo o § 5º ao artigo 217-A, ao Código Penal, no qual estabelece 

que as penas do crime de estupro de vulnerável aplicam-se independentemente do 

consentimento da vítima ou do fato de ela ter mantido relações sexuais 

anteriormente ao crime. 

Diante do exposto, verifica-se que essa discussão acerca da presunção não 

reside mais em saber se ela é relativa ou absoluta, a finalidade da discussão tem por 

objetivo distinguir o grau ou intensidade da vulnerabilidade de que a vítima está 

acometida e com isso saber se poderia ou não consentir para o ato sexual. A 

intensidade da vulnerabilidade deve ser analisada em cada caso e só assim concluir 

ou não pela punição do agente. 

Assim, entende-se ser possível relativizar a presunção de vulnerabilidade, 

oportunizando ao acusado provar que a vítima, menor de 14 anos, tem capacidade 

suficiente para consentir, uma vez que o consentimento válido tornaria o fato 

materialmente atípico. Se a tipicidade material é a efetiva lesão ao bem jurídico 

tutelado, o consentimento válido espanta qualquer ofensa à dignidade sexual, que é 

o bem jurídico tutelado pela norma em questão. 

 

 

 

 



 

17 
Direito em debate III: coletânea de artigos científicos 2020-2, volume II (ISBN: 978-65-88712-07-8) 

4 A (DES) PROPORCIONALIDADE DA PENA PARA A PRÁTICA DE ATOS 

LIBIDINOSOS NO CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL 

 

Em se tratando de sanção penal, o princípio da proporcionalidade está 

insculpido no texto constitucional em seu artigo 5º, incisos XLII, XLIII e XLIV, quando 

trata da individualização da pena e no artigo 98, inciso I, quando dispõe sobre o 

tratamento diferenciado para infrações de menor gravidade. 

Desta forma, toda vez que o legislador cria um novo delito, impõe a sociedade 

um ônus que é compensado pela vantagem de proteção do interesse tutelado 

juridicamente. Quando essa vantagem não se mostrar proveitosa para a sociedade, 

estará ferindo o princípio da proporcionalidade. 

Assim, o princípio da proporcionalidade exige que se faça um juízo de 

ponderação sobre a relação existente entre o bem que é lesionado e o bem de que 

pode alguém ser privado (gravidade da pena). 

De outro viés, a pena, isto é, a resposta punitiva estatal deve ser compatível 

com o mal infligido a sociedade, devendo ser proporcional à extensão do dano 

lesado, não se admitindo penas idênticas para delitos cuja lesividade sejam distintas 

ou para infrações culposas e dolosas. 

O delito de estupro de vulnerável, tipificado no artigo 217-A do Código Penal, 

reúne duas condutas distintas, a saber: o ato de ter conjunção carnal ou a prática de 

outros atos libidinosos. 

A conjunção carnal trata-se da prática de relações sexuais forçadas com a 

vítima, entretanto, quanto aos atos libidinosos, não existe um consenso acerca de 

quais atos violadores da dignidade sexual seriam suficientes para sua 

caracterização, fazendo com que, na prática, condutas semelhantes possam 

acarretar consequências jurídicas distintas aos infratores. 

O conceito de atos libidinosos é amplo e diverso, especialmente em relação 

aos que se enquadrariam na figura típica do estupro de vulnerável. 

Para Marcão e Gentil (2018, p. 174), “[...] ato libidinoso é qualquer prática 

diversa, tendente a excitar ou satisfazer a libido humana”. 

De acordo com Damásio de Jesus (2009, p. 747), ato libidinoso “é o que visa 

ao prazer sexual. É todo aquele que serve de desafogo à concupiscência. É o ato 

lascivo, voluptuoso, dirigido para a satisfação do instinto sexual.” 
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Já segundo Greco (2010, p. 451), “na expressão outro ato libidinoso estão 

contidos todos os atos de natureza sexual, que não a conjunção carnal, que tenham 

por finalidade satisfazer a libido do agente”. 

O fato é que, tudo pode configurar outro ato típico, se entendido pelo 

intérprete como libidinoso. Essa abertura semântica já existia no revogado artigo 

214, do Código Penal, “atentado violento ao pudor”, que descrevia a conduta “ato 

libidinoso diverso da conjunção carnal”. 

Com o advento da lei 12.015/2009, esse conceito foi alterado e passou a ter a 

seguinte redação “outro ato libidinoso”, para os crimes de estupro e estupro de 

vulnerável. 

O enfoque está precisamente nas condutas específicas menos graves. O 

beijo lascivo, passadas de mão, o toque de cunho sexual sem qualquer forma de 

penetração física, por qualquer meio, não pode ter a mesma gravidade das condutas 

consideradas graves, como a penetração oral, anal, vaginal. 

A (des) proporcionalidade reside fundamentalmente nesse entendimento: as 

condutas específicas não mostram o mesmo grau de intensidade da violência física 

corporal. Algumas dessas condutas são de menor gravidade se comparadas às 

demais condutas previstas. 

Alguns doutrinadores, como Jorio (2018), concordam com esse pensamento e 

acreditam que as condutas de passar as mãos pelos seios e nádegas (menos grave) 

e as de ter com a vítima coito anal ou oral (mais grave), não devem ser previstas 

pelo mesmo tipo penal, assim como não devem ter a mesma punição. 

Esse também é o pensamento de Streck e Kurtz (2020): 

 

Passadas de mãos pelo corpo, pela genitália, por cima da roupa, ou por 
baixo dela, com a penetração de membros corpóreos, do pênis, língua, 
dedos, ou penetração de objetos outros que não corpóreos no corpo da 
vítima, configuram diversidade de condutas que, embora da mesma 
espécie, expressam graus diversos do injusto. Isso é fato. Por isso, é 
equivocado terem sempre a mesma resposta penal que parta de 8 anos de 
reclusão. Há aqui flagrante excesso de ação estatal/excesso depena. 

 

Seguindo a linha de raciocínio de Streck e Kurtz, ao agregar as condutas 

incriminadoras em um mesmo tipo penal, atribuindo a elas a mesma sanção penal 

imposta, há de certa forma um excesso de ação estatal, que viola o princípio da 

individualização da pena. 
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Ao editar a lei 13.178/2018, o legislador buscou abrandar a resposta penal 

aos crimes sexuais, em razão da diversidade de condutas que se encaixam na 

expressão outro ato libidinoso ao introduzir o artigo 215-A (importunação sexual) ao 

Código Penal. Ocorre que, tal artigo não se aplica a crimes praticados contra 

vulneráveis. 

Assim, segundo Streck e Kurtz (2020): 

 

No caso específico do Art. 217-A do CP, até que o legislador ofereça 
tipologia conforme a Constituição, é razoável e jurídica a aplicação da 
minorante genérica da tentativa — e dela suas frações em correspondência 
com a especificidade (grau do injusto) do fato – como mecanismo de 
regulação da proporção diante do excesso de ação estatal, não sendo o 
melhor caminho a desclassificação das condutas capituladas no Art. 217-A 
do CP para o crime previsto no Art. 215-A do CP, que não tem aplicação 
para crimes praticados contra vítimas vulneráveis, e ainda em apenamento 
limitado de 1 a 5 anos de reclusão. 

 

No entanto, o direito brasileiro prevê a pena máxima e mínima igual a todas 

as condutas descritas no tipo penal de estupro de vulnerável, portanto desconsidera 

o princípio da proporcionalidade, eliminando a possibilidade de soluções jurídicas 

adequadas em relação às condutas de menor gravidade. 

A aplicação da lei penal no Brasil não é proporcional em sentido amplo e 

estrito senso, pelo “excesso” punitivo penal, entendido como a desproporção entre a 

conduta e a pena aplicada. 

A postura adotada pelo legislador brasileiro foi a de reprimir a prática dos 

crimes sexuais contra vulnerável objetivando dar maior proteção à criança e ao 

adolescente. Porém não se preocupou com a aferição de uma dogmática jurídico- 

penal justa e com a preservação do princípio da proporcionalidade, aplicando 

elevados quantuns penais para todas as condutas. 

A respeito do tema surge o seguinte questionamento: Seria razoável que um 

indivíduo que praticasse uma conduta de cunho libidinoso contra a vítima, de menor 

gravidade, seja submetido às mesmas penas em que um cruel estuprador receberia, 

apenas para se evitar a impunidade? 

A resposta para esta pergunta vem permeada de controvérsias. Há quem 

entenda que está configurado o crime de estupro de vulnerável, partindo do 

pressuposto de qualquer ato de cunho sexual pode ser considerado como ato 

libidinoso. 
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Essa corrente é desfavorável à aplicação do princípio da proporcionalidade no 

crime estupro de vulnerável, argumentando que o legislador ao prever essa 

modalidade de crime, buscou proteger os presumidamente vulneráveis, tornando 

inviável sua aplicabilidade. São defensores desta corrente, os doutrinadores Júlio 

Fabrini Mirabeti e Cléber Masson. 

Ainda, de acordo com essa corrente, a nova reforma legislativa deixou clara a 

posição do legislador ao adotar o caráter absoluto de presunção de vulnerabilidade 

da vítima, tornando criminosa qualquer conduta descrita no tipo penal, sem exceção. 

Qualquer conduta que se enquadra na norma descrita, independentemente da 

circunstância e da lesão, houve o exaurimento do delito, constituindo assim o crime 

contra a dignidade sexual, o que torna inaplicável as teorias do direito penal mínimo, 

pois não estamos diante de crime patrimonial, e sim contra a dignidade sexual, onde 

o resultado não se mostra desprezível. 

Segundo Oliveira (2012): 

 

A doutrina majoritária entende que a presunção de vulnerabilidade tem 
caráter absoluto, não admite exceção, de forma que não é nem mesmo 
necessário para o aperfeiçoamento do crime que ele seja praticado com 
violência ou grave ameaça, independe de circunstância. Logo, diante deste 
rigor, é mais um argumento utilizado para afastar a aplicabilidade dos 
referidos princípios. 

 

Por outro lado, em consonância com o princípio da proporcionalidade, tal 

conduta não carrega força para ensejar a configuração deste delito. Isto porque o 

fato de, por exemplo, acariciar os seios da vítima é insignificante se comparado a 

atos de libidinagem realmente capazes de causar repulsa na sociedade e eventual 

trauma na vítima, mormente se verificarmos a proporcionalidade entre conduta e 

punição. 

Tal corrente é favorável à possibilidade de aplicabilidade do princípio da 

proporcionalidade no crime estupro de vulnerável, tendo como principal argumento a 

desproporcionalidade entre o crime praticado e a pena aplicada ao agente, uma vez 

que, a instauração da ação penal poderá trazer consequências graves e 

desproporcionais ao paciente. São defensores desta corrente, os doutrinadores 

César Roberto Bittencourt e Guilherme de Souza Nucci. 

Bertasso (2009) afirma que: 
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O legislador peca ao generalizar o enquadramento penal (estabelecendo 
descrição típica objetiva e que desconsidera as peculiaridades do caso, 
como, por exemplo, a experiência sexual da vítima) e erra mais gravemente 
ao cominar sanção tão elevada a essa conduta. Não se pode desprezar  
que, na atual realidade social, não são raros os casos em que menores de 
14 anos possuem vida sexual ativa e praticam, com normalidade, atos 
sexuais de forma consentida. Nessas situações, ainda que reprovável a 
conduta daquele que adere à vontade da menor e com ela pratica ato 
sexual, não se mostra proporcional a aplicação de sanção tão gravosa. 

 

Para tanto, defende-se a necessidade de criação de um tipo penal 

intermediário que se encaixe as condutas menos graves (outros atos libidinosos), 

mas que não poderiam ser enquadradas no crime de estupro de vulnerável, haja 

vista que, a princípio, seriam atípicas diante da aplicação do princípio da 

proporcionalidade, já que na prática, nem sempre casos semelhantes recebem o 

mesmo tratamento, gerando assim, certa insegurança jurídica. 

Aquelas condutas que não ferirem a dignidade sexual da vítima, mas, sim, 

sua honra, necessita da criação de um tipo penal específico, já que reprováveis, 

para que não restem impunes ou pior, punidas com excessivo e injusto rigor. 

 

5 ANÁLISE DA JURISPRUDÊNCIA ATUAL DOSTJ 

 

Anterior à vigência da lei 12.015/2009, que atribui novo tratamento aos 

chamados crimes contra a dignidade sexual, havia um intenso debate doutrinário 

acerca da presunção de violência quando as relações sexuais envolviam vítimas 

menores de 14 anos, se poderia ou não haver flexibilizações e afastar o caráter 

criminoso, dependendo das circunstâncias. 

Apesar de julgados isolados e específicos apontando o caráter relativo da 

presunção de violência, o fato é que o Superior Tribunal de Justiça havia solidificado 

sua jurisprudência em sentido oposto, antes da entrada em vigor da lei 12.015/2009, 

conforme precedente transcrito abaixo, em que a 3ª Seção do STJ registrou que: 

 

[...] a presunção de violência nos crimes contra os costumes cometidos 
contra menores de 14 anos, prevista na antiga redação do art. 224, alínea a, 
do Código Penal, possui caráter absoluto, pois constitui critério objetivo para 
se verificar a ausência de condições de anuir com o ato sexual. Não pode, 
por isso, ser relativizada diante de situações como de um inválido 
consentimento da vítima; eventual experiência sexual anterior; tampouco o 
relacionamento amoroso entre o agente e a vítima. O Supremo Tribunal 
Federal pacificou o entendimento “quanto a ser absoluta a presunção de 
violência nos casos de estupro contra menor de catorze anos nos crimes 
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cometidos antes da vigência da Lei 12.015/09, a obstar a pretensa 
relativização da violência presumida’ (HC 105558, Rel. Min. ROSA WEBER, 
Primeira Turma, julgado em 22/05/2012, Dje de 12/06/2012). No mesmo 
sentido: HC 109206/RS, Rel. Ministro LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado 
em 18/10/2011, Dje 16/11/2011; HC 101456, Rel. Min. EROS GRAU, 
Segunda Turma, julgado em 09/03/2010, Dje 30/04/2010; HC 93.263, Rel. 
Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, Dje 14/04/2008, RHC 79.788, Rel. 
Min. NELSON JOBIM, Segunda Turma, DJ de 17/08/20014. 

 

Com a edição da lei 12.015/2009, revogou-se o artigo 224, do Código Penal e 

a regra da presunção de violência deixou de ser aplicada. A referida lei incluiu o 

artigo 217-A (estupro de vulnerável) que, sem mencionar presunção de nenhuma 

ordem, pune o agente que “ter conjunção carnal” ou “praticar outro ato libidinoso” 

com menor de 14 anos. 

Após o advento da lei, essa discussão doutrinária e jurisprudencial ainda 

persistia, agora sob a figura da vulnerabilidade. O Superior Tribunal de Justiça julgou 

incontáveis casos nos quais se discutia a necessidade de apurar concretamente a 

capacidade de consentimento da vítima. 

Posteriormente, para dirimir definitivamente qualquer controvérsia que 

pudesse ter restado, a Terceira Seção do tribunal referendou esse entendimento 

com a aprovação da Súmula 593, estabelecendo expressamente que não só o 

consentimento é irrelevante, mas também que hão de ser desconsideradas a 

experiência sexual anterior e a existência de relacionamento amoroso com o autor 

do crime. 

Com a Súmula 593, o Superior Tribunal de Justiça não apenas afastou a 

possibilidade de flexibilização a partir do eventual consentimento da vítima, como 

também desqualificou para fins de consumação do delito a experiência sexual 

anterior ou a existência de relacionamento amoroso. 

O Superior Tribunal de Justiça é a corte responsável por uniformizar a 

interpretação da lei federal em todo o país, seguindo os princípios constitucionais e a 

garantia e defesa do Estado de Direito. 

Isto posto, se faz necessária a análise da jurisprudência para verificar qual o 

entendimento dado pela referida corte superior ao crime de estupro de vulnerável, 

                                                      
4Superior Tribunal de Justiça. EREsp 1152864/SC, Rel. Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, julgado 

em 26/02/2014, DJe 01/04/2014. Disponível em: 
https://stj.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/25033985/embargos-de- divergencia-em-recurso-especial- 
eresp-1152864-sc-2012-0044486-8-stj/inteiro-teor-25033986?ref=juris-tabs>. Acesso em: 14 abr. 
2020 
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após a edição da Súmula 593 do Superior Tribunal de Justiça. Foram empregados 

na pesquisa os termos “estupro de vulnerável” e “súmula 593/STJ”. 

No Agravo Regimental no Recurso Especial nº 1854376/SC, julgado em 19 de 

maio de 2020, o relator Ministro Rogério Schietti Cruz negou provimento ao agravo, 

nos termos da Súmula 593. 

 

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO 
DE VULNERÁVEL. VÍTIMA MENOR DE 14 ANOS. SÚMULA N. 7 DO STJ. 
AFASTAMENTO. PRESUNÇÃO ABSOLUTA DE VIOLÊNCIA. 
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 593 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL 
NÃO PROVIDO. 1. A conclusão esposada no acórdão atacado deixa claro e 
bem delimitado todo o contexto fático em que o delito foi perpetrado, de 
modo que não há que se falar na necessidade de reexame do arcabouço 
fático-probatório acostado aos autos. 2. Por força do recente julgamento do 
Resp Repetitivo n. 1.480.881/PI, Rel. Ministro Rogerio Schietti, a Terceira 
Seção desta Corte Superior sedimentou a jurisprudência, então já 
dominante, pela presunção absoluta da violência em casos da prática de 
conjunção carnal ou ato libidinoso diverso com pessoa menor de 14 anos. 
Súmula n. 593 do STJ. 3. Na espécie, a ofendida, à época com 12 a 13 
anos de idade, foi submetida à prática de conjunção carnal. O réu, naquele 
tempo, contava 23 anos de idade. 4. O fato de a vítima haver vivido em 
comunhão estável e, inclusive, engravidado (com posterior aborto 
espontâneo) nada mais revela que ela entrou para infeliz e elevada 
estatística do casamento e gravidez precoces do nosso país, que ocupa um 
dos primeiros lugares no ranking mundial. Os predicativos da vítima 
lançados para eximir o réu de sua responsabilidade penal revelam, em 
verdade, o abandono do Estado em relação à vítima, que não recebeu a 
devida proteção, por meio de políticas públicas, para evitar sua chegada 
prematura ao destino do casamento e da maternidade. 5. Agravo regimental 
não provido. Retorno dos autos ao Tribunal de origem a fim de proceder à 
dosimetria da pena.5 

 

A presente jurisprudência trata de agravo regimental interposto pelo réu, em 

face de decisão que deu provimento ao recurso especial interposto pelo Ministério 

Público de Santa Catarina, para condenar o recorrido pela prática do crime de 

estupro de vulnerável. 

Como tese, arguiu a defesa que não há motivos no caso em tela que 

sustentem a condenação aplicada, devendo ser mantida a absolvição. Aduziu que, 

dentro desse contexto, pelo depoimento da vítima prestado em Juízo, é evidente que 

a própria vítima insistiu para que ela e o acusado mantivessem o relacionamento, de 

modo a justificar a absolvição do acusado, dada a ausência de dolo. 

                                                      
5 Superior Tribunal de Justiça. AgRg no REsp 1854376/SC, Rel. Ministro ROGERIO  SCHIETTI 

CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/05/2020, DJe 28/05/2020. Disponível em: 
https://scon.stj.jus.br/SCON/GetInteiroTeorDoAcordao?num_registro=201903796759&dt_publicacao= 
28/05/2020. Acesso em: 29 set. 2020. 
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Em primeira instância, o juízo de primeiro grau absolveu o acusado, 

entendendo que no presente caso houve mínima lesividade ao bem jurídico tutelado, 

qual seja a dignidade sexual do vulnerável, uma vez que a vítima, que inclusive 

conviveu maritalmente com o acusado, bem como sua família consentiram com os 

atos, havendo provas de que a vítima possuía maturidade sexual na data dos fatos. 

O Tribunal de origem manteve a absolvição do acusado ponderou que em que 

pese a tenra idade da ofendida, suas atitudes não condiziam com alguém em estado 

de vulnerabilidade, devendo a presunção desta ser relativizada. 

Todavia, ao exarar seu voto, o relator argumentou que por força do 

julgamento do Recurso Repetitivo n. 1.480.881/PI, a Terceira Seção da Corte 

Superior sedimentou a jurisprudência, então já dominante, pela presunção absoluta 

da violência em casos da prática de conjunção carnal ou ato libidinoso diverso com 

pessoa menor de 14 anos. 

No mesmo sentido, no Agravo Regimental nos Embargos de Declaração no 

Agravo Regimental nos Embargos de Declaração no Agravo em Recurso Especial nº 

1545171/SP, julgado em 28 de abril de 2020, o relator Ministro Joel Ilan Paciornik 

deu parcial provimento ao agravo, para reconhecer que o consentimento da vítima e  

sua eventual experiência anterior não afastam a tipicidade do crime de estupro de 

vulnerável, conforme entendimento consolidado pela Súmula 593. 

 

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE 
DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE 
DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO DE 
VULNERÁVEL. 1) VIOLAÇÃO AO ART. 217-A DO CÓDIGO PENAL? CP. 
CONSENTIMENTO DA VÍTIMA. 2) VIOLAÇÃO AO ART. 20 DO CP. ERRO 
DE TIPO. IDADE DA VÍTIMA. ÓBICE DO REVOLVIMENTO FÁTICO- 
PROBATÓRIO, VEDADO CONFORME SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA. STJ. 3) REDUÇÃO DE PENA E ADEQUAÇÃO 
DE REGIME. INOVAÇÃO RECURSAL. 4) AGRAVO REGIMENTAL 
PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O consentimento da 
vítima e sua eventual experiência anterior não afastam a tipicidade do 
estupro de vulnerável, conforme pacificado nesta Corte, inclusive pela 
Súmula n. 593 e pelo julgamento de recurso especial 1.480.881/PI na 
sistemática de repetitivo (Tema 918). 2. O Tribunal de origem rechaçou o 
erro de tipo mediante análise dos elementos de prova para concluir que o 
agravante denotou conhecer a idade da vítima. Para se concluir de modo 
contrário e acolher o pleito absolutório, seria necessário o revolvimento 
fático-probatório, providência vedada conforme Súmula n. 7 do Superior 
Tribunal de Justiça? STJ. 3. Os pedidos de redução de pena com alteração 
de regime inicial constituem indevida inovação recursal, uma vez que não 



 

25 
Direito em debate III: coletânea de artigos científicos 2020-2, volume II (ISBN: 978-65-88712-07-8) 

foram apresentados nas razões do recurso especial, ficando impossibilitado 
o exame deles. 4. Agravo regimental parcialmente conhecido e desprovido6. 

 

Trata-se de agravo regimental interposto pelo réu contra decisão que negou 

provimento ao recurso especial, mantendo a condenação pela prática do delito 

tipificado no art. 217-A do Código Penal. 

A defesa arguiu que a vulnerabilidade da vítima não é absoluta, devendo ser 

analisada a realidade concreta, notadamente no caso da vítima detentora de 13 

anos de idade. 

Em seu voto, o relator ponderou que o Tribunal de origem fez constar que 

mesmo se admitindo que a relação foi consentida, houve o delito em razão da idade 

da vítima. No mesmo sentido, pelo consentimento da vítima e sua eventual 

experiência anterior não afastarem a tipicidade do estupro de vulnerável, está 

pacificado o entendimento na Corte, inclusive por Súmula e pelo julgamento de 

recurso especial na sistemática de repetitivo (Tema 918). 

No Habeas Corpus nº 535347/MS, julgado em 15 de outubro de 2019, o 

relator Ministro Jorge Mussi não reconheceu o remédio constitucional, nos termos do 

entendimento pacificado na corte, consolidado no enunciado sumular 593. 

 

HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO EM SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO 
CABÍVEL. UTILIZAÇÃO INDEVIDA DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL. 
VIOLAÇÃO  AO  SISTEMA  RECURSAL.  NÃO  CONHECIMENTO.  1.  A via 
eleita revela-se inadequada para a insurgência contra o ato apontado como 
coator, pois o ordenamento jurídico prevê recurso específico para tal fim, 
circunstância que impede o seu formal conhecimento. 2. O alegado 
constrangimento ilegal é analisado para a verificação da eventual 
possibilidade de atuação exofficio, nos termos do artigo 654, § 2º, do Código 
de Processo Penal. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. CONSENTIMENTO DA 
VÍTIMA. EXISTÊNCIA DE RELACIONAMENTO AMOROSO COM O RÉU. 
IRRELEVÂNCIA.   PRESUNÇÃO   ABSOLUTA  DE  VIOLÊNCIA.  COAÇÃO 
ILEGAL NÃO CONFIGURADA. 1. Pacificou-se neste Superior Tribunal de 
Justiça o entendimento de que o consentimento da vítima para a prática do 
ato, sua experiência sexual anterior ou existência de relacionamento 
amoroso com o agente são irrelevantes para a configuração do delito de 
estupro, pois a presunção de violência, disciplinada no artigo 224 do Código 
Penal antes do advento da Lei 12.015/2019, possui natureza absoluta. 
Enunciado 593 da Súmula deste Sodalício. Ressalva do posicionamento 
deste Relator, no sentido de que a aludida presunção tem caráter relativo. 2. 
Na espécie, verifica-se que a vítima era menor de 14 quatorze anos à época 
dos fatos, razão pela qual pouco importa para a caracterização do delito de 
estupro de vulnerável o fato de haver consentido com as relações sexuais e 

                                                      
6Superior Tribunal de Justiça. AgRg nos EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp 1545171/SP, Rel. Ministro 

JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 28/04/2020, DJe 12/05/2020. Disponível em: 
https://scon.stj.jus.br/SCON/GetInteiroTeorDoAcordao?num_registro=201902152437&dt_publicacao
= 12/05/2020. Acesso em: 29 set. 2020. 
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de ter passado a morar com o paciente. Precedentes. 3. A alegada 
inocência do paciente, a ensejar a pretendida absolvição, é questão que 
demanda aprofundada análise de provas, o que é vedado na via estreita do 
remédio constitucional, que possui rito célere e desprovido de dilação 
probatória. Precedentes. 4. Habeas corpus não conhecido7. 

 

A presente jurisprudência trata de Habeas Corpus impetrado em favor do réu, 

apontando como autoridade coatora a 1ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso do Sul, no julgamento da Apelação Criminal que condenou o 

réu à pena de 8 (oito) anos de reclusão, no regime inicial semiaberto, como incurso 

no artigo 217-A do Código Penal. 

Como tese, a defesa argumentou que a ausência de violência presumida, 

associada ao elevado grau de conscientização da menor para a realização de atos 

de conotação sexual, ensejariam o reconhecimento da atipicidade da conduta 

imputada ao acusado. Alega que a suposta vítima afirmou que sempre foi bem 

tratada pelo réu, com quem mora atualmente, não tendo sofrido abalo ou trauma 

emocional em razão dos fatos descritos na denúncia, tampouco se sentido lesada 

em razão deles. 

Em primeira instância, o magistrado singular consignou “que a versão 

apresentada pelo acusado, de que os pais da menor autorizaram o relacionamento 

entre eles, não passa de uma tentativa infrutífera de afastar sua responsabilidade 

penal, pois tal não encontra amparo nas demais provas colhidas nos autos”, 

salientando que “ainda que tivesse havido tal autorização, ela seria incapaz de retirar 

a ilicitude do ato por ele praticado”. Registrou ser “irrelevante o consentimento da 

vítima ou de seus pais para a perfeita caracterização do delito, já que houve 

conjunção carnal com menor de 14 (catorze) anos e o denunciado tinha plena 

ciência da idade da vítima”. 

Assentou que o Superior Tribunal de Justiça pacificou a jurisprudência no 

sentido de que a conjunção carnal ou outro ato libidinoso com menor de 14 (catorze) 

anos configura o crime do artigo 217-A do Código Penal independentemente de 

grave ameaça ou violência (real ou presumida), razão pela qual se tornou irrelevante 

eventual consentimento. 

                                                      
7Superior Tribunal de Justiça. HC 535.347/MS, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 

15/10/2019, DJe 23/10/2019. Disponível em: 
https://scon.stj.jus.br/SCON/GetInteiroTeorDoAcordao?num_registro=201902863955&dt_publicacao= 
23/10/2019. Acesso em: 29 set. 2020. 
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Em seu voto, o relator asseverou que a vítima era menor de 14 quatorze anos 

à época dos fatos, razão pela qual pouco importa para a caracterização do delito de 

estupro de vulnerável o fato de haver consentido com as relações sexuais e de ter 

passado a morar com o paciente. 

Nesse sentido é o enunciado 593 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, 

que assim dispõe: “O crime de estupro de vulnerável se configura com a conjunção 

carnal ou prática de ato libidinoso com menor de 14 anos, sendo irrelevante eventual 

consentimento da vítima para a prática do ato, sua experiência sexual anterior ou 

existência de relacionamento amoroso com o agente. 

Da análise das jurisprudências, verificou-se que apesar de haver na corte 

superior entendimento consolidado acerca do eventual consentimento, experiência 

sexual ou envolvimento amoroso envolvendo menores de 14 anos de idade, as 

instâncias ordinárias de primeiro e segundo grau por vezes ainda entendem que 

essa presunção de violência é relativa, levando em consideração os três requisitos 

objetivos citados acima. De outro viés, a Corte Superior sabiamente tem proferido 

seus julgamentos, nos termos da Súmula 593, estabelecendo expressamente que 

não só o consentimento da vítima é irrelevante, mas também hão de ser 

desconsiderados a experiência sexual anterior e a existência de relacionamento 

amoroso com o autor do crime. 

Por fim, concluiu-se que até o presente momento, o entendimento 

jurisprudencial se mantém imutável quanto à compreensão de vulnerabilidade 

absoluta, adequando-se o sujeito ao tipo penal do artigo 217-A do Código Penal, se 

entende por sua condenação por estupro de vulnerável, não havendo espaço para 

discussão acerca de institutos que divergem de tal ponto, nem mesmo admitindo 

qualquer prova em sentido contrário. 

 

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Desse modo conclui-se que o problema central do presente trabalho refere-se 

ao entendimento do Superior Tribunal de Justiça com relação ao consentimento, em 

eventual experiência sexual e envolvimento amoroso da vítima com o autor do delito. 

Assim, buscou-se com o presente estudo sanar algumas questões referente 

ao tema, como a desproporcionalidade da pena nos casos em que há a prática de 
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atos libidinosos. Ainda, buscou-se trazer especialmente qual é o entendimento dado 

pelo Superior Tribunal de Justiça ao crime de estupro de vulnerável, analisando a 

possibilidade da relativização da vulnerabilidade das vítimas nos crimes contra a 

dignidade sexual, principalmente daquelas menores de 14 anos. 

Diante disso, o objetivo principal deste estudo, fundamentou-se pela evolução 

do entendimento do Superior Tribunal de Justiça em relação ao crime de estupro de 

vulnerável, tendo em vista a edição da Súmula 593, a qual estabeleceu 

expressamente que não só o consentimento da vítima é irrelevante, mas também 

que há de ser desconsideradas as experiências sexual anterior e a existência de 

relacionamento amoroso com o autor do crime. 

Desta forma, com o surgimento do estado de vulnerabilidade, introduzido pela 

lei 12.015/2009, não há que se falar em presunção para a configuração do delito de 

estupro de vulnerável. A mencionada lei criou o artigo 217-A, segundo o qual 

inexiste a chamada ficção legal que existia no artigo 224 do CP, através da qual a 

conduta do agente incidiria no artigo 213 ou artigo 214 do mesmo diploma legal. 

Nota-se que a principal intenção do legislador ao inserir a nova figura típica, 

foi proteger a dignidade sexual e o natural desenvolvimento psicológico da pessoa 

vulnerável, que conforme preceitua o artigo 217-A é o adolescente menor de 14 

anos ou pessoa que por deficiência ou enfermidade não possa emitir um 

consentimento válido para a realização de atos sexuais, enquanto que o § 5º ao 

artigo 217-A, estabelece que as penas do crime de estupro de vulnerável aplicam-se 

independentemente do consentimento da vítima ou do fato de ela ter mantido 

relações sexuais anteriormente ao crime. No que tange a presunção relativa ou 

absoluta, busca-se distinguir o grau ou intensidade da vulnerabilidade de que a 

vítima está acometida e com isso saber se poderia ou não consentir um ato sexual. 

A intensidade da vulnerabilidade deve, então, ser analisada no caso concreto e 

assim concluir ou não pela punição do agente. 

Ademais, entende-se por ser possível relativizar a presunção de 

vulnerabilidade, oportunizando ao acusado provar que a vítima, menor de 14 anos, 

tem capacidade suficiente para consentir, uma vez que o consentimento válido 

tornaria o fato materialmente atípico. Se a tipicidade material é a efetiva lesão ao 

bem jurídico tutelado, o consentimento válido espanta qualquer ofensa à dignidade 

sexual, que é o bem jurídico tutelado pela norma em questão. 
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É preciso salientar, que, embora exista essa discussão acerca da 

desproporcionalidade da pena, todos os atos violadores da dignidade sexual, 

especialmente aqueles atos que envolvem crianças e adolescentes são graves e 

repulsivos social e moralmente. 

Para tanto, defende-se a necessidade de criação de um tipo penal 

intermediário que se encaixe as condutas menos graves, mas que não poderiam ser 

enquadradas no crime de estupro de vulnerável, haja vista que, a princípio, seriam 

atípicas diante da aplicação do princípio da proporcionalidade, já que na  prática, 

nem sempre casos semelhantes recebem o mesmo tratamento, gerando 

insegurança jurídica. 

Assim, entende-se que as condutas que não ferirem a dignidade sexual da 

vítima, mas, sim, sua honra, necessita da criação de um tipo penal específico, já que 

reprováveis, para que não restem impunes ou pior, punidas com excessivo e injusto 

rigor. 

Em observâncias as jurisprudências ora colacionadas no presente estudo, 

verificou-se que apesar de haver na corte superior entendimento consolidado acerca 

do eventual consentimento, experiência sexual ou envolvimento amoroso 

envolvendo menores de 14 anos de idade, as instâncias ordinárias de primeiro e 

segundo grau por vezes ainda entendem que essa presunção de violência é relativa. 

Por outro lado, o STJ tem proferido seus julgamentos, nos termos da Súmula 

593, estabelecendo expressamente que não só o consentimento da vítima é 

irrelevante, mas também hão de ser desconsiderados a experiência sexual anterior e 

a existência de relacionamento amoroso com o autor do crime. 

Por fim, conclui-se que o entendimento jurisprudencial se mantém imutável 

quanto à compreensão de vulnerabilidade absoluta, adequando-se o sujeito ao tipo 

penal do artigo 217-A do Código Penal, se entende por sua condenação por estupro 

de vulnerável, não havendo espaço para discussão acerca de institutos que 

divergem de tal ponto, nem mesmo admitindo qualquer prova em sentido contrário. 

 

REFERÊNCIAS 

 

BAMPI, G. B. et al. Manual de metodologia científica. 2. ed. Mafra: Ed. da UnC, 
2020. 
 



 

30 
Direito em debate III: coletânea de artigos científicos 2020-2, volume II (ISBN: 978-65-88712-07-8) 

BERTASSO, M. O desproporcional “estupro de vulnerável”. Disponível em: 
<http://mpbertasso.wordpress.com/2009/08/15/o-desproporcional-estupro-de- 
vulneravel/>. Acesso em: 25 set. 2020. 
 
BRASIL. Câmara dos Deputados. Legislação Informatizada. Lei nº 12.015, de 7 de 
agosto de 2009 - Exposição de motivos. Portal da Câmara dos Deputados, 14 set 
2009. Disponível em: <https://www2.camara.leg.br/legin/fed/lei/2009/lei-12015-7- 
agosto-2009-590268-exposicaodemotivos-149280-pl.html>. Acesso em: 25 maio 
2020. 
 
BRASIL. Presidência da República. Decreto lei nº 2.848, de 07 de dezembro de 
1940. Código penal. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto- 
lei/del2848compilado.htm>. Acesso em: 12 mar. 2020. 
 
BRASIL. Presidência da República. Lei N. 8.072, de 25 de julho de 1990. Lei dos 
crimes hediondos. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_ 
03/leis/l8072.htm>. Acesso em: 18 maio 2020. 
 
BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Agravo regimental nos embargos de 
declaração no agravo regimental nos embargos de declaração no agravo em 
recurso especial nº 1545171/SP. Processo penal. Agravo regimental nos embargos 
de declaração no agravo regimental nos embargos de declaração no agravo em 
recurso especial. Estupro de vulnerável. 1) violação ao art. 217-a do código penal ? 
Cp. Consentimento da vítima. 2) violação ao art. 20 do cp. Erro de tipo. Idade da 
vítima. Óbice do revolvimento fático-probatório, vedado conforme súmula n. 7 do 
superior tribunal de justiça ?Stj. 3) Redução de pena e adequação de regime. 
Inovação recursal. 4) Agravo regimental parcialmente conhecido e desprovido. Rel. 
Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 28/04/2020, DJe 12 maio 
2020. Disponível em: https://scon.stj.jus.br/SCON/GetInteiroTeorDoAcordao?num_ 
registro=201902152437 &dt_publicacao=12/05/2020. Acesso em: 29 set. 2020. 
 
BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Embargos de divergência em recurso 
especial nº 1152864/SC. Penal. Arts. 213 c.c 224, alínea A, do CÓDIGO PENAL, na 
redação anterior à Lei n.º 12.015⁄2009. Presunção absoluta de violência. 
consentimento das vítimas. Irrelevância. Incapacidade volitiva. Proteção à liberdade 
sexual do menor. Retorno dos autos ao Tribunal de Justiça para exame das demais 
teses veiculadas na Apelação. Relator: Ministro Laurita Vaz, 26 fev. 2014. Disponível 
em: https://stj.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/25033985/embargos-de- divergencia-
em-recurso-especial-eresp-1152864-sc-2012-0044486-8-stj/inteiro-teor- 
25033986?ref=juris-tabs>. Acesso em: 14 abr. 2020. 
 
BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Habeas corpus nº 535.347/MS. Habeas 
corpus. Impetração em substituição ao recurso cabível. Utilização indevida do 
remédio constitucional. Violação ao sistema recursal. Não conhecimento. Rel. 
Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 15/10/2019, DJe 23 out. 2019. 
Disponível em: https://scon.stj.jus.br/SCON/GetInteiroTeorDoAcordao?num_ 
registro=201902863955 &dt_publicacao=23/10/2019. Acesso em: 29 set. 2020. 
 



 

31 
Direito em debate III: coletânea de artigos científicos 2020-2, volume II (ISBN: 978-65-88712-07-8) 

COUTO, C. Estupro de vulnerável menor de 14 anos. Vulnerabilidade absoluta ou 
relativa? Disponível em: https://professorclebercouto.jusbrasil.com.br/artigos/ 
211166374/estupro-de- vulneravel-menor-de-14-anos-vulnerabilidade-absoluta-ou-
relativa. Acesso em: 29. maio 2020. 
 
GRECO, R. Código penal comentado. 4 ed. Rio de Janeiro: Impetus, 2010. 
 
GRECO, R. Curso de direito penal: parte especial. 14 ed. Rio de Janeiro: Impetus, 
2017. v. III, 
 
JESUS, D. Direito penal - parte especial. 16 ed. São Paulo: Saraiva, 2010. v. 4. 
 
JORIO, I. D. Crimes sexuais. Salvador: Editora JusPodivm, 2018.  
 
MARCÃO, R.; GENTIL, P. Crimes contra a dignidade sexual. 3 ed. São Paulo: 
Saraiva Educação, 2018. 
 
MASSON, C. Código penal comentado. 2. ed. São Paulo: Método, 2014. 
 
NUCCI, G. S. Código penal comentado. 10 ed. São Paulo: Saraiva, 2010. 
 
OLIVEIRA, M. B. O princípio da proporcionalidade e insignificância e o estupro de 
vulnerável Art. 217-A do Código Penal. Boletim Jurídico, Uberaba, MG, a. 19, n. 
1001. Disponível em https://www.boletimjuridico.com.br/artigos/direito-penal/2547/o-
principio- proporcionalidade-insignificancia-estupro-vulneravel-art-217-codigo-penal. 
Acesso em 30 set. 2020. 
 
PORTO, A. F. F. A desnecessidade do contato físico para a configuração de ação 
penal por crime de estupro de vulnerável. Conteúdo Jurídico, 11 jun. 2019. 
Disponível em: <http://www.conteudojuridico.com.br/consulta/Artigos/53031/a-
desnecessidade-do- contato-fisico-para-a-configuracao-de-acao-penal-por-crime-de-
estupro-de- vulneravel>. Acesso em: 10 abr. 2020. 
 
STRECK, L. L.; SOUZA, C. K. Artigo 217-A do CP: a vagueza que vitamina a 
desproporcionalidade. Consultor Jurídico, 06 abr. 2020. Disponível em: 
<https://www.conjur.com.br/2020-abr-06/streck-kurtz-vagueza-vitamina- 
desproporcionalidade>. Acesso em: 06 abr. 2020. 
 
TREGER, A. Estupro de vulnerável. 2010. Monografia (Especialização) – Escola 
de Magistratura do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, 2010. Disponível em: 
<https://www.emerj.tjrj.jus.br/paginas/trabalhos_conclusao/2semestre2010/trabalhos_ 
22010/alinetreger.pdf>. Acesso em: 28 mar. 2020. 

 

 

 

 

 



 

32 
Direito em debate III: coletânea de artigos científicos 2020-2, volume II (ISBN: 978-65-88712-07-8) 
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RESUMO 

O presente trabalho teve por objetivo estudar as penas aplicadas a sentenciados 
que sofrem de alguma psicopatia e foi elaborado com base em entrevistas com 
sentenciados da Penitenciária Industrial de São Cristóvão do Sul, com o intuito de 
apresentar a vida carcerária de psicopatas e os métodos ressocializadores aplicados 
a esses indivíduos. Foram utilizadas as definições de doenças mentais e psicopatia; 
a relação entre a psicopatia e o crime, para que seja entendida a função dessa 
enfermidade perante o sentenciado; além do questionamento sobre a cura da 
psicopatia. Considerou-se importante, também, esclarecer a diferença entre a pena 
e a medida de segurança, já que se tratam de sentenciados que não são normais, 
de imputabilidade, semi-imputabilidade e inimputabilidade, termos que têm total 
relação quando se fala sobre essa classe de apenados. Por fim, foi tratado da 
ressocialização desses indivíduos, uma vez que o estado de Santa Catarina é 
referência nesse quesito, mostrando o trabalho desenvolvido no Hospital de 
Custódia e Tratamento Psiquiátrico. O método de pesquisa utilizado foi o indutivo, no 
qual foram usadas as técnicas de coleta de dados, realização de entrevistas, análise 
de material bibliográfico e pesquisa de campo. 

 

Palavras-Chave: Psicopatia. Medida de Segurança. Crime. Pena Restritiva de 
Liberdade. Ressocialização. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

O presente trabalho pretende entender as penas impostas aos indivíduos 

diagnosticados com psicopatia, visto que, no decorrer deste estudo, a doença mental 

tem controle e não cura. O interesse pelo tema surgiu pelo fato de o estado de Santa 
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Catarina ser referência em ressocialização no país, uma vez que diminuir o índice de 

reincidência nas penitenciárias é um objetivo do Poder Público. 

Quando tratamos de sentenciados normais, podem até funcionar as técnicas 

usadas para a ressocialização do indivíduo, mas e quando o sentenciado não tem a 

capacidade de entender o ato criminoso e muito menos o controle de suas atitudes, 

compensa ao Estado investir em estudo e trabalho? 

Quando é noticiado o acontecimento de um crime cruel, a sociedade, 

naturalmente, questiona se o indivíduo que cometeu o crime tem alguma 

disfuncionalidade, ou seja, questiona-se a normalidade do criminoso diante da 

ausência de valores socialmente estabelecidos. Conforme a psiquiatra Hilda Morana 

(2003), a incidência de transtorno de personalidade antissocial, a psicopatia, é de 

1% a 3% na população mundial, sendo que, na população carcerária, esse 

percentual pode aumentar para 20%. Assim, diante da gravidade das condutas 

praticadas por psicopatas, surge o questionamento de qual seria a melhor forma de 

punição para esses indivíduos. 

Essa dúvida deve ser compreendida por meio de uma abordagem conjunta 

entre o Direito e a Psiquiatria Forense, pois, juntos, abrangem o estudo da mente 

humana e os limites e formas do exercício do jus puniendi estatal. 

No capítulo dois, após esta introdução, vê-se a importância de distinguir a 

psicopatia e a doença mental, uma vez que, quando pensamos em doença, 

pensamos em cura, o que não acontece com o psicopata. O máximo que se 

consegue em relação a ela é um controle mediante terapias e o uso de 

medicamentos. Psicopatia também não é sinônimo de cometimento de crimes. A 

maior parte dos psicopatas está vivendo entre nós e nunca será presa. Passam pela 

vida das pessoas deixando sofrimento, dor e traumas. Por outro lado, em um 

levantamento feito com os apenados das penitenciárias no Brasil, constatou-se que 

75% destes sofrem de algum tipo de psicopatia.  

É também importante questionar: psicopatia tem cura? Como afirmado acima, 

a psicopatia tem controle e não cura, fazendo com que o indivíduo viva para sempre 

sob o controle de uma equipe médica e fazendo uso de medicamentos para que 

possa ter uma vida normal. 

O terceiro capítulo parte para o direito penal. Inicia estabelecendo a diferença 

entre a pena e a medida de segurança, sendo que medida de segurança é uma 



 

34 
Direito em debate III: coletânea de artigos científicos 2020-2, volume II (ISBN: 978-65-88712-07-8) 

espécie de sanção penal que possui o caráter eminentemente preventivo e curativo 

etem o objetivo de recuperar o autor de ilícito penal que seja considerado 

inimputável ou semi-imputável, oferecendo a ele o tratamento terapêuticoadequado 

para que não volte a delinquir. Ainda nesse capítulo, são diferenciadas a 

imputabilidade, a inimputabilidade e a semi-imputabilidade do indivíduo, pois cada 

situação tem um tratamento perante o judiciário. E, para melhor elucidar o trabalho, 

traz-se o relato de casos de sentenciados que cumprem pena na Penitenciária 

Industrial de São Cristóvão do Sul. 

Todos os sentenciados citados são portadores de alguma psicopatia, sendo 

elas detectadas após o cometimento do crime e já durante o cumprimento da pena 

no estabelecimento prisional, sendo grandes as chances de que a psicopatia tenha 

levado ao cometimento do ato criminoso. 

Por fim, no quarto capítulo, é relatada a função do Estado na ressocialização 

do indivíduo e apresentado o trabalho desenvolvido no Hospital de Custódia e 

Tratamento Psiquiátrico. É importante trazer o projeto existente em Santa Catarina, 

que acompanha os sentenciados do Estado, e relacioná-lo com o tratamento dado 

aos sentenciados que sofrem do transtorno de personalidade, para que, então, 

entenda-se até onde é possível ser aplicada a ressocialização nesses indivíduos. 

Por isso, será apresentada a vida carcerária de alguns sentenciados portadores de 

psicopatia da penitenciária industrial de São Cristóvão do Sul, uma entidade 

importante não somente por ter o projeto de ressocialização, mas também por 

mostrar, na prática do presídio, se realmente funciona o que o Estado alega 

funcionar 100%. 

A partir desses casos reais, serão analisadas quais foram a medidas tomadas 

pelo Poder Judiciário para a punição desses indivíduos que cometeram crimes 

cruéis e que foram diagnosticados com Transtorno de Personalidade Antissocial. 

Este é o panorama deste trabalho: uma análise dos limites de poder punitivo estatal 

em relação a indivíduos que são vistos e julgados pela sociedade como seres 

humanos amorais, sem remorso, sem sentimentos, sem coração. 

O método de pesquisa utilizado é o indutivo, a partir do qual foram usadas as 

técnicas de coleta de dados, entrevista, análise de material bibliográfico e pesquisa 

de campo, visto que esta última serve para obter dados descritivos que expressam 

os sentidos dos fenômenos. A pesquisa foi realizada através de entrevista 
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semiestruturada, tendo como público-alvo os sentenciados da Penitenciária 

Industrial de São Cristóvão do Sul, que foram escolhidos conforme indicação da 

psicóloga e psiquiatra da unidade. Tendo em vista a necessidade do trabalho, fez-se 

entrevistas na cidade de São Cristóvão do Sul. As perguntas, depois de elaboradas, 

passaram por uma análise do professor orientador do trabalho e também pelas 

unidades prisionais pretendidas como campo de pesquisa. 

 

2 DIFERENÇAS ENTRE TRANSTORNOS MENTAIS E PSICOPATIAS 

 

Os conceitos dos transtornos mentais se estendem desde os mais básicos e 

simplistas, como o que diz que “os débeis mentais são pessoas em cujo cérebro não 

ocorre muitas coisas” (LOUZÃ NETO, 2007, p. 432), até o que foi proposto pela 

Associação Americana de Deficiência Mental, no ano de 1959:  

 

O retardamento mental refere-se ao funcionamento intelectual geral abaixo 
da média, que se origina durante o período de desenvolvimento e está 
associado a prejuízo no comportamento adaptativo. (LOUZÃ NETO, 2007, 
p. 432) 

 

O termo “adaptativo” está ligado à capacidade de ajustamento às 

transformações, sendo saudável mentalmente o indivíduo capaz de se adaptar ao 

meio em que vive. Em linhas gerais, um indivíduo deve conseguir se adaptar a 

diversos grupos culturais e sociais, caso contrário, deverá buscar ajuda psicológica 

ou psiquiátrica. Na visão da medicina legal, transtorno mental é explicado como um 

transtorno geral e persistente das funções psíquicas, cujo caráter patológico é 

ignorado ou mal compreendido pelo paciente e que impede a adaptação lógica e 

ativa às normas do meio ambiente, sem proveito para si nem para a sociedade 

(FRANÇA, 1998).  

Não se pode deixar de analisar o fato de que parte dos transtornos mentais 

podem ter suas origens em acontecimentos que ocorrem no decorrer da vida do 

indivíduo, como: lesões cerebrais, alcoolismo, uso de drogas e outras doenças 

físicas, as quais têm consequências sobre o psiquismo. Esses fatores acabam 

trazendo alterações de aspecto social e comportamental, uma vez que causam 

disfunções, modificando a personalidade do indivíduo. A intensidade e o período de 
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exposição a esses fatores estão diretamente ligados aos danos psíquicos que a 

pessoa pode desenvolver (FRANÇA, 1998). 

Nesse sentido, Torrey (apud FRANÇA, 1998, p. 355) afirma: “Na verdade, a 

mente não pode adoecer, assim como o intelecto não pode ter um abscesso. 

Doença é algo que a gente tem; comportamento é algo que a gente faz”. Quando 

falamos das causas exógenas definidas fora do psiquismo, são as que podem atuar 

de forma direta ou indireta nos processos mentais. Os distúrbios de causa 

psicogênica decorrem de vivências e experiências ruins, trazendo as reações 

psíquicas e as neuroses que são advindas dessas experiências, também chamados 

de traumas psicológicos.  

Pode-se, então, classificar diversos grupos de transtornos mentais, sendo os 

mais comuns: depressão, esquizofrenia, psicose, demência, deficiência intelectual, 

transtornos de desenvolvimento. Todos eles, de alguma forma, afetam diretamente o 

relacionamento do indivíduo com o meio em que vive, apresentando 

comportamentos anormais com características distintas de pensamentos e emoções 

(FRANÇA, 1998). 

O termo técnico para psicopatia é Transtorno de Personalidade Antissocial, ou 

seja, não é um transtorno ou doença mental, e sim um transtorno de personalidade. 

Diferentemente das pessoas com transtornos mentais, as pessoas com transtornos 

de personalidade têm como característica principal, na maioria dos casos, uma 

mente brilhante, além de serem frios e calculistas para o cometimento de crimes, 

assunção de status social e busca pelo poder. Outras características que podem ser 

observadas em um portador de psicopatia são: comportamento apático, 

irresponsabilidade, instabilidade, hábito de manipular, de mentir, de não conseguir 

seguir normas e regras, além de, em muitos casos, apresentarem comportamentos 

impulsivos (FRANÇA, 1998). 

Conceituar psicopatia veio da necessidade que a medicina legal encontrou 

para definir criminosos fora dos padrões clássicos. Observou-se que esses 

criminosos adotavam traços cruéis, frios e calculistas no cometimento de seus 

crimes. Os estudos, no intuito de descrever esses pacientes e criar categorias, são 

considerados o princípio da tradição clínica de estudo da psicopatia, tendo as 

seguintes características: 
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1) Charme superficial e boa inteligência;  
2) Ausência de delírios e outros sinais de pensamento irracional;  
3) Ausência de nervosismo e manifestações psiconeuróticas;  
4) Não confiabilidade;  
5) Tendência à mentira e insinceridade;  
6) Falta de remorso ou vergonha;  
7) Comportamento antissocial inadequadamente motivado;  
8) Juízo empobrecido e falha em aprender com a experiência;  
9) Egocentrismo patológico e incapacidade para amar;  
10) Pobreza generalizada em termos de reações afetivas;  
11) Perda específica de insight;  
12) Falta de reciprocidade nas relações interpessoais;  
13) Comportamento fantasioso e não convidativo sob influência de álcool e 

às vezes sem tal influência;  
14) Ameaças de suicídio raramente levadas a cabo;  
15) Vida sexual impessoal, trivial e pobremente integrada;  
16) Falha em seguir um plano de vida (CLECKLEY, 1988, p. 338) 

 

Psicopatia também não é necessariamente sinônimo de cometimento de 

crimes. A maior parte dos psicopatas está vivendo entre nós e nunca irá cometer 

transgressões passíveis de punições judiciais; porém, devido ao seu perfil 

manipulador e dissimulado, passam pela vida das pessoas deixando sofrimento, dor 

e traumas. 

Um exame chamado de Bateria de Emoções Morais, de autoria de dois 

cientistas brasileiros, tem como objetivo acompanhar a atividade cerebral através de 

Ressonância Magnética Funcional, submetendo o indivíduo a emoções como medo, 

arrependimento, culpa e compaixão. Ao aplicar o teste com portadores de 

psicopatias, foi descoberto que a atividade cerebral do sistema límbico, responsável 

pelas emoções, é reduzida em comparação com uma pessoa que não possui 

nenhum transtorno quando instigadas a essas emoções (HOSPITAL SANTA MARIA, 

2015). 

Nesse mesmo teste, verificou-se um aumento significativo da atividade nas 

regiões do cérebro responsáveis pela cognição, que é a capacidade de raciocinar. 

Pode-se concluir, a partir desses resultados, que o psicopata é muito mais racional 

do que emocional em suas atitudes, fazendo com que o resultado de seus atos, na 

maioria das vezes, não leve em consideração o fator emocional. 

Diante das diferenciações e conceitos apresentados, uma dúvida que se 

sobressalta: a psicopatia necessariamente está ligada ao cometimento de crimes? A 

resposta é não. Por mais que um psicopata tenha sua personalidade voltada para o 

crime, nem todos cometem crimes; contudo, a incidência de indivíduos criminosos 

no âmbito prisional comparada à de indivíduos normais é bem maior. Por exemplo, 
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por volta de 20% dos sentenciados nos Estados Unidos possuem algum tipo de 

psicopatia, sendo 50% portadores de transtorno de personalidade antissocial autores 

de crimes graves, e o índice de reincidência desses indivíduos é três vezes maior do 

que o dos demais criminosos (HARE, 2013). 

Outra pergunta frequente quando se fala em psicopatas é: eles sabem que 

são psicopatas? A resposta é não; eles têm a capacidade de diferenciar o errado do 

certo reduzido, então, não veem suas atitudes como erradas, ou até mesmo se 

recusam a assumir esse pensamento. Além disso, a irresponsabilidade constante é 

uma das bases do diagnóstico do Transtorno da Personalidade Antissocial. 

Quando perguntado aos sentenciados entrevistados se eles sofrem de algum 

tipo de psicopatia, apenas um deles respondeu que sim, pelo fato de tomar muitos 

medicamentos. Os demais afirmaram não possuir nenhum transtorno, evidenciando 

que, na maioria dos casos de psicopatias, os portadores não têm consciência de sua 

situação. 

Além da falta da consciência de suas psicopatias, quando perguntados sobre 

os crimes cometidos, dois dos sentenciados até se orgulham dos atos atrozes 

cometidos, não demonstrando nenhum receio em relatar seus crimes. Apenas um 

deles nega as acusações a ele impostas. 

Então, conclui-se que a presença de traços característicos da psicopatia não 

esteja diretamente ligada com o fato de que indivíduo será um criminoso capaz de 

cometer crimes. Esse tipo de comportamento, que não tem como resultado o 

cometimento de algum crime, é chamado de psicopatia comunitária, que se 

conceitua como “aquele comportamento que a pessoa nem sempre é criminosa, mas 

sempre causa sofrimento para quem está próximo” (OLIVEIRA, 2011, s./p.). 

No Brasil, o trabalho da psiquiatra Hilda Clotilde Penteado Morana (1999) 

contribuiu de forma importante nos estudos sobre a personalidade antissocial. Ela 

desenvolveu um estudo com base no sistema carcerário de São Paulo, o qual 

concluiu que, segundo a premissa de Hare (2013, p. 115), “os psicopatas diferem de 

modo fundamental dos demais criminosos”.  

A partir disso, conclui-se, então, que estrutura da personalidade de um 

psicopata possui uma nítida tendência de que eles venham a entrar em conflito com 

a sociedade, aumentando a possibilidade de um indivíduo portador de Transtorno de 

Personalidade Antissocial, vir a cometer um crime. Tendo ele dificuldade em manter 
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suas relações normais com a sociedade, da mesma forma se mostra difícil a relação 

com a população carcerária sendo necessária a retirada do convívio com os demais 

sentenciados, sendo difícil também a relação com profissionais da área da saúde, 

educação e segurança dos estabelecimentos prisionais. 

Não há cura para um psicopata, trata-se de uma patologia permanente. Por 

fazer parte dos transtornos de personalidade, a psicopatia só pode ser diagnosticada 

a partir dos dezoito anos de idade. É importante ressaltar que os transtornos de 

personalidade não são propriamente doenças, mas anormalidades do 

desenvolvimento psicológico que perturbam a integração psíquica de forma 

persistente e ocasionam, no indivíduo, padrões profundamente entranhados, 

inflexíveis e mal ajustados, tanto em relação a seus relacionamentos, quanto à 

percepção do ambiente e de si mesmos (KAPLAN; SADOCK; GREBB, 1997; 

LARANJEIRA, 2007). 

Pelo fato de seu diagnóstico poder ser feito tardiamente, ou seja, somente 

depois dos 18 anos de idade, o seu tratamento é, na maior parte dos casos, difícil, 

demorado e ineficaz. Outro fator que contribui para dificultar o diagnóstico dos 

transtornos de personalidade em geral, mas principalmente o da psicopatia, é o fato 

de existirem várias graduações dentro desta, fazendo com que nem todos os 

psicopatas apresentem níveis de agressividade e intensidade de comportamentos 

iguais. Dentre essas graduações, estão os que cometem pequenos delitos, mentem 

compulsivamente e ignoram regras, características que podem facilmente ser 

confundidas com as de criminosos comuns (MORANA; CÂMARA; FLÓREZ, 2006; 

NOUVION et al., 2007). 

Conforme Ana Beatriz Barbosa da Silva (2008), salvo exceções, psicoterapias 

e tratamento com medicamentos se mostram ineficazes para a psicopatia, já que os 

indivíduos por ela acometidos não têm consciência da sua situação e acham que 

não possuem problemas a serem tratados. A colaboração do paciente nas 

psicoterapias é um ponto fundamental para que o tratamento seja bem-sucedido, a 

chance de sucesso desses métodos com psicopatas é bem reduzida, já que, como 

dito anteriormente, a percepção de mudanças no comportamento e atitudes não é 

identificada pelo psicopata. 

Os sentenciados analisados neste trabalho somente conseguiram ser 

diagnosticados com psicopatia após apresentarem atitudes e comportamentos 



 

40 
Direito em debate III: coletânea de artigos científicos 2020-2, volume II (ISBN: 978-65-88712-07-8) 

diferentes dos demais sentenciados, sendo que, naquele momento, foram aplicados 

testes e realizados exames para dar o diagnóstico e iniciar um tratamento 

medicamentoso e psicoterapêutico. Conclui-se que a psicopatia de que sofrem está 

diretamente ligada ao cometimento de crimes, sendo que em muitas vezes é sem o 

conhecimento dos autores do crime e nem mesmo das autoridades judiciarias 

quando aplicada a pena. Sendo assim pode-se afirmar que a psicopatia não 

apareceu quando o indivíduo se encontrou recluso em uma penitenciária, podendo o 

mesmo ter dado vários indícios desde sua infância, mas pelo fato de ser difícil o 

diagnóstico e muitas vezes serem ignoradas as atitudes destes, o resultado aparece 

somente quando atinge o estafe da gravidade, com o cometimento de um delito 

cruel. 

Uma vez que o indivíduo se encontra sob tratamento médico, fazendo uso de 

medicamentos com acompanhamento de terapia, pode-se dizer que o psicopata se 

encontra introvertido e com a sua psicopatia controlada. Porém, assim que o 

tratamento acabar, se ele se mantiver longe do vínculo terapêutico, ele retornará ao 

seu padrão transgressor. 

Conclui-se, então, que, entre todos os profissionais da área da psiquiatria, é 

coletiva a opinião de que a psicopatia não tem cura específica e de que existem, 

sim, tratamentos amenizadores dos sintomas e características mais graves. Isso 

aumenta as dúvidas acerca da discussão sobre a pena ideal para se aplicar aos 

portadores desse transtorno de personalidade. 

 

3 APLICAÇÃO DA PENA 

 

É importante abordar as diferenças existentes entre as medidas de segurança 

e a pena restritiva de liberdade. Isso se dá pelo fato de que existe a dúvida se há 

diferença entre os dois temas, partindo do pressuposto de que ambas decorrem do 

exercício do jus puniendi do Estado. A pena pressupõe culpabilidade; a medida de 

segurança, periculosidade. 

Há bastante discussão referente a distinção das duas hipóteses, a principal é 

sobre a tempo máximo e mínimo de cada uma. 
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O código penal em seu artigo 97 prevê o tempo mínimo de uma medida de 

segurança que é de 1 a 3 anos. Porem no início do artigo também é dito que o 

tempo da medida de segurança pode ser indeterminado. 

Sendo assim, entende-se que uma medida de segurança pode ter caráter 

perpetuo o que vai em confronto com a nossa constituição federal que em seu artigo 

5 inciso 47 alínea b diz que não existe pena de caráter perpetuo no nosso país, pois 

tal definição fere o princípio da humanidade penal. 

O estado por sua vez ao executar a pena do indivíduo deve honrar os termos 

da constituição federal e impedir o sofrimento excessivo da punição para a 

reintrodução o sentenciado novamente em sociedade. 

O código penal não deixa claro o tempo da medida de segurança, sendo 

assim uma contravenção a constituição federal, razão pela qual o STF um 

julgamento de recurso extraordinário se manifestou e definiu como 30 anos o prazo 

máximo de uma medida de segurança. 

Quando falamos da condenação de um semi-imputavel, onde ocorre a 

mudança da pena para a medida de segurança, o período da medida de segurança 

equivale ao tempo de condenação, o que vai se acordo com o julgado do STF. 

Uma vez que a medida de segurança e as penas se assemelham da 

representação jurídica quando tratado da violação dos valores impostos pelo estado, 

uma e outra se propõem a conter o crime, protegendo a sociedade, e ao cidadão 

que se encontrar punido. 

Quando se fala da medida de segurança, ela deve comprimir dois quesitos 

para ser aplicada: a prática, de fato, que corresponde à definição de um crime e à 

periculosidade do agente. A obediência a esses quesitos pretende esquivar a ação 

punitiva do Estado. Então, para que seja cumprida uma medida de segurança não 

basta apenas a comprovação da periculosidade do indivíduo, mas também que ele 

tenha cometido um crime. 

O que ainda deve se observar é o devido processo legal, ou seja, somente 

após o trânsito em julgado da sentença que condenará o indivíduo ao cumprimento 

da medida de segurança e com expedição da guia de execução é que fica permitido 

promover a internação ou a submissão a tratamento ambulatorial. Conclui-se, a 

partir disso, que as penas e as medidas de segurança não têm os mesmos objetivos, 
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sendo apenas uma a modalidade de sanção penal aplicável com os considerados 

inimputáveis. 

O Código Penal Brasileiro não traz nenhuma tipificação sobre a 

imputabilidade penal, essa vem estabelecida por exclusão, tratando somente no seu 

art. 26 a inimputabilidade e, no parágrafo único do mesmo artigo, trata sobre a semi-

imputabilidade. A imputabilidade é “o conjunto de condições pessoais, envolvendo 

inteligência e vontade, que permite ao agente ter entendimento do caráter ilícito do 

fato, comportando-se de acordo com esse conhecimento” (NUCCI, 2008, p. 254). 

Portanto, se o indivíduo não apresenta discernimento para entender o caráter ilícito 

do fato e afirma-se de acordo com esse entendimento, estaria ele praticando fato 

típico antijurídico, mas sofreria o juízo de culpabilidade, ou seja, considera-se ele, 

então, imputável. 

 

Para que o indivíduo seja considerado imputável, é indispensável o 
acompanhamento de um binômio, congruente em sanidade mental e 
maturidade. Esse binômio que certifica a competência de entender a 
ilicitude do fato e de designar-se segundo esse entendimento, ou seja, para 
que alguém seja classificado como imputável deve possuir condição 
naturalmente de maturidade e sanidade mental (PRADO, 2002, p. 349). 

 

Existem dois aspectos para caracterizar a capacidade do indivíduo de 

conhecer o caráter ilícito do fato: o cognitivo, ou intelectivo, e o volitivo. O primeiro 

diz respeito à capacidade de entender a ilicitude do fato e o segundo está 

relacionado com o atuar conforme essa compreensão. Sendo assim, a definição de 

imputabilidade pode ser “a plena capacidade (estado ou condição) de culpabilidade, 

entendida como capacidade de entender e de querer, e, por conseguinte, de 

responsabilidade criminal (o imputável responde pelos seus atos)” (PRADO, 2002, p. 

349). 

Não se pode confundir a responsabilidade com a imputabilidade do indivíduo, 

uma vez que, embora ambas tenham uma ligação, a imputabilidade trata de uma 

condição pessoal, na qual o indivíduo é incapaz de entender a ilicitude do fato e de 

determinar-se conforme esse entendimento, enquanto a responsabilidade é uma 

consequência de quem agiu de forma adequada, devendo, então, ser 

responsabilizado por tal ato.  

Um indivíduo que não possui maturidade eficiente para entender seus atos 

não pode ser responsável penalmente, porque “imputabilidade é a capacidade de 
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culpabilidade” (BITENCOURT, 2009, p. 378). É nessa questão que se encontra a 

complexidade do assunto, pois é responsabilidade do julgador analisar se o autor do 

fato criminoso tinha ou não noção dos atos cometidos na hora dos crimes. A 

imputabilidade é o conjunto de condições pessoais que dão, ao agente, capacidade 

para lhe ser juridicamente imputada a prática de um fato punível. 

Na doutrina, existem três critérios para a averiguação da imputabilidade: o 

biológico, o psicológico e o biopsicológico (BITENCOURT, 2009). O critério 

biológico, leva em consideração a maturidade e sanidade mental do indivíduo, ou 

seja, a provável doença, de fato, da qual este sofre. Dessa maneira, vai ser 

analisado o indivíduo e não um doente mental, se constatado alguma enfermidade, 

será declarado irresponsável pelos seus atos, ou seja, inimputável.  

Para o critério psicológico, é necessário um laudo e, somente após existir 

esse laudo psiquiátrico ou psicológico, será extinta a responsabilidade do indivíduo, 

verificando se o agente é capaz ou não de responder pelos seus atos, e se cabe 

uma sanção penal para ele; tudo isso determinando o tipo de enfermidade, o grau 

que a doença se encontra, o comprometimento intelectual, o período de atividade da 

doença, a capacidade de se autodeterminar e de entender a ilicitude do fato 

(BITENCOURT, 2009). Há um método psiquiátrico que leva em consideração a 

situação mental do indivíduo no momento em que ocorreu o fato, cabe ao psiquiatra 

indicar se, no período que o agente cometeu o ato delituoso, este tinha a capacidade 

de entender o caráter ilícito do fato e agir de acordo com esse entendimento, 

independentemente de ser, ou não, mentalmente desenvolvido. 

E, por fim, o critério biopsicológico é a combinação do sistema biológico com 

o psicológico, ou seja, exige um laudo com as anomalias mentais juntamente com 

um que conste a incapacidade de entendimento, esse sistema está tipificado no art. 

26 do Código Penal (BRASIL, 1940). 

 

O mais importante no enunciado do artigo 26 é que se torna necessária uma 
relação de causa e efeito entre o transtorno mental e a incapacidade de 
entendimento da ilicitude ou a falta de autocontrole. Assim, indivíduos com 
doenças manifestadas episodicamente só seriam considerados inimputáveis 
se a conduta antijurídica fosse praticada na vigência de uma crise. E essa 
crise teria que ser tal ordem que gerasse aquela conduta. Fora de um surto 
psicótico, o doente mental tem a possibilidade de entender o caráter ilícito 
do ato cometido (HÉRCULES, 2008, p. 358). 

 



 

44 
Direito em debate III: coletânea de artigos científicos 2020-2, volume II (ISBN: 978-65-88712-07-8) 

A inimputabilidade exclui a imputabilidade em algumas ocasiões, dedicando 

somente às especificadas do art. 26 de Código Penal (BRASIL, 1940), que são as 

doenças mentais e o desenvolvimento mental incompleto e retardado. 

A semi-imputabilidade está entre a imputabilidade e a inimputabilidade, 

formando uma zona cinzenta entre a saúde mental e a insanidade. Assim, não deve 

ser excluída totalmente a culpabilidade do agente, não eliminando completamente a 

imputabilidade, o que acontece é uma diminuição da pena aplicada. De acordo com 

o parágrafo único do artigo, eles não possuem plena capacidade, ou seja, eles não 

são “inteiramente capazes de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se 

de acordo com esse entendimento”, indicando assim, um impedimento em valorizar 

e rejeitar o fato. Em razão disso, a rejeição a sua conduta ilícita deve sofrer uma 

diminuição. 

Existem algumas diferenças básicas entre a inimputabilidade e a semi-

imputabilidade, expondo o seguinte: 

 

Essas condições biológicas (semi-imputabilidade e inimputabilidade) podem 
fazer o agente perder totalmente a capacidade de entendimento ou de 
autodeterminação, ou, simplesmente, diminuir essa capacidade. Pode ter 
íntegra uma e diminuída a outra, mas como precisa, para ser imputável, das 
duas capacidades, de entendimento e de autodeterminação, a ausência de 
uma basta para a inimputabilidade. Se houver prejuízo de uma delas, total – 
é inimputável; se houver prejuízo de uma delas, parcial – é semi-imputável, 
isto é, tem culpabilidade diminuída (BITENCOURT, 2009, p. 386). 

 

Assim, o indivíduo semi-imputável é aquele que, embora tenha a capacidade 

de compreender e determinar-se, ela é incompleta em virtude da confusão da saúde 

mental ou do desenvolvimento mental incompleto ou retardado que apresenta. 

Os resultados da pesquisa de campo feita na Penitenciária Industrial de São 

Cristóvão do Sul, que teve como intuito entrevistar sentenciados que possuem 

alguma psicopatia e saber um pouco sobre suas vidas na prisão. As entrevistas 

foram feitas no dia 8 de abril de 2019, no período da manhã e tarde onde foram 

selecionados dez sentenciados portadores de alguma psicopatia, entre as idades de 

26 a 43 anos todos do sexo masculino. 

Como dito os dez entrevistados possuíam alguma psicopatia, porem os 

demais parecem ter suas psicopatias em um grau mais controlado, apesar de terem 

cometidos crimes cruéis e fazerem afirmações fortes sobre tais crimes todos 
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conseguem manter uma vida de convívio normal com os demais sentenciados 

trabalhando e estudando. 

Excluindo um dos entrevistados que cumpre pena por crime de furto, os 

demais estão ali por terem cometido crimes de homicídio e estupro. E o que mais 

impressiona é a facilidade e frieza com que todos relatam seus crimes. 

Para a entrevista foi elaborada uma série de perguntas que abrangeram 

questionamentos como: estado civil se possuem filhos e também, sobre a saúde 

mental do sentenciado e a vida carcerária. Como já mostrado anteriormente, se faz 

necessário entender sobre a infância e vida do preso fora da penitenciária para que 

se possa entender a origem da sua psicopatia. Além das perguntas, um laudo 

psiquiátrico onde consta a psicopatia ajuda a confirmar tal conclusão. 

 

4 RESSOCIALIZAÇÃO DOS ACOMETIDOS POR ALGUM TIPO DE PSICOPATIA 

 

A nossa Constituição Federal prevê, categoricamente, a responsabilidade do 

Estado em face dos direitos e deveres fundamentais dos cidadãos, estendendo-se 

também à população prisional que é inserida no sistema penal brasileiro. 

Objetivando a não violação dos direitos que foram atingidos com a sentença 

condenatória, os sentenciados devem ter seus direitos resguardados pelo Estado e 

também devem ser reinseridos na sociedade, por meio das saídas temporárias, e ter 

convívio social, por meio das visitas, nas unidades prisionais. 

A indispensabilidade de condenar é certa, e cabe ao Estado reatar a lei 

buscando os acontecimentos e condenando os infratores. Mas essa condenação 

deve ir além de uma simples sanção penal ou multa pecuniária, visto que não se 

deve apenas pensar na punição; é indispensável confiar que o sentenciado vai 

mudar e que suas novas atitudes serão diferentes das anteriores a sua prisão. 

É certo que o Estado, por meio do sistema prisional, não realiza com êxito o 

papel ressocializador, visto que, segundo pesquisas, o índice de reincidência é de 

aproximadamente 70%, ou seja, 7 em cada 10 presos que deixam o sistema 

prisional voltam ao crime (CRUZ, 2011). Tais números indicam o quão falho é o 

sistema, uma vez que, na teoria, o motivo principal da pena privativa de liberdade 

seria reabilitação do sentenciado para que volte à sociedade e, mesmo com esses 
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índices, o Estado vem buscando alternativas para a efetivação da função 

ressocializadora da pena. 

Uma vez que a pena imposta ao sentenciado não tem somente o objetivo de 

punir o indivíduo, mas também de poder ressocializá-lo e dar a oportunidade de que 

volte a sociedade com uma capacitação profissional e educação. Se vê então uma 

série de assuntos a serem discutidos para que então o objetivo maior da pena seja 

cumprido. 

A seguir, será apresentado o plano de ressocialização do Estado de Santa 

Catarina, o qual é referência nacional. 

A Penitenciária da Região de Curitibanos e a Penitenciaria Industrial de São 

Cristóvão do Sul se localização no mesmo endereço, tendo ambas as unidades em 

um mesmo terreno porem com direção distinta porem o que se aplica em uma 

unidade tenta aplica-se na outra o que dificulta e a estrutura física de ambas as 

unidades a unidade de São Cristóvão Conta com um modelo americano, tendo um 

espaço limitado para se construir empresas geradoras de emprego. 

A unidade de curitibanos por ser mais antiga não segue nenhum modelo, 

ampliando as chances das unidades terem empresas ligadas na unidade para que 

os sentenciados do regime fechado não tenham acesso ao lado externo da unidade. 

Até 2018 a unidade contava com 800 sentenciados com 100% trabalhando e 

50% estudando, tendo assim todos os sentenciados dias de remissão no 

cumprimento de suas penas. A cada três dias trabalhados 1 remido, a cada 12 horas 

estudadas 1 dia de pena remido e a 4 dias de pena por livro lido por mês. 

Além da remissão por dia trabalho cada sentenciado tem um salário por mês, 

o que é administração pelo fundo rotativo da unidade e divido em quatro partes de 

25%que correspondem por: uma parte guarda-se na poupança no sentenciado para 

quando o mesmo se encontrar fora da unidade, outra parte é destinado ao fundo que 

é revertido em melhorias aos próprios sentenciados, outra parte destinada a eles 

mesmos para compra de suas coisas pessoas no mercado na unidade e a outra 

parte destinada a família do sentenciado. 

A prática tem como missão de executar a pena de privação de liberdade de 

forma educativa e produtiva. 
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Como exposto anteriormente a unidade conta com um plano bem completo 

para ressocializar seus sentenciados, porém não recai aos sentenciados portadores 

de alguma psicopatia. 

Conforme o Regimento Interno, o objetivo da unidade é ofertar tratamento 

psiquiátrico ao sentenciado internado e defender os direitos humanos e a dignidade 

deste, assim como garantir qualidade de vida e bom atendimento durante sua 

hospitalização. Visa tratar e recuperar seus internos, tendo como intuito reintegrá-los 

à sociedade novamente e tutelar esses indivíduos que, por determinação judicial, 

têm uma medida de segurança a cumprir; mas pouco se sabe sobre a vida de um 

sentenciado que vive em um hospital de custódia, como é o tratamento que recebem 

e quais as perspectivas que possuem acerca de seu futuro. 

Quando se fala na reinserção social do indivíduo que sofre algum transtorno 

mental com um período extenso de internação é mais complexo do que parece, pois 

o hospital se caracteriza por ter controle das atividades e da vida do indivíduo por 

meio do domínio sobre a sua individualidade e seu tempo. 

O Ministério da Saúde está lançando o Programa de Volta para Casa, 

atendendo o dispositivo da Lei nº 10.216/2001 (BRASIL, 2001), no seu art. 5º, 

determina que os pacientes internados há muito tempo, que se caracterizem em 

situação de grave dependência institucional, sejam objetos de política específica de 

alta planejada e reabilitação psicossocial assistida. Objetivando a inclusão social de 

pacientes e a mudança do modelo assistencial em saúde mental, com aumento da 

assistência extra-hospitalar e social, esse programa vem para estimular a disposição 

de uma rede imensa e diversificada de meios assistenciais e de cuidado, 

especialmente, para garantir um meio competente de base social e econômica aos 

pacientes e familiares. 

A incorporação do hospital com a rede de apoio é feita através dos chamados 

Centros de Atenção Psicossocial (CAPS) ou quaisquer outros programas voltados à 

saúde mental dos municípios, para onde são encaminhados os pacientes que tem 

alta do hospital de custódia. Com suporte da Coordenação de Saúde Mental do 

Estado, já existe o encaminhamento de ex-internos a essas assistências municipais 

em Santa Catarina. 

Ou seja, o sentenciado portador de algum transtorno mental assim como na 

unidade prisional tem todo acompanhamento médico, deverá ter esse 
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acompanhamento quando retornar sociedade. Mas, o que não se aparece claro é se 

o plano de ressocialização do estado de Santa Catarina é aplicado no hospital de 

custódia e no hospital-colônia. O que nos leva a entender que não é ofertado aos 

sentenciados dessas unidades trabalho e educação, sendo somente aplicados os 

tratamentos para o controle de seus transtornos. 

Contudo observa-se esforços do estado em melhorar essa situação. Dentre 

eles está a inauguração de uma academia de ginástica ao ar livre, uma sala de 

visitas e um espaço terapêutico para aulas de artesanato no Hospital de Custódia.  

Essas atividades visam diminuir a ociosidade dos apenados e auxilia no processo de 

tratamento. O objetivo é dar aos apenados que estão reclusos nestes locais, algum 

contato com a cultura bem como atividades físicas, tentando proporcionar o mínimo 

de qualidade de vida aos mesmos. 

 

5 CONCLUSÃO  

 

Este estudo possibilitou compreender um pouco mais sobre como são 

tratados os sentenciados psicopatas no estado de Santa Catarina, já que eles fazem 

parte de uma grande parte da população carcerária do estado. Apresentados todos 

os problemas sobre o assunto, ainda não há uma resposta concreta sobre a 

aplicação da pena aos sentenciados psicopatas, uma vez que muitos deles 

encontram-se encarcerados de forma normal em meio a outros sentenciados. 

Faz-se necessária uma revisão sobre esses casos. Como relatado, dois, dos 

três sentenciados entrevistados permanecem em confinamento totalmente isolado, 

sem poder trabalhar ou estudar, ocupando lugar de outros sentenciados, sem 

perspectiva de melhoras. A penitenciária da região de Curitibanos é referência no 

estado com seus objetivos de ressocialização. Esse modelo deve ser implantando 

dentro dos limites de cada unidade prisional espalhada pelo país, mas se vê 

deixadas de lado as sentenciadas mulheres do Hospital de Custódia e Tratamento 

Psiquiátrico, sem ter um espaço que, de fato, seja destinado a elas. 

É fato que algumas pessoas, na sociedade, não têm consciência e não são 

capazes de entender os valores impostos por ela, são protegidos juridicamente, sem 

sentimento de culpa ou remorso por suas atitudes. Elas são conhecidas como 

indivíduos com Transtorno de Personalidade Antissocial. Assim que cometem crimes 
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bárbaros, surge, imediatamente, u dúvida: como punir alguém que se mostra apático 

à punição, devido a sua personalidade? 

A Constituição Federal (BRASIL, 1988) estabelece como fundamento o 

estado democrático de direito e a dignidade da pessoa humana, que pode ser 

considerado o princípio base de todo o ordenamento jurídico. Sendo assim, o Brasil 

não acompanha o entendimento de muitos outros países, que preveem a pena de 

morte ou a prisão perpétua para casos nos quais o sentenciado não tem cura e sofre 

de um transtorno que só se vê sanado com a retirada total deste da sociedade. 

Levando em consideração a dignidade da pessoa humana, o que resta para 

nosso ordenamento jurídico são as penas privativas de liberdade, que são as penas 

de prisão e as medidas de segurança. Ocorre que os portadores de Transtorno de 

Personalidade Antissocial encontram-se em um limbo jurídico, pois não existe 

sequer um dispositivo no Código Penal (BRASIL, 1940) que classifique e indique 

qual a punição cabível nestes casos. Da mesma forma, a Lei nº 10.216/2001 

(BRASIL, 2001, s./p.), que dispõe sobre “a proteção e os direitos das pessoas 

portadoras de transtornos mentais e redireciona o modelo assistencial em saúde 

mental”, não trouxe nenhuma previsão acerca da questão da punição do indivíduo 

portador de psicopatia. 

Conclui-se, com este trabalho, que há a necessidade de debater com mais 

clareza a punição de um indivíduo psicopata. Isso, de fato, é algo bem complexo, 

mas não se pode ignorar o fato de que existem pessoas que não têm controle de 

suas atitudes e que, por isso, são capazes de fazer mal a outras pessoas. Desse 

modo, é importante a criação de políticas criminais específicas para esses casos, 

pois é benéfico ao ordenamento jurídico pátrio estabelecer o limite do jus puniendi 

para a punição desses indivíduos. Para tanto, é necessário um trabalho conjunto 

entre as áreas do Direito e da Psiquiatria. 
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A CURA AFETIVA COMO SOLUÇÃO EFETIVA: A NECESSIDADE DE 

PARTICIPAÇÃO DE UM CONSTELADOR FAMILIAR EM AUDIÊNCIAS 

LITIGIOSAS DE DIREITO DE FAMÍLIA 
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RESUMO 

Tem o presente artigo por objetivo expor a necessidade de participação de um 
profissional da área de Constelação Familiar nas audiências litigiosas de Direito de 
Família. A Constelação Familiar é uma teoria desenvolvida pelo filosofo alemão Bart 
Hellinger, e que visa a integração holística individual e familiar por meio da 
descoberta da herança de valores deixada pelos ancestrais. Cada pessoa não 
constrói propriamente as virtudes e os defeitos que traz em sua bagagem de vida. 
Tudo advém de uma construção de sentimentos vivenciadas ao longo dos séculos 
pelas gerações familiares. A Constelação Familiar busca, assim, encontrar o cerne 
de conflitos familiares, entender como esta ferida foi formada ao longo das gerações, 
e oferecer o entendimento necessário para o processo de auto-cura. Nos últimos 
anos, a participação de um constelador familiar tem se revelado muito proveitosa na 
área do direito de família, havendo inúmeras jurisprudências no País versando sobre 
o Tema. De fato, em uma realidade na qual o Poder Judiciário é sobrecarregado de 
processos judiciais nem sempre há o aparato necessário para a solução de litígios 
familiares. O tempo vence a necessidade de qualidade, e o resultado são famílias 
que, ao invés de saírem de uma sala de audiências (local onde as partes se 
encontram propõe soluções e podem resolver o litígio) em paz, saem de lá ainda 
mais despedaçadas. Nesse sentido, a presença de um constelador faz com que a 
cura afetiva seja uma solução efetiva. 

 

Palavras-Chave: Constelação familiar. Audiência. Litígio. Cura afetiva. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Nos dias atuais está cada vez mais óbvia a necessidade de maiores aparatos 

de conciliação na área do Direito de Família. Embora o Código de Processo Civil 

tenha trazido inovações nesse sentido, estabelecendo aspectos da psicologia nos 

atos processuais, verifica- se que isso é ainda ineficiente ante a complexidade das 

feridas pessoais trazidas à um processo, trazidas à uma sala de audiências. 

O papel de um psicólogo forense é analisar com profundidade a psique das 

partes presentes em um processo. A partir da análise, é elaborado um laudo, que, 

por sua vez, é submetido ao olhar do juiz. Embora o laudo deva ser produzido com a 

devida competência, ele apenas revela ao juiz a concepção do profissional da 

psicologia. Não há espaço para que as partes possam conversar abertamente sobre 

as feridas pessoais que acarretaram no processo judicial na grande maioria das 

vezes, elas apenas recebem a sentença (trazendo a alegria, o triunfo à parte 

vencedora, e a tristeza, a decepção à parte vencida). O processo foi resolvido, mas 

não propriamente o litígio familiar. A família segue aos pedaços após a sentença, 

após a audiência final. 

Um movimento que veio à tona com o Código de Processo Civil é o de 

resolução consensual de conflitos, o qual faz com que não só o processo seja 

encarado com maior leveza pelas partes, como também que o Poder Judiciário atue 

de uma forma mais econômica. Tem- se diversos meios alternativos de resolução de 

conflitos que são cabíveis no Direito de Família, mas, assim como os serviços 

prestados por um psicólogo jurídico, não há abertura para que as partes possam 

descobrir por elas mesmas a causa do litígio, e assim promover sua própria cura 

interior. 

O que fazer nesse caso? Há algum método de resolução de conflitos que 

pode não só resolver o litígio com rapidez, como também, trazer um resultado efetivo 

para que as famílias envolvidas saiam do processo sem mágoas? E a resposta é a 

Constelação Familiar Sistêmica. 

A Constelação Familiar é uma teoria terapêutica desenvolvida por um filósofo 

alemão chamado Bart Hellinger, a qual visa a cura afetiva familiar por meio da 

análise de feridas repassadas por gerações, pelos ancestrais. No processo de 

Constelação familiar se investiga a causa da ferida pessoal, do litígio, e se busca a 
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sua raiz. Encontrada a raiz da magoa familiar, é oferecida aos envolvidos a 

possibilidade de auto-cura. 

Embora tenha sido desenvolvida em meados dos anos 80, a Constelação 

Familiar chegou ao Brasil somente em 1999. Nos seus mais de vinte anos no País, 

muito se tem feito para difundir a sua importância. O número de pessoas com 

formação em Constelação Familiar aumenta todos os anos, e um dos principais 

beneficiados com isso se revelou o Poder Judiciário. 

Atualmente, dezesseis Estados brasileiros e o Distrito Federal contar com a 

resolução de conflitos por meio da Constelação Familiar. No ano de 2018 o 

Conselho Nacional de Justiça (CNJ) recomendou a sua prática, mencionando que é 

um convite à cultura da paz. 

Defende-se no presente trabalho, a presença obrigatória de um constelador 

familiar em todas as audiências litigiosas de Direito de Família. É na audiência que 

geralmente as partes se vêem, é lá que afloram as mágoas que antes permaneciam 

guardadas. A audiência é encarada como um momento de tensão familiar. Contudo, 

com a presença de um constelador há grande possibilidade de ser um momento em 

que a cura afetiva se transforma em solução efetiva. 

 

2 A SOBRECARGA DO PODER JUDICIÁRIO E A FALTA DE QUALIDADE DE 

SEUS SERVIÇOS 

 

Frequentemente se ouve falar da demora processual no Poder Judiciário. Não 

é à toa que muitas pessoas preferem não ingressar com um processo necessário só 

para não se perturbarem posteriormente com a sua demora. De acordo com o último 

relatório do "Justiça em Números”, elaborado pelo CNJ (2017. p. 41) o tempo médio 

de tramitação de um processo no 1° grau é superior a três anos. Em outra pesquisa 

realizada pelo Instituto Getúlio Vargas descobriu-se que a confiança da população 

no Poder Judiciário é de apenas 29% (2018. p. 16). 

Como se pode constatar, a imagem passada pelo Poder Judiciário 

especialmente por sua morosidade, salta aos olhos. 

De acordo com Stumpf (2009, p. 37) as principais causas da morosidade do 

Poder Judiciário podem ser divididas entre causas estruturais e causas externas. 

Como causas estruturais estão a carência de recursos humanos, recursos 
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informáticos e espaço físico insuficiente. Já como carências externas estão a cultura 

da litigiosidade, o excesso de formalismo processual, bem como dificuldades 

orçamentárias. 

Além da morosidade, outro problema comumente enfrentado é a crise de 

qualidade. O número crescente de processos faz com que o juiz não possa se 

dedicar devidamente ao julgamento dos litígios. E isso ocorre não só pela ampliação 

do acesso à justiça alcançada a partir da Constituição Federal de 1988, mas, 

sobretudo, pelos programas de metas de processos finalizados - programas estes 

instituídos pelo CNJ, tais quais o "Justiça em Números" e o "Metas Nacionais" (CNJ, 

2018. página eletrônica). 

Programas como esses apresentados acima passaram a impor ao juiz o dever 

de encarar seu nível de "eficiência" com base na quantidade de processos que 

consegue finalizar Considerando que a eficiência é um princípio da Administração 

Pública (artigo 37, Constituição Federal) e que o juiz atua como representante do 

Estado, deve obrigatoriamente seguir os programas de metas impostas pelo CNJ. 

Com base nisso, se percebe que para atuar "adequadamente", o juiz deve 

julgar o maior número de demandas em menor prazo possível, em obediência ao 

preceito de "eficiência". Como se pode perceber, a atividade praticada pelo juiz bem 

pode ser descrita a partir do conceito de produtividade (PINHEIRO, 2008, p. 29). 

 

Produtividade é um conceito forjado nas linhas de produção de países 
industrializados típico da sociedade industrial da primeira metade do século 
XX Pode ser definida como a relação entre o esforço despendido em termos 
de tempo, custo econômico, trabalho executado para se produzir algo e o 
resultado obtido com esse esforço quanto menor a esforço e maior o 
resultado, maior será também a produtividade. 

 

Em um Poder Judiciário em que a eficiência é sinônimo de produtividade, não 

espanta que para muitos estudiosos que o analisam, ele apresenta a lógica 

"fordista", ou seja, a produção em massa, em um ritmo acelerado - como ocorre com 

a produção dos carros da marca Ford. 

O conceito de um “judiciário fordista” foi trazido primeiramente por Bittar 

(2009, p. 45), o qual problematizou tal estrutura não só por trazer um modelo de 

eficiência totalmente contrário à qualidade, como também por afastar a figura do juiz 

das pessoas - as quais passaram a ter seus dramas pessoais transformados em 

meros números: 
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Num Judiciário de modelo fordista em cada especialista se faz um 
fragmento do procedimento, do técnico judiciário ao juiz, do contador ao 
promotor público, a esteira de produção somente não pode parar cada 
indivíduo age na dimensão de sua responsabilidade pessoal, mas se perde 
a essência do que se tem a fazer, ou mesmo da ideia de que ali se faz 
justiça, como troca humana as sentenças em série são somente a revelação 
de que tudo se tomou um Integrado processo de trituração em massa de 
conflitos humanos, de tudo aquilo que a sociedade moderna não processo 
ou digeriu. 

 

O modelo "fordista" de atuação do Poder Judiciário é claramente incompatível 

com o princípio da dignidade da pessoa humana, o qual é um dos fundamentos do 

Estado Democrático Brasileiro (artigo 1º. III. CF), já que desumaniza os que 

participam do processo, os problemas que originaram o processo não podem ser 

vistos com a atenção, nem as pessoas podem ser devidamente ouvidas em uma 

audiência - tudo porque a necessidade de pressa vence a necessidade de 

qualidade. E nessa lógica absurda quem mais perde são as partes. 

De acordo com Mariquito (2011, p. 18) o modelo de julgamento ideal que tem 

compatibilidade com Estado Democrático de Direito Brasileiro (e consequentemente 

respeita a dignidade da pessoa humana) é aquele em que se prestigia um processo 

justo e a participação ativa das partes. Especialmente, e aquele onde as partes 

possam perceber que seu litígio está sendo analisado com atenção, que poderão ter 

seu lugar de fala, e que sairão do fórum levando uma decisão efetiva. 

Nesse sentido, o atual modelo "fordista" de julgamento se revela totalmente 

contrário ao esperado de um País que tem como um de seus fundamentos a 

dignidade da pessoa humana. Embora, como já mencionado anteriormente, o que os 

programas de aceleramento judicial do CNJ objetivem seja benéfico à economia 

financeira e visem "descongestionar” um Poder Judiciário sobrecarregado de 

processos, isso não pode ocorrer de modo a desrespeitar um dos fundamentos do 

País. 

Exatamente nesse ponto, Oliveira (2012, página eletrônica) leciona que a 

efetividade só pode ser encarada como virtuosa se não colocar no limbo outros 

valores importantes para o processo, já que, em caso contrário (como atualmente e 

a realidade brasileira) não estará promovendo um julgamento democrático, 

participativo e efetivo: 

 

A nosso entender a efetividade só se revela virtuosa se não colocar no 
limbo outros valores importantes do processo, a começar pelo da justiça 
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mas não só por este Justiça no processo significa exercício da função 
jurisdicional de conformidade com os valores e princípios normativos 
conformadores do processo justo em determinada sociedade 
(Imparcialidade e independência do órgão judicial contraditório. Ampla 
defesa igualdade formal e material das partes, juiz natural, motivação 
publicidade das audiências, término do processo em prazo razoável, direito 
à prova) o que ponho em questão e a eficiência como fim, sem 
temperamentos, como meta absoluta. Desatenta outros valores princípios 
normativos o ponto importante parque esses ditames analógicos, além de 
se atirarem mais com a visão de um Estado democrático e participativo, 
poderão não só contribuir para a justiça da decisão como até para a própria 
efetividade. 

 

Em uma realidade como a brasileira, em que os processos são resolvidos 

com "pressa" e as pessoas se tornam números, não surpreende quantas veem o 

resultado processual com tristeza e descontentamento não houve a qualidade 

devida. Ao invés da efetividade processual, o sentimento é de perplexidade diante 

de uma justiça tão desumana. 

E os números não mentem: não foi à toa que o Brasil não foi bem avaliado na 

pesquisa realizado pelo The World Justice Project, entidade norte-americana que é 

responsável por avaliar anualmente o índice de efetividade da justiça de cada País. 

O País ficou na 30ª colocação no âmbito de respeito aos direitos fundamentais no 

processo, ficando atrás de países como Indonésia, Índia e Colômbia (2019, Página 

eletrônica). 

Tais dados demonstram que a realidade processual no judiciário é de que a 

morosidade torna dificultosa o acesso à justiça e, diante disto, buscando maior 

eficiência, o Estado vem, seguidamente, implantando um modelo fordista de 

produção de tutelas jurisdicionais, o que exige que outras medidas alternativas 

sejam buscadas. 

 

3 AS AUDIÊNCIAS LITIGIOSAS NO DIREITO DE FAMÍLIA: UMA ARENA DE 

MÁGOAS 

 

Como conceito de audiência, Bueno (2014, p. 258) a concebe como “um ato 

processual, solene, público, presidido pelo juiz para que este colha a prova oral e 

ouça pessoalmente as partes e seus procuradores com o fim de resolver o 

processo”. 
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Após a entrada em vigor do atual Código de Processo Civil no ano de 2016, 

muitas mudanças ocorreram na forma como as audiências eram executadas o 

apreço à solução consensual de conflitos, por exemplo, fez com que a primeira 

audiência a ser realizada no processo seja a de conciliação ou mediação (artigo 334 

do CPC), podendo o juiz ainda realizar outras audiências conciliatórias ao longo do 

processo a qualquer tempo (artigo 139, V, do CPC). 

Na área do Direito de Família, também houve muitas mudanças, a audiência 

de conciliação e a de mediação, podem ser divididas em tantas sessões sejam 

necessárias para viabilizar a solução do conflito (artigo 696, CPC), e o juiz deve 

dispor de profissionais de outras áreas do conhecimento - além do jurídico - para a 

mediação e conciliação (artigo 694, CPC). 

Apesar da presença de métodos alternativos de solução de conflitos - como a 

conciliação e a mediação - verifica-se que na área do Direito de Família, por 

envolver a complexidade dos sentimentos das partes, os quais são ou já foram 

ligados por algum vínculo afetivo, é quase impossível que as audiências não se 

transformem em verdadeiras arenas de mágoas. Acerca disso, observa Sampaio 

Junior apud Oliveira e Carapunarla (2016, p. 12): 

 

Nas relações familiares, a intensidade e complicações dos sentimentos e 
emoções são bem maiores do que em outros relacionamentos, sendo quase 
impossível que não haja conflitos. No entanto, o grande entrave existe na 
supervalorização desses conflitos, dos sentimentos egoístas e do orgulho 
existente entre as partes, dificultando a composição do conflito. 

 

Pode-se dizer então que as partes que se encaminham a uma audiência em 

uma Vara da Família não vão sozinhas, levam consigo uma história familiar 

despedaçada, e anseiam não só pela resolução do conflito, como também pela cura 

afetiva, a reabilitação familiar. 

Nesse sentido, vale trazer a fala de Maria Berenice Dias, famosa ex-

desembargadora gaúcha e escritora de diversas obras na área de Direito de Família 

em uma entrevista dada ao Conjur (2015, página eletrônica), onde mencionou que 

uma das maiores dificuldades encontradas na área é a mágoa, o ressentimento das 

partes: 

 

Pergunta: Qual foi a maior dificuldade encontrada pela senhora nesses oito 
anos fazendo mediação no âmbito do Direito de Família? 
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Maria Berenice Dias: É a mágoa, o ressentimento. Todos sonham como 
amor eterno e tendem a culpar o parceiro pelo fim do relacionamento. É 
uma forma de compensar a dor da perda com um sentimento de vingança. 
É a mãe dizendo para o pai que não vai mais deixá-lo ver o filho porque 
houve a separação. Ou o marido traído dizendo que não vai pagar pensão 
alimentícia para o filho (CONJUR, 2015, página eletrônica). 

 

Saliente-se que a audiência é um ato onde se busca não só a oitiva de provas 

orais, como também um espaço onde as partes têm a oportunidade de um embate 

face a face - podendo resolver as causas do litígio de forma amigável, ou, no caso 

de intransigências, aguardar pela prolação da sentença. Todavia, a bagagem de 

mágoas carregada por cada qual das partes, por vezes impede que haja qualquer 

abertura para um acordo. 

O problema se aprofunda ainda mais quando se percebe que grande parte 

das audiências de conciliação e mediação não conta com a presença de 

profissionais que poderiam auxiliar as partes a compreenderem o cerne do litígio, tal 

como um profissional da área da psicologia (THERENSE et al, 2017, p. 209). 

Assim, não é de se espantar que na pesquisa efetuada pela Fundação Getúlio 

Vargas (FGV), no ano de 2019 (p. 19), tenham sido levantados dados de que os 

primeiros sentimentos que vem à mente da população quando pensam no Poder 

Judiciário é tristeza (13%), vergonha (11%) e medo (6%). Quando ao funcionamento, 

54% assinalou que o Poder Judiciário funciona mal ou muito mal (p. 20). Ainda, 74% 

dos que responderam a pesquisa foram incisivos ao responder que a Justiça não é 

eficaz. 

Ora, conforme já explicado, o Direito de Família é uma área complexa, 

marcada pelos sentimentos de dor e de magoa Privar que as partes contem com o 

profissional apto a Ihes traduzir minimamente a expressão de seus sentimentos no 

processo faz com que o processo não adquira efetividade O processo pode até ter 

transitado em julgado, mas as famílias continuam despedaçadas. 

Desse modo, verifica-se que a forma como vem sendo procedidas as 

audiências de mediação no âmbito do Direito de Família vem se mostrando 

ineficazes para a consecução de justiça material na vida das partes, tendo, na 

maioria das vezes, um efeito inócuo decorrente das metas quantitativas do Poder 

Judiciário. 

 



 

59 
Direito em debate III: coletânea de artigos científicos 2020-2, volume II (ISBN: 978-65-88712-07-8) 

4 A IMPORTÂNCIA DA PARTICIPAÇÃO DE UM CONSTELADOR FAMILIAR NAS 

AUDIÊNCIAS LITIGIOSAS DA ÁREA DO DIREITO DE FAMÍLIA 

 

Conforme constatado, nem mesmo nas audiências de conciliação e 

mediação, que foram criadas justamente para a solução consensual de conflitos 

entre as partes, está sendo observada a eficácia que seria necessária, já que o que 

geralmente ocorre e que justamente o cerne do litígio, os dramas pessoais 

vivenciados pelas partes são negligenciados, ante a frequente ausência de um 

profissional da área da psicologia no local. 

Todavia, fugindo à regra praticada no Brasil, nos últimos anos alguns 

Tribunais, com a intenção de não só resolver o litígio, como também de fazer com 

que as partes saiam da sala de audiências sem magoas e integradas em seu meio 

familiar vem aplicando nas audiências litigiosas de Direito de Família a teoria da 

Constelação Familiar Sistêmica. 

A Constelação Familiar Sistêmica uma teoria desenvolvida pelo terapeuta e 

filósofo alemão Bart Hellinger, pautando-se na psicanálise freudiana, na terapia 

primal de Arthur Janov, e, principalmente em suas experiências pessoais enquanto 

atuou como missionário junto ao povo zulu, na África do Sul (HELLINGER E VON 

HOVEL 2001, p. 24). 

O autor revela em sua obra que durante seu convívio com o povo zulu, 

percebeu que creditavam que suas feridas pessoais tinham origem na construção de 

sentimentos experimentada antes por seus ancestrais, e, sentando-se em círculo 

juntamente com os demais membros da família, explicava as raízes do problema, 

possibilitando a auto-cura. Posteriormente, Hellinger percebeu que a mesma lógica 

de traumas pessoais pode ser aplicada a todas as pessoas - já que todas agem 

impulsionadas inconscientemente pela consciência coletiva de seu sistema familiar: 

 

Cada indivíduo responde através de seus comportamentos não só à sua 
própria consciência, mas encontra-se inseparavelmente comprometido 
(inconscientemente) com algo que está além de si mesmo: a consciência 
coletiva de seu sistema familiar. Esta consciência atua em todos os 
membros do grupo como se fosse uma pessoa ampliada, e dirige o 
indivíduo conjuntamente com os outros membros do sistema (HELLINGER 
E VON HOVEL, 2001. p 12). 
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Desse modo, traumas vivenciados por gerações anteriores, como por 

exemplo, mortes precoces, suicídios, tragédias, depressões e conflitos entre pais e 

filhos podem inconscientemente afetar a vida das novas gerações com outros 

suicídios, relações de conflito, transtornos físicos e psíquicos e conflitos 

intermináveis entre familiares, sendo todos os traumas uma "herança afetiva" do 

consciente coletivo familiar. 

Hellinger e Von Hovel (2001, p. 25) afirmam que um trauma vivenciado por 

uma pessoa não vai obrigatoriamente ser repassado para a geração posterior, mas 

que isso só ocorrerá se a pessoa que sofreu originalmente o trauma não tomar 

consciência dele, ignorando-o: 

 

Alguém na família retoma e revive inconscientemente a destino de um 
familiar que viveu antes dele. Há uma consciência de grupo que influência 
todos os membros do sistema familiar. A este pertencem os filhos, os pais, 
os avós. Os irmãos dos pais e aqueles que foram substituídos por outras 
pessoas que se tomaram membros da família. Se qualquer um desses 
membros do grupo foi tratado injustamente, existirá nesse grupo uma 
necessidade irresistível de compensação. Isso significa que a injustiça que 
foi cometida em gerações anteriores será representada e sofrida 
posteriormente por alguém da família para que a ordem seja restaurada no 
grupo. É uma espécie de compulsão sistêmica de repetição. Mas essa 
forma de repetição nunca coloca nada em ordem. 

 

Desse modo, tem-se que todo o trauma que é ignorado por alguém, será 

obrigatoriamente repassado para um membro descendente de sua família o 

vivenciar, sendo tal ação efetuada pelo inconsciente coletivo de cada grupo familiar. 

Assim, por exemplo, a dor que um ancestral sentiu diante de uma morte precoce de 

um filho - e no caso de ele decidir ignorar tal sentimento e o trauma emocional 

advindo com ele - um membro descendente da família poderá o sentir, diante da 

dificuldade de lidar com a maternidade/paternidade ou com um relacionamento 

tempestuoso com os filhos. 

Partindo dessa premissa, de acordo com Hausner (2010, p. 53), a técnica 

utilizada na teoria da Constelação Familiar visa analisar se no sistema familiar de 

determinado individuo existem traumas que não foram dados à devida atenção, e no 

qual ele possa estar envencilhado. O autor explica que este é um exercício que pode 

trazer resultados transformadores para a vida do indivíduo já que ele poderá não só 

tomar consciência do trauma ancestral que vive, como também procurar curar-se (o 
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que pode ocorrer por meio de terapia), e assim fazer com que essa “herança afetiva” 

não seja repassada para as gerações posteriores. 

No âmbito das audiências de Direito de Família, especialmente, a 

Constelação Familiar tem um papel restaurador, já que permite que as partes 

possam analisar a "herança afetiva" que acarretou no litígio, dela tomem 

consciência, e tenham condições de auto curarem-se. 

No Brasil, mais e mais Estados têm aderindo à utilização de tal teoria. 

Atualmente, de acordo com relatório do CNJ (2017 página eletrônica) dezesseis 

Tribunais brasileiros têm a sua prática regulamentada: Tribunal de Justiça de Goiás, 

Tribunal de Justiça do Mato Grosso, Tribunal de Justiça da Bahia, Tribunal de 

Justiça do Mato Grosso do Sul, Tribunal de Justiça de São Paulo, Tribunal de Justiça 

do Distrito Federal e Territórios, Tribunal de Justiça do Pará, Tribunal de Justiça de 

Rondônia, Tribunal de Justiça de Alagoas, Tribunal de Justiça do Rio Grande do 

Norte, Tribunal de Justiça de Santa Catarina, Tribunal de Justiça do Rio Grande do 

Sul, Tribunal de Justiça de Minas Gerais, Tribunal de Justiça do Espírito Santo, 

Tribunal de Justiça do Maranhão e Tribunal de Justiça de Tocantins. 

De fato, com a prática inovadora pautada na terapia de Constelação Familiar, 

Storch (2013, página eletrônica) conseguiu um índice de 100% de conciliações ao 

longo dos anos de 2011-2013, bem como outros índices igualmente surpreendentes, 

no que tange à manifestação de cura interior na experiência pessoal das pessoas 

que participaram da Constelação Familiar: 

 

69% dos jurisdicionados relataram perceber, após a participação das 
vivências de constelação, mudança de comportamento da outra parte e, que 
tal mudança melhorou no relacionamento entre si. Dentre esses, 58, 9% 
declararam que essa mudança foi significativa ou ótima; 
87% responderam que as vivências beneficiaram os diálogos em relação à 
guarda, dinheiro, e demais necessidades para atender os filhos. Desses, 
51% percebeu essa ajuda como considerável e 25,5% entendeu que ajudou 
muito; - 81% declararam que ocorreu melhora na relação com a outra parte, 
após a Constelação Familiar; 
94% declararam que o relacionamento com o filho melhorou; - 86,6% 
perceberam melhorar no relacionamento entre um filho e outro; 
69%, após a Constelação Familiar, passaram a sentir diminuição do 
sentimento de mágoa e aumento do respeito e da compreensão em relação 
às dificuldades do outro. 

 

E motivos não faltam para a adoção da teoria da Constelação Familiar em E 

audiências litigiosas de Direito de Família o mesmo relatório acima mencionado 
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indicou que havendo um profissional da área da Constelação Familiar, os números 

de acordos superam 90%. 

Tal porcentagem, bem como ante os resultados positivos apresentados na 

integração familiar, fizeram com que aqueles que adotaram a prática em audiências 

fossem reconhecidos por diversos prêmios, como o Innovare - maior prêmio na área 

de inovação da justiça brasileira, em diversas categorias, nos anos de 2015, 2017 e 

2018 (2018, página eletrônica). 

Na ocasião, a Constelação Familiar foi lembrada como instrumento para 

propagar a cultura da Paz. 

Desse modo, nas ocasiões de audiências familiares litigiosas, um conciliador 

familiar atuará de modo a não só trazer a luz uma herança afetiva negativa que 

estava enveredada, como também fazer com que as pessoas saíam da audiência 

com a problemática que ensejou o processo verdadeiramente curado. 

(LUCACHINSKI et al, 2017, página eletrônica). 

Desse modo, imperiosa se mostra a determinação legal para o 

estabelecimento de práticas de conciliação nos moldes mostrados, atingindo todo o 

Brasil, e trazendo, em consequência, a promoção da dignidade entre as partes do 

processo e a efetivação das conciliações em audiências litigiosas da área de Direito 

de Família. 

 

5 CONCLUSÃO 

 

O presente trabalho teve por desiderato apresentar a importância de inclusão 

de um constelador familiar nas audiências litigiosas no âmbito do Direito de Família, 

sendo esta ferramenta para a consecução de um tratamento humanizado e digno às 

partes, e coadunado ao dever legal de prestação de uma jurisdição qualitativa. 

Saliente-se que os resultados da aplicação da técnica de constelação familiar 

se mostrou extremamente positiva na experiência realizada em Itabuna – BA, pelo 

juiz Sami Storch, o qual foi o vencedor do prêmio Innovare no ano de 2013 devido à 

ideia e desde então vem sendo motivado pelo CNJ e paulatinamente implementado 

em já 16 estados do País. 

Como visto, a experiência de aproximação do Poder Judiciário com a 

constelação familiar – sobretudo no âmbito das audiências de mediação – vem 
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gerando resultados extremamente positivos em algumas partes do país, e se 

compreende que a sua institucionalização culminará na efetivação de uma justiça 

material e na pacificação verdadeira dos conflitos familiares. Uma verdadeira 

revolução positiva no âmbito do Direito de Família. 

Diante de todo o exposto, resta claro que, diante da “eficácia fordista” do 

Poder Judiciário, a qual em grande parte das vezes desumaniza as partes, não 

analisando o processo com a necessidade devida; bem como ante a alta carga 

emocional negativa visualizada nas audiências litigiosas de Direito de Família, não 

contando, na prática, com o aparato de um psicólogo, acarretando que o processo 

tenha fim, mas que o ressentimento familiar perdure; a presença de um constelador 

familiar é medida que visa fazer com que a cura efetiva seja a solução efetiva do 

processo, ou seja, o processo chega ao fim, e as magoas familiares também. 
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PRÁTICOS DA APLICAÇÃO DO INSTITUTO DA MEDIAÇÃO NO ÂMBITO DO 

NÚCLEO DE PRÁTICAS JURÍDICAS DA UNC DE CURITIBANOS/SC 

 

Lilian Melo Moraes13 
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RESUMO 

Não raramente o Direito Fundamental de Acesso à Justiça tem sido confundido com 
o direito a tutela jurisdicional, artigo 5º XXXV da Constituição da República 
Federativa do Brasil. A Carta Constitucional recheada de direitos e garantias 
impulsionou as partes a reivindicar seus direitos, estas por sua vez se utilizando da 
via disponível superlotaram o Poder Judiciário com inúmeras pretensões deduzidas 
em processos. Diante do cenário de morosidade, ambiguidade e o alto valor das 
custas processuais meios alternativos mais econômicos, céleres e efetivos 
começaram a ser pensados e desenvolvidos. No Brasil os meios alternativos para 
resolução de conflitos vigentes no ordenamento jurídico são a arbitragem, 
conciliação e mediação, esta última entretanto é especial sendo a que mais se 
aproxima de proporcionar as partes o acesso a uma ordem jurídica justa, é o que foi 
constato a partir da pesquisa e da experiência prática realizada no âmbito do Núcleo 
de Práticas Jurídicas da UnC de Curitibanos/SC 
 
Palavras-Chave: Constituição. Direitos. Meios Alternativos 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

O direito Fundamental de Acesso à Justiça está relacionado com a fruição de 

todos os demais direitos. Em que pese à via jurisdicional ser o meio mais utilizado 

para reivindicar direitos a utilização de outros meios para resolução de conflitos tem 

sido fomentada por apresentar diversas vantagens para as partes quando 

comparados ao processo judicial. 

A legislação brasileira traz a possibilidade de utilização da arbitragem, 

conciliação e da mediação, neste sentido o Conselho Nacional de Justiça editou no 

ano de 2010 a Resolução n. 125 objetivando proporcionar um tratamento adequado 

aos conflitos e incentivando a utilização de meios autocompositivos. 

                                                      
13Graduanda em Direito, Universidade do Contestado Campus de Curitibanos Santa Catarina, Brasil, 

E-mail: lilamoraes18@hotmail.com.  
14Advogado, especialista em Direito do Trabalho e Direito Previdenciário, Assessor Jurídico do Poder 

Legislativo de São Cristóvão do Sul/SC, membro titular da 7ª Turma do Tribunal de Ética e Disciplina 
da OAB/SC. 
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O Código de Processo Civil de 2015 reforçou o a corrente da solução pacífica 

das controvérsias e a Lei 13.140 de 2015, veio para selar a tríade instituindo o 

procedimento de Mediação. A mediação difere dos demais meios, pois, detém 

objetivos que transcendem a própria relação conflitiva e buscam resgatar as 

relações até então havidas entre as partes. 

Com o objetivo de obter resultados práticos pesquisas foram realizadas no 

âmbito do Núcleo de Práticas Jurídicas da UnC de Curitibanos, órgão institucional 

que presta serviços jurídicos a comunidade hipossuficiente do Município de 

Curitibanos e região, relativamente à aplicação da mediação em casos práticos, os 

resultados desta aplicação, vantagens e desvantagens. 

 

2 ACESSO À JUSTIÇA: UMA ANÁLISE BASEADA NA CONSTITUIÇÃO DE 1988 

 

A luta do direito é para alcançar a justiça buscando promover a paz social. 

Com o decorrer do tempo as relações sociais entre pessoas vêm se intensificado 

pelas mais variadas determinantes, e o direito encarregado de regrar a vida em 

sociedade se transforma para que a ela possa se amoldar visando alcançar o bem 

em comum15. 

O próprio Estado, através da lei, assegura direitos aos jurisdicionados e 

também prevê garantias para que estes direitos se efetivem na prática, ou pelo 

menos assim deveria ser segundo a Constituição.  

O texto da Constituição vigente, promulgada em 1988, prevê ao longo de seu 

texto um extenso rol de direitos e garantias fundamentais dentre os quais a 

igualdade, o Acesso à Justiça, a dignidade da pessoa humana, a cidadania, a 

fraternidade, a solução pacífica das controvérsias, assistência judiciária gratuita aos 

hipossuficientes, a razoável duração do processo, a celeridade processual entre 

outros.  

Neste interim, nos deparamos com questão de grande relevância e que a 

muito tem sido objeto de discussão em diversos países do mundo, a questão do 

efetivo Acesso à Justiça, objetivo primordial do direito, refletindo um sistema que não 

                                                      
15Segundo Bassetto (2015, p 23): Com o aumento do tamanho e da complexidade das sociedades, 

surge a figura do Estado, que, por meio de sua função jurisdicional, toma para si a responsabilidade 
e o dever de resolver os conflitos não solucionados de forma pacífica entre as partes envolvidas.  
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somente trate de positivar direitos, mas que garanta ser possível o alcance dos 

direitos na prática pelos meios mais adequados possíveis a cada situação. 

Sobre o Acesso à Justiça temos a contribuição de Capeletti (1998, p. 3): 

 

A expressão ‘acesso à Justiça’ é reconhecidamente de difícil definição, mas 
serve para determinar duas finalidades básicas do sistema jurídico — o 
sistema pelo qual as pessoas podem reivindicar seus direitos e/ou resolver 
seus litígios sob os auspícios do Estado que, primeiro deve ser realmente 
acessível a todos; segundo, ele deve produzir resultados que sejam 
individual e socialmente justos. 

 

Os cidadãos amparados pela Constituição, não só no que concerne ao 

acesso ao judiciário, mas também ao extenso rol de direitos e garantias 

fundamentais elencados no artigo 5º (quinto) da Magna Carta, começaram a buscar 

suas pretensões e reivindicar seus direitos junto ao Poder Judiciário. 

Segundo Medeiros (2019, p. 111): 

 

A confusão que muitas vezes se percebe sobre acesso ao judiciário e 
acesso à justiça dá-se na medida em que se se visualiza uma forte 
tendência cultural em levar todas as formas de conflito para uma única 
solução, qual seja, por meio da sentença judicial. Pelo menos no Brasil tem 
se observado essa experiência a um bom tempo! 

 

O meio usualmente conhecido para se pleitear direitos é o processo. Desta 

forma os cidadãos acabam associando o Acesso à Justiça a figura do terceiro 

imparcial, acreditando que a verdadeira justiça está nas mãos do juiz que assim a 

fará através de uma sentença de mérito.  

Por vezes as pessoas passam anos de suas vidas movimentando um 

processo judicial para alcançar determinado bem, no então, quando a pretensão 

jurisdicional é entregue por meio de uma decisão, no cenário prático o alcance do 

direito já não faz mais diferença alguma, pois não mais surtirá efeitos. 

 

Uma Justiça eficiente exige que o tempo de duração dos processos seja 
administrado de forma mais ágil, pois os conflitos do mundo pós- moderno 
atuam em um ritmo cada vez mais intenso. Nossa desafiadora missão é 
tornar efetiva a prestação jurisdicional de âmbito nacional (TOFFOLI, 2018, 
p. 245). 

 

Repare que o processo é um meio de acesso a proteção jurisdicional, mas 

não significa que é a única forma para alcançar a aplicação da lei, ou que é a 
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melhor. De certo que é o meio mais utilizado, porém, evidentemente comporta 

muitas falhas que por vezes frustram os direitos e garantias fundamentais e acabam 

mascarando o direito de Acesso à Justiça. 

A necessidade de adequação da tutela dos direitos não se dá apenas na 

forma judiciária, o CPC reconhece que muitas vezes, a forma adequada para a 

solução do litígio pode não ser a jurisdicional (MARINONI, 2017, p. 158). 

Das falhas existentes no sistema, tem-se como principalmente o fato de o 

Estado não conseguir atender a demanda a contento devido ao crescimento 

acelerado do número de processos culminando na chamada crise do judiciário16. 

Quando evidenciado que o sistema é moroso, que seus custos são altos, e 

por vezes seus resultados são até mesmo ineficientes novos meios para resolução 

de conflitos alternativos aos tribunais e formalismos excessivos começaram a ser 

pensados e desenvolvidos e os conflitos passam a ser analisados com outros 

enfoques.17 

O “ponta pé” inicial deu-se por volta da década de 60 (sessenta) nos Estados 

Unidos (EUA) com a criação do Sistema Multiportas o que basicamente comporta a 

ideia de adequação em relação ao conflito, apresentando a solução mais adequada 

ao caso em específico com economia de tempo e também de dinheiro.18 

O Sistema Multiportas não é o Sistema adotado no Brasil e apesar de os 

meios alternativos terem se tornado conhecidos na década de 70 (setenta) 

(Alternative Dispute Resolution ADRs-EUA), estes são mais antigos do que a própria 

jurisdição estatal. 

A promulgação do Novo Código de Processo Civil de 2015 contemplando a 

Resolução n. 125 de 2010, editada pelo Conselho Nacional de Justiça, significou um 

grande avanço na busca pelo do Acesso à Justiça no âmbito do Direito Brasileiro.  

                                                      
16Com o agravamento da crise jurisdicional nos últimos anos, devido dentre outros fatores, a grande 

quantidade de cidadãos que vão ao judiciário em busca de solucionar um problema, associado a 
demora do setor em analisar e atender suas reinvindicações, exigiu novos caminhos para gerir os 
conflitos sociais. (GIMENEZ, SUSKI, 2019, p. 22) 

17O objetivo é promover uma melhoria no acesso, atendo-se, de forma geral, às instituições, 
mecanismos, pessoas e procedimentos adotados para o processo e prevenção de disputas sociais. 
E movimento, que ainda está sendo desenvolvido, busca ampliar o acesso à justiça, abrangendonão 
só os direitos difusos individuais ou coletivos, mas sim todos os direitos, de forma conjunta, pois 
estão relacionados (CAPELLETTI; GARTH,1988). 

18O Tribunal Multiportas é uma instituição inovadora que direciona os processos que chegam a um 
tribunal para os mais adequados métodos de resolução de conflitos, economizando tempo e dinheiro 
tanto para os tribunais quanto para os participantes ou litigantes.(SENDER, 2012, p. 26). 
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O Código de Processo Civil de 2015 concedeu a conciliação e a mediação 

papel de destaque seguindo um novo caminho de sistemática processual. De uma 

forma geral é possível afirmar que os meios alternativos vigentes na atualidade em 

nosso ordenamento jurídico são: conciliação, arbitragem e mediação.  

Neste sentido cabe a seguinte contribuição: 

 

Os meios ‘alternativos’ de composição de conflitos, aliás, costumam ensejar 
confusões conceituais. Muitas vezes ouve-se falar em mediação e logo vem 
à mente a arbitragem, assim como algumas pessoas não divisam diferenças 
entre conciliação e mediação. A associação entre mediação e arbitragem 
ocorre por serem meios tradicionalmente privados de composição de 
conflitos, sendo conduzidos por terceiros nomeados pelos litigantes para a 
gestão do impasse. As diferenças entre as técnicas são significativas: 
enquanto o mediador colabora para o resgate da comunicação de modo que 
os envolvidos possam identificar soluções convenientes, o árbitro exerce a 
função de julgador e decide de forma imperativa. Assim, enquanto a 
mediação se aproxima da conciliação (em que o terceiro facilitador não tem 
poder decisório), a arbitragem se afina com a solução jurisdicional (ambos 
são mecanismos de adjudicação em que terceiros resolvem oconflito, sendo 
suas decisões reconhecidas como títulos executivos judiciais) (SALLES, 
LORENCINI, SILVA, 2020, p. 205). 

 

Segundo Watanabe (2012, p. 87): “Essa é a premissa que se deve ter em 

mente quando se pensa em meios consensuais de solução de conflitos: adequação 

da solução à natureza dos conflitos e às peculiaridades e condições especiais das 

pessoas envolvidas.” 

 A instituição destes meios aperfeiçoa diversos fatores, como por exemplo a 

celeridade, o que torna o procedimento mais simples e rápido, economia com a 

redução ou isenção de custas e a construção de consenso entre as partes 

envolvidas evitando que novos conflitos se formem, entre outros. 

Neste aspecto, é importante entender que estes meios são em realidade 

instrumentos que podem ser utilizados para dirimir controvérsias dando ampliação 

ao Acesso à Justiça. 

 

Em muitos casos, os conflitos podem ser resolvidos em fóruns nos quais as 
partes são mais ativamente participativas. A construção de consenso é um 
método que poderá permitir que um grupo chegue a um acordo quase 
unânime e consiga uma implementação satisfatória desse acordo. Isso vai 
além da simples aprovação/rejeição; é a busca das melhores soluções que 
respondam às preocupações de cada parte envolvida (CRESPO, 2012, p. 
20/45). 
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Os meios alternativos para resolução de conflitos também conhecidos como 

MASC, evidenciam outras maneiras de resolver um litígio que não através de um 

processo judicial. 

Neste sentido importante frisar que a tríade já consagrada no ordenamento 

jurídico brasileiro, qual seja: conciliação, mediação e a arbitragem, já vem aplicada 

aos casos concretos ainda que em pequena escala. 

 

3 A ARBITRAGEM 

 

A lei n. 9.307 de setembro de 199 institui o procedimento da Arbitragem no 

Brasil, a referida Lei dispõe sobre como funciona o procedimento e quais são as 

regras e casos em que ele se aplica. 

O aspecto mais importante da arbitragem é o seu campo de aplicação que 

certamente é muito limitado sendo possível a convenção de arbitragem apenas 

quando a relação jurídica tratar sobre direitos patrimoniais disponíveis.19 

Neste interim temos a seguinte contribuição: 

 

A origem da arbitragem, como forma de solução de conflitos em 
determinado caso, está na convenção de arbitragem, conceituada como um 
negócio jurídico processual que tem por escopo transferir a capacidade de 
aplicação do direito, em demandas que envolvam direitos patrimoniais 
disponíveis, a terceiros que contem com a confiança das partes e sejam 
pessoas físicas maiores e capazes ou pessoas jurídicas regulares [...] 
(SALLES, 2020, p.261) 

 

A convenção de arbitragem é basicamente a manifestação expressa (ainda 

que seja em contrato de adesão) das partes de que desejam submeter um eventual 

conflito ou até mesmo um conflito já existente, (desde que este trate sobre direitos 

patrimoniais disponíveis) a resolução por meio do procedimento arbitral. A chamada 

convenção pode ocorrer de duas maneiras, pelo compromisso arbitral ou pela 

cláusula compromissória20. 

                                                      
19Lei n. 9.307 de 23 de setembro de 1996, dispõe sobre a arbitragem. Art. 1º As pessoas capazes de 

contratar poderão valer-se da arbitragem para dirimir litígios relativos a direitos patrimoniais 
disponíveis.§ 1o A administração pública direta e indireta poderá utilizar-se da arbitragem para 
dirimir conflitos relativos a direitos patrimoniais disponíveis.(Lei n. 9.307 de 23 de setembro de 
1996). 

20Art. 3º As partes interessadas podem submeter a solução de seus litígios ao juízo arbitral mediante 
convenção de arbitragem, assim entendida a cláusula compromissória e o compromisso arbitral. (Lei 
n. 9.307 de 23 de setembro de 1996). 
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Um das principais características da arbitragem é a autonomia das partes 

especialmente no tocante a escolha das regras que serão aplicadas ao 

procedimento e a escolha dos árbitros, além de que, a própria cláusula arbitral ou 

compromisso arbitral é autônomo em relação ao negócio jurídico principal que gerou 

o contrato. 

Às partes cabe a escolha dos árbitros. Geralmente os árbitros 

nomeados/indicados são pessoas que detém a confiança das partes ou que detém 

conhecimento específico acerca do objeto que será discutido no procedimento. 

Os princípios e regras aplicáveis as partes, também são aplicadas aos 

árbitros que desempenham verdadeiro múnus público no curso de suas atividades 

devendo empenhar-se na realização do tratamento igualitário entre as partes e 

principalmente na busca pela justiça. 

O arbitro quando estiver exercendo suas funções deverá agir com 

imparcialidade, independência, diligência e descrição, sendo cabível a parte que não 

estiver de acordo a impugnação da nomeação, cabe ressaltar que algumas 

situações de suspeição e impedimento previstas no Código de Processo Civil 

aplicáveis aos juízes também podem ser aplicadas aos árbitros.  

A Lei de Arbitragem coloca o árbitro como juiz de fato e de direito, e 

evidentemente é o que ocorre de fato. As partes estipulam o procedimento e 

produzem as provas mas o resultado final, ou seja, a resolução é apontada pelo 

árbitro.  

O procedimento arbitral é um procedimento oficial, no sentido de que, a 

decisão do árbitro constitui título executivo, além de que durante o procedimento as 

legislações aplicáveis devem ser observadas pelo árbitro e também pelas partes, 

principalmente o direito Constitucional de ampla defesa e da igualdade, bem como, o 

princípio arbitral da imparcialidade do terceiro.  

 

4 A CONCILIAÇÃO 

 

Já no tocante a Conciliação cumpre ressaltar que no ordenamento jurídico 

vigente, entendo que a conciliação é uma tentativa de resolução amigável do 

conflito, dentro de uma relação processual. 

No mesmo sentido: 
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A doutrina tradicional e majoritária encara a conciliação como um negócio, 
confiado à autonomia privada; os autores mais modernos inclinam-se em 
considerá-la como forma de atuação da jurisdição contenciosa, pela 
analogia funcional entre conciliação e sentença: ‘Il componimento chiude il 
processo e sostituisce la sentenza’ (Liebman, rev. cit., p. 272 e segs.). 
Segundo o novo CPC (LGL\1973\5) ‘Art. 449.O termo de conciliação, 
assinado pelas partes e homologado pelo juiz, terá valor de sentença’. 
(CARNEIRO, 2011, p. 02) 

 

Veja-se que a conciliação também já é admitida na modalidade extrajudicial, 

no entanto, está possibilidade é quase que desconhecida, sua instituição foi apenas 

autorizada pelo Conselho Nacional de Justiça e não detém o regulamento específico 

por parte dos Estados que deveriam dispor em norma específica sobre o 

procedimento.21 

As disposições gerais aplicáveis estão elencadas no Código de Processo Civil 

de 201522, sendo possível a designação da audiência de conciliação no despacho 

inicial do processo, se a parte assim manifestar interesse, podendo ocorrer também 

durante o curso do processo. 

O conciliador judicial no Código é intitulado auxiliar da justiça, porém, há de se 

olvidar que comumente nas chamadas audiências de conciliação inexiste presença 

de conciliador com credenciamento específico sendo que a ação de conciliador parte 

do juiz, terceiro imparcial.  

Neste ponto, é importante frisar, que o conciliador tem poder para intervir de 

forma direita nas decisões, ele pode apresentar as partes possíveis soluções, indicar 

um possível acordo (não impor), ressaltar pontos positivos e negativos das tratativas, 

deve agir guiando as partes pelo caminho mais adequado para que estas alcancem 

um consenso. 
                                                      
21Provimento n. 67 do Conselho Nacional de Justiça: dispõe sobre os procedimentos de conciliação e 

mediação extrajudicial nos serviços notariais e de registro do Brasil Art. 1º Dispor sobre os 
procedimentos de conciliação e de mediação nos serviços notariais e de registro do Brasil. Art. 4º O 
processo de autorização dos serviços notariais e de registro para a realização de conciliação e de 
mediação deverá ser regulamentado pelos Núcleos Permanentes de Métodos Consensuais de 
Solução de Conflitos (NUPEMEC) e pelas corregedorias-gerais de justiça (CGJ) dos Estados e do 
Distrito Federal e dos Territórios. Parágrafo único. Os serviços notariais e de registro poderão 
solicitar autorização específica para que o serviço seja prestado, sob supervisão do delegatário, por 
no máximo cinco escreventes habilitados. 

22Art. 165. Os tribunais criarão centros judiciários de solução consensual de conflitos, responsáveis 
pela realização de sessões e audiências de conciliação e mediação e pelo desenvolvimento de 
programas destinados a auxiliar, orientar e estimular a autocomposição. [...]Art. 166. A conciliação e 
a mediação são informadas pelos princípios da independência, da imparcialidade, da autonomia da 
vontade, da confidencialidade, da oralidade, da informalidade e da decisão informada. [...]Art. 168. 
As partes podem escolher, de comum acordo, o conciliador, o mediador ou a câmara privada de 
conciliação e de mediação.§ 1º O conciliador ou mediador escolhido pelas partes poderá ou não 
estar cadastrado no tribunal (Lei 13.105/2015. Código de Processo Civil) 
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Na lição de Liebman (1932, p. 284):  

 

A conciliação encontra sua eficácia no consenso dos litigantes, não na 
qualidade de ser a mais ou menos conforme à justiça; assim, não assiste ao 
juiz a possibilidade de obstaculizar a conciliação feita em termos que lhe 
pareçam injustos, se justos pareceram aos interessados 

 

O conciliador deve atuar com clareza explicando as partes o procedimento e 

seus fins, despendendo esforços para que as partes se aproximem, para que 

possam expor seus interesses e, contribui para soluções criativas, satisfativas e 

menos onerosas.  

 

Como bem afirma a Ministra Nancy Andrighi, o conciliador deve se dispor a 
usar o tempo que for preciso, permitindo às partes o uso da palavra para 
desabafarem, e, mais, com abnegada paciência, ouvi-las como se aquele 
fosse o único processo existente em suas mãos, porque é assim que cada 
litigante imagina o juiz, propiciando com essa conduta o desarmamento dos 
espíritos em conflito (SALLES, 2020, p. 213).  

 

Os princípios que regem a conciliação são basicamente os mesmos 

verificados na mediação, princípio da imparcialidade do terceiro, isonomia entre as 

partes, oralidade, informalidade, autonomia da vontade das partes, busca pelo 

consenso, confidencialidade e boa-fé. 

Para a doutrina: 

 

A conciliação é voltada para conflito objetivo, e a mediação para conflito 
subjetivo (CAHALI, 2014).  
Na conciliação não há necessariamente um “[...] relacionamento significativo 
entre as partes no passado ou contínuo entre as mesmas no futuro [...]” 
(BARBOSA; SILVA, 2015, p. 14).  
Por isso, ela é indicada para relação de consumo, reparação de danos 
materiais, como acidentes de transito, prestação de serviços, e outras em 
que não haja uma relação intersubjetiva anterior ao episódio que gerou o 
conflito (CAHALI, 2014). (ANDRADE, 2017. p. 09). 

 

A conciliação tem aplicação mais efetiva quando o conflito não é de alta 

complexidade, e também quando não há uma relação anterior entre as partes, 

certamente há um negócio jurídico anterior que gerou o conflito, no entanto, 

inexistente qualquer outro vínculo.  
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5 A MEDIAÇÃO 

 

A referida Lei determina em seus 48 (quarenta e oito) artigos sobre os 

procedimentos de mediação judicial e extrajudicial, a respeito dos mediadores 

judiciais e extrajudiciais, sobre a confidencialidade do procedimento além de admitir 

e dispor sobre a mediação envolvendo pessoa jurídica de direito público. 

É possível extrair o conceito de mediação da própria Lei da Mediação que 

define o procedimento como uma atividade técnica exercida por terceiro imparcial 

sem poder decisório que escolhido ou aceito pelas partes as auxilia e estimula a 

identificar ou desenvolver soluções consensuais para a controvérsia.23 

Do conceito doutrinário colhe-se o seguinte: 

 

Nesse contexto a mediação é considerada como uma maneira ‘ecológica de 
resolução dos conflitos sociais e jurídicos, uma forma na qual o intuito de 
satisfação do desejo substitui a aplicação coercitiva e terceirizada de uma 
sanção legal’ (WART, 2001, p 05). Diz-se dela uma forma consensuada de 
tratamento do litígio, uma vez que, o terceiro mediador tem um poder de 
decisão limitado ou não autoritário, e que ajuda as partes envolvidas a 
chegarem voluntariamente a um acordo, mutuamente aceitável com relação 
às questões em disputa. Por isso, não se pode perder de vista a importância 
desta prática em uma sociedade cada vez mais complexa, plural e 
multifacetada, produtora de demandas que a cada dia se superam 
qualitativa e quantitativamente (MARION. 2017, p. 21). 

 

E ainda:  

 

Sem adentrar na profícua discussão acerca do conceito de mediação, deve- 
se atentar apenas para a compreensão de que as partes estarão sendo 
orientadas por um profissional bem treinado, que tem a função precípua de 
ouvir os protagonistas e a habilidade de mostrar-lhes que nenhum deles é 
detentor da verdade total, mas que o outro, na maior parte das vezes, é o 
titular da parcela da verdade que pensa estar consigo. Afastar o bloqueio 
gerado pela convicção da parte de que é absoluta titular da verdade 
constitui uma tarefa árdua e complexa que exige ser trabalhada por 
profissional plenamente qualificado, no qual as partes depositem a mesma 
confiança que conferem ao juiz (ADRIGHI, 2006, p. 87).  

 

                                                      
23Art. 1º Esta Lei dispõe sobre a mediação como meio de solução de controvérsias entre particulares 

e sobre a autocomposição de conflitos no âmbito da administração pública. Parágrafo único. 
Considera-se mediação a atividade técnica exercida por terceiro imparcial sem poder decisório, que, 
escolhido ou aceito pelas partes, as auxilia e estimula a identificar ou desenvolver soluções 
consensuais para a controvérsia. (Lei 13.140 de 26 de julho de 2015) 
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O objeto da mediação é mais amplo do que a arbitragem, pois, pode envolver 

direitos disponíveis ou até mesmo direitos indisponíveis desde que não haja vedação 

legal, além de que, a mediação pode envolver todo o conflito ou apenas parte dele. 

 

A mediação é indicada quando o objetivo maior é que se ‘[...] restabeleça o 
convívio pacífico perdido, tendo em conta a necessidade de manter estas 
relações abaladas, haja vista os interesses envolvidos na disputa’ 
(RIBEIRO, 2015, p. 24). Ela é indicada aos casos em que haja entre as 
partes ‘[...] vínculos afetivos, em que o melhor a se buscar seja a 
preservação das relações [...]’ (LIMA; FERNANDES, 2016, p. 315), vínculos 
de meses ou anos (BARBOSA; SILVA, 2015), com uma ‘[...] possibilidade 
de uma visão de futuro às partes em conflito’ (LIMA; FERNANDES, 2016, p. 
315). Por permitir a manutenção das relações entre os litigantes, a 
mediação é particularmente adequada para a resolução de conflitos 
permanentes ou de longa duração, relação continuada, a exemplo de 
causas familiares ou de vizinhança (MAGANHINI; MORAES, 2015; 
PORTUGAL, 2007). (ANDRADE, 2017, p. 09) 

 

A mediação pode se dar na modalidade judicial (também chamada de 

endoprocessual) ou extrajudicial sendo imprescindível o consentimento das partes 

para que o procedimento seja aplicado. 

Um dos princípios que regem o procedimento da Mediação é a autonomia das 

partes, ninguém é obrigado a se submeter e nem a permanecer no procedimento, 

assim como, qualquer outro procedimento (por exemplo: processo judicial, 

procedimento arbitral) pode ser suspenso caso as partes decidam que querem se 

utilizar da mediação. 

As partes podem estipular o prazo de duração do procedimento que pode 

envolver várias sessões ou reuniões, oportunidade em que as partes se encontraram 

para conversar sobre a controvérsia que possuem entre si; nesse aspecto a Lei da 

Mediação indica o prazo de 60 (sessenta) dias para o término do procedimento.  

Neste sentido: 

 

Dentre os elementos essências da mediação de conflitos, a autonomia das 
vontades possui um protagonismo muito relevante, senão o mais relevante, 
pois o caráter voluntário da mediação constitui-se a grande mola propulsora 
da atividade. Este elemento garante o poder das pessoas em optar pelo 
processo, ao conhecê-lo. Em outras palavras, só existirá o processo se as 
pessoas efetivamente queiram dele fazer parte e, para tanto, é fundamental 
que conheçam seus objetivos, seu dinamismo, bem como seu alcance e 
limitações. Da mesma maneira, este mesmo elemento proporciona às 
pessoas, ao longo do processo, gerir o conflito conforme suas vontades a 
partir de regras por elas mesmas estabelecidas. [...] Ela existirá caso as 
pessoas efetivamente desejem que ela exista, tomará o rumo que elas 
determinarem e ao mesmo tempo incluirá temas por elas identificados e que 
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estejam dentro de suas intenções em discuti-los. A mediação é fruto do 
consenso entre as pessoas em a utilizarem. Também é fruto da vontade das 
mesmas em conversar sobre questões que consideram ser pertinentes ao 
processo. Por isso, não há como impor a mediação, suas regras e muito 
menos as questões a serem discutidos – muito pelo contrário, o método se 
propõe a propiciar um ambiente de cooperação ou colaboração, o qual sem 
ele não há como ser realizada (SALLES, 2020, p. 145). 

 

O princípio da autonomia estende-se até a estipulação da escolha do 

mediador que pode ser escolhido pelas partes no caso da mediação extrajudicial. 

Portanto, cabe registrar que o mediador a ser instituído, desde que cumprindo o 

requisito da capacidade civil, pode ser pessoa íntima das partes ou que detém a 

confiança destas.  

Ainda sobre o princípio da autonomia: 

 

O empoderamento está ligado a construção da valorização pessoa, da 
autodeterminação que as pessoas conquistam ao longo do procedimento de 
mediação ao se reconhecerem como capazes de encontrarem soluções 
para os seus conflitos, como verdadeiros protagonistas de suas vidas 
(BUSH, Robert, 2005, p. 96/98). 

 

Para Marion, (2017, p. 187): “A mediação é um procedimento voluntário ao 

qual as partes aderem porque acreditam e porque atribuem ao mediador a 

competência para ajudá-las a lidar com o conflito.  

O mediador por sua vez seja ele judicial ou extrajudicial deverá zelar pelo 

princípio da imparcialidade, o mediador tem poderes restritos e também não atua 

indicando possíveis ou melhores soluções para a questão sua função é proporcionar 

condições mínimas de comunicação entre as partes facilitando o entendimento e 

formulação de um consenso entre os envolvidos. 

Para a doutrina:  

 

Tal se da porque o mediador se posiciona em meio as partes, partilhando de 
um espaço comum e participativo, voltado para a construção do consenso 
num pertencer comum. Isso se dá porque a mediação é uma arte na qual o 
mediador não pode se preocupar em intervir no conflito, oferecendo as 
partes liberdade para trata-lo. A figura do mediador não possui papel 
central, via de regra, possui papel secundário, poder de decisão limitado; ele 
não pode unilateralmente obrigar as pessoas a resolverem a contenda ou 
impor decisão. Deve media-las, conciliar os interesses conflitivos, 
conduzindo para que elas concluam com o seu impulso para melhor solução 
(MARION, 2017, p. 30). 
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O professor Jaques, (2019, p. 84) ensina que: “O mediador deve recuperar a 

vida das pessoas em conflito para que deixem de pensar no conflito e partam para 

pensar no diagnóstico/solução”. 

A mediação é um procedimento oral, a oralidade é dos princípios que 

norteiam sua aplicação. Neste procedimento não há formalismos (princípio da 

informalidade), pois o conflito será dirimido de forma oral com participação direita 

das partes envolvidas no sentido de expressar o seu ponto de vista em relação a 

situação, ou seja, não há alguém que se pronuncie em nome das partes seja por 

meio de escrita ou ainda verbalmente, a participação dos conflitantes é ativa no 

diálogo pela busca do consenso para resolução da questão. 

A confidencialidade também é um dos princípios da mediação, o que importa 

dizer que seu procedimento deve ocorrer em segredo diferente do que se evidencia 

no processo judicial, que em regra é público.  

As partes conflitantes, os mediadores e todos os envolvidos tem o dever de 

preservar o conteúdo das sessões bem como as informações tratadas, sendo 

vedada a utilização destas informações como meio de prova. 

O diálogo característica essencial da mediação proporciona que o/os sujeitos 

da lide conheçam pessoalmente a visão da parte contrária sobre a situação 

facilitando a aproximação da equidade, da negociação, compreensão e pode até 

mesmo evita a ocorrência de futuros conflitos construindo uma melhora significativa 

nas relações pessoais além de proporcionar proximidade em relação ao Acesso à 

Justiça. 

Ocorre que, poucas pessoas conhecem a possibilidade de mediar não sabem 

como funciona o procedimento em nem mesmo que benefícios ele pode trazer, é 

prerrogativa do Código de Processo Civil e da própria Lei de mediação que o 

procedimento em questão, bem como, outros meios alternativos para resolução de 

conflitos, sejam estimulados na mesma medida que utilizados por profissionais do 

direito, visando sempre garantir que as partes possam ter acesso a uma ordem 

jurídica justa.  

 

A mediação é uma qualidade intrínseca do ser humano, enquanto ser social, 
por excelência. Portanto, a sua história é tão antiga quanto a da 
humanidade. Há pessoas que nascem com essa qualidade mais exaltada, 
por- tanto, mais mediadoras. Outras, ainda há, que se valem do reforço 
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positivo da influência do meio, permitindo um desenvolvimento mais 
criterioso para exaltar tais qualidades (BARBOSA, 2015, p. 8).  

 

A questão dos meios alternativos para resolução de conflitos ainda está 

engatinhando no direito brasileiro, não há muitas alternativas para os jurisdicionados 

quanto necessário seria para alcançar a efetividade de todos os direitos 

fundamentais previstos na Constituição, portanto a Lei 13.140 precisa ser analisada 

e aplicada com muito enfoque e atenção visando cumprir o que se propôs e 

basicamente ampliar o Acesso à Justiça.  

 

6 A APLICAÇÃO DA MEDIAÇÃO NO ÂMBITO DO NÚCLEO DE PRÁTICAS 

JURÍDICAS DA UnC DE CURITIBANOS/SC 

 

Visando analisar a aplicabilidade da mediação na prática bem como o seu 

alcance, seus benefícios e resultados a presente pesquisa conta com uma parte 

prática que foi desenvolvida junto ao Núcleo de Práticas Jurídicas da Universidade 

do Contestado Campus de Curitibanos/SC.  

O Núcleo de Práticas Jurídicas – NPJ, é um órgão de prática jurídica 

vinculado a faculdade de Direito da Universidade do Contestado e reconhecido na 

forma da Lei. O NPJ foi inicialmente desenvolvido no Município de Curitibanos em 

meados do ano de 2002 24 , visando disponibilizar o cumprimento do estágio 

obrigatório no âmbito do Curso de Direito da Universidade do Contestado. 

A resolução n. 039/2018 editada pelo Consun25 institui o regulamento interno 

do Núcleo de Práticas Jurídicas e traz entre os objetivos do órgão os seguintes: 

 

[...] desenvolver junto à comunidade, atividade de pesquisa, extensão e 
orientação para o exercício da cidadania e educação para os direitos 
humanos; Exercer a mediação e a arbitragem como técnicas alternativas de 
resolução de conflitos; Atender as demandas coletivas, propiciando o 
surgimento e fortalecimento dos sujeitos coletivos de direito;[...] 

 

Nos termos do artigo 3º da Resolução: “O NPJ é um órgão sem finalidade 

lucrativa, Instituído por tempo indeterminado, com vinculação jurídica e didático 

                                                      
24GARCIA, 2010, p. 69. 
25Resolução UnC-CONSUN 039 de 13 de março de 2012, dispõe sobre o Regulamento Interno do 
Núcleo de Práticas jurídicas. 
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científica ao Curso de Direito da UnC, integrado pelo Estágio Jurídico e pelo Serviço 

Judiciário e constituído das atividades de Prática Jurídica e Forense.”  

Importante perceber que o objetivo a que se propõe o órgão, o qual além de 

possibilitar que os acadêmicos do curso de direito efetuem o cumprimento do estágio 

supervisionado obrigatório, proporciona atendimento jurídico a toda a comunidade 

da Comarca de Curitibanos e Municípios da região, a saber: Frei Rogério, Ponte Alta 

do Norte e São Cristóvão do Sul. 

Dentre os serviços prestados pelo Núcleo de Práticas Jurídicas estão 

consultoria, assessoria e assistência jurídica. Os responsáveis pelos atendimentos 

ao público são os acadêmicos que estão entre a 6ª (sexta) e 7ª (sétima) fase do 

curso de direito. Os acadêmicos são acompanhados e supervisionados pelo 

professor coordenador do Núcleo. 

A equipe do Núcleo de Práticas Jurídicas atualmente é composta 

basicamente pelos estudantes de direito, coordenador do órgão, um servidor 

administrativo (responsável pelo atendimento inicial – triagem), e professores 

advogados.  

O público atendido pelo NPJ são os economicamente hipossuficientes que 

nos termos da resolução acima mencionada serão aquelas cuja renda mensal não 

ultrapasse o valor R$ 3.135,00 (três mil, cento e trinta e cinco reais) condição que é 

verificada durante a triagem26. 

A instituição de ensino deve reservar-se o direito de escolher o número de 

atendimentos, pois é competência do Estado atender as pessoas carentes e não do 

estabelecimento de ensino (BOYADJIAN, 2009, p. 62). 

A Defensoria Pública no âmbito deste Município atua com ênfase na esfera 

criminal (ou penal), e na esfera civil geralmente quando envolve entes públicos, já o 

Núcleo de Práticas Jurídicas atua comumente na esfera cível e principalmente no 

ramo do direito de família.  

Essa situação não é uma regra e não significa que a Defensoria Pública não 

pode ou não atua em ações de família no Município de Curitibanos quando as partes 

são hipossuficientes até mesmo porque ela atua, no entanto, não é a praxe.  

                                                      
26Art. 13. A renda mensal da família não poderá ser superior a 03 (três) salários mínimos nacionais 

vigentes, bem como em existindo patrimônio, o valor deste não deverá ultrapassar o valor máximo 
de 60 (sessenta) salários mínimos. 
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Conforme já frisado acima grande parte dos casos atendidos pelo NPJ estão 

relacionados ao direito de família, somando aproximadamente 95% (noventa e cinco 

por cento) de toda a demanda. Os casos mais comuns envolvem pedido de guarda, 

alimentos, direito de visitas e ainda execução de alimentos.  

Em consonância com a resolução que institui o regulamento interno do Núcleo 

de Práticas Jurídicas temos que a utilização dos meios alternativos para resolução 

de conflitos deve ser estimulada e apresentada às partes que levam ao órgão 

situações litigiosas.  

No mesmo aspecto, Boyadijian (2009, p. 61) assevera que:  

 

Ficam evidenciadas etapas distintas de trabalho dos Escritórios Modelos. A 
primeira pode ser denominada por captação e atendimento. Consiste no 
contato inicial entre o cliente e estagiário. Nessa fase, o problema é 
exposto, possibilitando que o caso seja estudado a fim de que seja 
apresentada uma solução a lide. Salientamos que o estudante deve receber 
orientação no sentido de não primar pela solução judicial visto que o direito 
brasileiro tem caminhado no sentido de valorizar iniciativas de atuação 
extrajudicial, as quais acabam por atingir o mesmo fim das primeiras de 
forma mais rápida e às vezes menos dispendiosa, tanto para as partes 
quanto para o Estado. A atuação judicial deve existir sempre que forem 
esgotadas as tentativas de conciliação extrajudicial, ou quando estas, 
notadamente, mostrarem-se inexequíveis 

 

Neste sentido, cumpre salientar, que existe uma mobilização por parte dos 

próprios membros da equipe do Núcleo no sentido de que o judiciário deve ser 

encarado como uma última alternativa para resolução do conflito, sendo que, cada 

caso deve ser considerado individualmente a partir de suas peculiaridades.  

Registra-se que é comum ouvir reclamações dos clientes (partes) 

relativamente à espera processual, isto ocorre porque quando as partes buscam a 

tutela jurisdicional significa que, em tese, todos os esforços possíveis para resolver a 

situação já foram adotados. 

Em contrapartida as partes querem ter uma resposta que seja capaz de surtir 

efeitos na esfera prática, entretanto, quando nos deparamos com demandas 

litigiosas de determinadas naturezas, a espera processual pode causar prejuízos 

incalculáveis.  

É o caso das ações de família, por exemplo, quando o caso é sobre 

regulamentação de guarda e fixação de alimentos, em que pese, comumente sejam 

fixados alimentos provisórios passíveis de execução, temos que considerar que a 
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parte contrária só estará em mora quando for devidamente citada, o que pode 

demorar um longo período de tempo se houver dificuldade em sua localização.  

Do exemplo acima se extrai que há severos prejuízos para as partes 

envolvidas no litígio, pois são incapazes de produzir o próprio sustento e acabam 

sofrendo inúmeras privações e enfrentando dificuldades em decorrência do sistema 

e as ferramentas adotadas pelo Estado para tratar dos conflitos.  

Ademais, no mesmo sentido constata-se que nas demandas envolvendo 

divórcio litigioso o lapso temporal transcorrido entre o protocolo do pedido e a 

prolação da sentença na melhor das hipóteses pode durar aproximadamente 365 

(trezentos e sessenta e cinco) dias ou na pior das hipóteses entre 730 (setecentos e 

trinta) dias a 1090 (mil e noventa) dias.27 

Entretanto uma brusca mudança ocorre quando comparamos os casos 

litigiosos (sejam de divórcio, ou outros), com os casos em que há autocomposição 

relativamente aqueles em que as partes amigavelmente resolvem o litígio.  

Quando as partes se utilizam da mediação e fazem um acordo o qual é 

encaminhado ao judiciário para homologação o prazo para resolução é de 

aproximadamente entre 30 (trinta) dias, a no máximo 90 (noventa) dias isso se 

pender algum documento essencial ao deslinde da questão. 

Portanto, resta evidente que o judiciário, especialmente nas ações de família, 

não é vantajoso para as partes, por conta da morosidade e excesso de formalidade.  

Objetivando não tão somente resolver uma situação jurídica pendente entre 

partes o Núcleo de Práticas Jurídicas tem trabalhado principalmente após a 

promulgação da Lei 13.140 de 2015 com a aplicação da Mediação como meio 

resolução de conflitos.  

O principal objetivo da aplicação da Mediação no âmbito no NPJ efetivar as 

disposições da própria Lei da Mediação e ampliar as possibilidades de Acesso à 

aplicação e contanto com a opinião das partes que se utilizaram do procedimento, 

Justiça para as partes, isso porque, neste tipo de procedimento existe uma 

conversação entre as partes que trocam informações sobre o conflito e encontram 

juntas uma solução o que evita que futuras que lides sejam criadas ou que as partes 

permaneçam inimigas. 

                                                      
27Estes números são extraídos de experiências práticas, analisando processos judiciais e/ou 

procedimentos em que as partes foram assistidas pelo Núcleo de Práticas Jurídicas, e também são 
extraídos dos processos que tramitam na Vara da Família da Comarca de Curitibanos. 
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Assevera Boyadjian (2009, p. 60) que:  

 

Os Núcleos de Prática Jurídica são primordiais para a solução de litígios 
para as pessoas de baixa renda. Além disso, os escritórios modelos 
auxiliam as Defensorias Públicas da União e dos Estados, tendo em vista a 
falta de recursos financeiros e humanos destas instituições que não 
conseguem suprir a demanda. 

 

E ainda, Silva (2006, p. 275-276):  

 

Além de dar ao estudante de direito a oportunidade de por em prática seus 
conhecimentos jurídicos a serem avaliados como uma disciplina normal do 
curso de Direito, o Escritório Modelo também presta Assistência Jurídica 
aos economicamente carentes. Assim consegue compor suas duas 
premissas em uma diretriz comum, ou seja, fornecer apoio prático jurídico 
ao acadêmico e dar o retorno a sociedade de forma que ela seja amparada, 
em sua camada mais pobre, nas necessidades jurídicas que lhe afligem.  

 

É um procedimento confidencial o que assegura que a situação não será 

exposta ao Estado, mas resolvida apenas entre os interessados, além de que a 

Mediação apresenta uma resposta mais rápida para partes que não se submetem a 

morosidade, possibilitando que um maior número de pessoas venha a ser atendidas 

pelo Núcleo de Práticas Jurídicas. 

Neste aspecto, cumpre salientar que o a estrutura do Núcleo de Práticas 

Jurídicas conta com uma sala específica para a realização das sessões de 

mediação. A sala de mediação é diferente das demais salas para atendimento, pois, 

foi criada especificamente para isso e traz um ambiente em que as partes podem se 

sentir mais a vontade para dialogar. 

Foram entrevistadas partes que se utilizaram do procedimento de Mediação, e 

a partir da experiência vivenciada assim avaliaram o procedimento: 

“Nossa, foi muito mais rápido. Não pensei que fosse tão rápido assim, era 

bem o que eu queria, porque agora eu já tenho outra família então ficava estranho 

no meu documento ainda estar casada. [...] O bom é que a gente não se incomoda 

mais assim não tem briga e resolve tudo de uma vez só” – Sra. J.C.O utilizou o 

procedimento da mediação para fazer um acordo com o ex esposo que reside em 

Brusque para resolver o divórcio, guarda do filho e alimentos.  

Já a Sra. A.P.X. quando perguntada sobre o procedimento de mediação 

utilizado para fazer acordo com o ex esposo a mesma disse que: “No meu caso  foi 
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viável atendeu o que eu precisava, consegui resolver rápido o que eu pensava que 

iria demorar”  

O Sr. J.C também utilizou o procedimento de mediação e deixou a seguinte 

contribuição: “É bem mais viável do que um processo judicial, porque não tem briga, 

a gente não fica se incomodando e correndo com documentos e advogado, resolve 

rapidinho.” 

E ainda, o Sr. P.P: “Fui muito bem atendido, gostei do atendimento e da 

disposição do pessoal para resolver o problema, eu queria fazer o acordo e foi mais 

fácil do que eu imaginava, agora parece que as coisas mudaram e sinto mais livre”.  

Baseando-se na experiência prática da é possível concluir que a mediação 

com enfoque nas ações de família apresenta aspectos muito positivos, dentre os 

quais a celeridade, economia, eficiência e efetividade. 

 

7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Visando ampliar o Acesso à Justiça, bem como possibilitar a fruição dos 

direitos na esfera prática a utilização dos meios alternativos para resolução de 

conflitos tem sido incentivada e fomentada pelo Conselho Nacional de Justiça desde 

o ano de 2010, bem como, pelos Tribunais e por profissionais do direito em todo o 

território brasileiro em escala gradativa.  

Em que pese o procedimento da Arbitragem existir a mais de 20 anos temos 

de entender que aplicação do procedimento é muito restrito e a autonomia das 

partes é limitada de forma que estas não detém poder decisório.  

Já na conciliação e mediação trazem ditames de uma nova Justiça baseada 

na interpretação do texto Constitucional e nas prerrogativas de incentivo a 

autocomposição trazidas pelo Código de Processo Civil de 2015. 

 A conciliação e mediação em muito se assemelham e suas regras são 

basicamente as mesmas, entretanto, existe uma diferença importantíssima que não 

pode passar por despercebida. Na conciliação o terceiro imparcial pode intervir 

sugerindo melhores soluções, caminhos e possibilidades já na mediação a figura do 

terceiro se restringe apenas a proporcionar condições para que as partes possam 

dialogar e alcançar a solução consensualmente. 
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A mediação é recomendada quando se pretende reaver os vínculos afetivos 

havidos até então entre as partes, pois, proporciona uma reflexão não apenas sobre 

o litígio, mas principalmente sobre o que o causou. O diálogo chama as partes para 

a responsabilidade das ações adotadas por elas e proporciona conhecer a 

perspectiva da parte contrária sobre aquela determinada situação.  

Conforme constatado da experiência prática realizada no âmbito do Núcleo de 

Práticas Jurídicas a mediação traz inúmeros benefícios para as partes, dentre os 

quais a celeridade ao passo que o procedimento é muito mais rápido comparado a 

via judicial, as custas se tornam menores pois o procedimento não compreende 

formalismos em excesso, o poder de decisão é das partes que consensualmente 

resolvem o conflito, além de que, a formulação do consenso evita novos litígios.  

Os meios alternativos de resolução de conflitos, especialmente a mediação 

vem ganhando espaço no cenário jurídico e acredita-se que com o passar do tempo 

sua aplicação será utilizada de forma comum e não alternativa como hoje. As 

relações sociais vêm se intensificando e principalmente com a ocorrência da 

pandemia constatamos que o processo judicial não é a ferramenta mais eficaz para 

garantir o direito de Acesso à Justiça. 

Uma nova justiça começa a ser construída visando o bem em comum, a paz 

social e primando pelas soluções pacíficas das controvérsias. Tanto os profissionais 

do direito quanto as partes devem superar a ideia de que Justiça está relacionada ao 

Juiz e assumir suas responsabilidades acerca dos conflitos existentes visando uma 

resolução mais célere, efetiva e justa que contenha a participação ativa das partes 

interessadas. 
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CRITÉRIOS DE RACIONALIDADE NA APLICAÇÃO DO INSTITUTO DA 

DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA PARA ALCANÇAR A 

EFETIVIDADE DO TÍTULO DE CRÉDITO EXEQUÍVEL 

 

Luciane da Silva28 
 Mauricio Souza de Oliveira29 

 

RESUMO 

A personalidade jurídica, para o direito civil, possui obrigações autônomas que não 
se confundem com as obrigações das personalidades físicas dos sócios 
administradores da empresa. Ademais, quando se evidencia a confusão patrimonial, 
em outras palavras uma possível fraude, pode utilizar-se do incidente de 
desconsideração da personalidade jurídica para pleitear a solvência dos dividendos 
da empresa e por consequência quebrar a barreira existente entre a personalidade 
jurídica da empresa e a pessoa física dos sócios que a integram. Salienta-se que a 
incidência da desconsideração da personalidade jurídica, muitas vezes, se dá de 
forma abusiva, extrapolando os limites impostos na legislação brasileira. Desta 
forma, a presente monografia, busca evidenciar e analisar os critérios que estão 
sendo utilizados, bem como os limites impostos para estes, quando existe uma lide e 
esta adentra as portas do judiciário buscando resolver o conflito existente, que no 
presente caso, faz uso do Incidente da Desconsideração da Personalidade Jurídica. 
 
Palavras-Chave: Desconsideração. Pessoa Jurídica. Limites. Critérios. Obrigações. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

A importância da pessoa jurídica é relevante dentro de um instituto jurídico, 

por garantir que determinadas pessoas, em conjunto, realizem atividades, que, 

sozinhas, não seriam possíveis. A principal característica intrínseca à pessoa jurídica 

é a personalidade jurídica que lhe é atribuída. 

Deste modo, torna-se passível de direitos e obrigações, assim, algumas 

consequências se mostram presentes, uma delas é a distinção da personalidade 

jurídica empresária para com seus membros, ou seja, a personalidade jurídica é 

acrescida de personalidade própria, estas não se confundem, assim como seus 

respectivos patrimônios. 
                                                      
28 Graduando em Direito, Universidade do Contestado. Curitibanos. Santa Catarina. Brasil. E-mail: lu- 
130498@hotmail.com. 
29 Graduação em Direito - UnC, Advogado, especialista em Direito do Trabalho e  Direito 
Previdenciário, Assessor Jurídico do Poder Legislativo de São Cristóvão do Sul, Membro titular da 7ª 
Turma do Tribunal de Ética e Disciplina da OAB/SC. Universidade do Contestado. Curitibanos. Santa 
Catarina. Brasil. E-mail: msoliveira@unc.br. 
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Contudo, a regra quanto ao patrimônio possui exceções, nem sempre a 

pessoa jurídica da empresa atinge suas finalidades, esse fato está cerceado por 

diversos fatores, dentre eles fraude e desvio de patrimônio, assim quando se 

evidência a confusão patrimonial, em outras palavras, uma possível fraude, pode 

utilizar-se do incidente de desconsideração da personalidade jurídica para pleitear a 

solvência dos dividendos da empresa atingindo os bens particulares dos sócios ou, 

ainda, de forma inversa. Em que pese o Estado deva observar os critérios 

mencionados acima para a incidência da desconsideração da personalidade jurídica, 

muitas vezes, está, se dá de forma abusiva. 

Destarte, deve o Estado operar, quando provocado, discernindo que a 

sociedade não está sendo utilizada para o fim que é destinada, relativizando o 

princípio da autonomia patrimonial e imputando a responsabilidade aos sócios, como 

mencionado, através da desconsideração da personalidade jurídica, que tem por 

objetivo desconsiderar e exceder a regra da separação patrimonial. 

Deste modo, o presente artigo tratará de algumas noções básicas quanto à 

pessoa jurídica, bem como conceitos, regras, formas e composições, e, ainda o fim 

que se destina. Bem como, abordará de forma a esclarecer as dúvidas pertinentes 

ao instituto da Desconsideração da Personalidade Jurídica, tratando de sua origem, 

conceituação e as teorias que o permeiam. Por fim, elucidará os critérios e limites de 

racionalidade, utilizados para a aplicação da desconsideração da personalidade 

jurídica, com enfoque nos critérios abordados pelo Código Civil em seu artigo 

50,com respaldo do entendimento doutrinário e jurisprudencial aplicado pelos 

tribunais, analisando as hipóteses em que poderá ser considerada a 

descaracterização da personalidade jurídica, bem como os limites impostos para a 

sua aplicação e se os mesmos garante a efetividade do crédito exequível. 

Cumpre elucidar, que para a elaboração do presente artigo, buscou-se 

diversas fontes do direito, sendo enunciados do Conselho Nacional de Justiça - CNJ, 

jurisprudências, conceitos oriundos de doutrinadores, precedentes dos tribunais, de 

modo que o tema não se limite apenas às relações de consumo resguardadas pelo 

Código de Defesa do Consumidor, mas àquelas protegidas pelo Código Civil, e, 

ainda as relações jurídicas dentro do direito do trabalho. 

Tal entendimento se mostrou necessário, haja vista, que a finalidade desta 

monografia é analisar os limites e critérios de racionalidade na aplicação do Instituto 
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da Desconsideração da Personalidade Jurídica em todas as relações jurídicas que 

resultaram em um motivo para incidência desta. 

 

2 DA PESSOA JURÍDICA 

 

A ideia de personalidade está ligada intrinsecamente à questão da pessoa. 

 

Máscara trágica que engrossava a voz do ator e também a máscara dos 
ancestrais que se apresentava em cortejos fúnebres. Desse sentido passou 
para o direito, tomando um sentido jurídico. É para as pessoas que o Direito 
foi feito, e persona foi conceituada como sendo o ser humano capaz de 
direitos e obrigações (SERPA LOPES, 1996, p. 281). 

 

Pessoa, em princípio é o ser humano, mas dentro do ramo do direito estão 

presentes diversas ramificações “artificiais”, entretanto, fundadas no próprio 

interesse humano. O próprio Código Civil em seu art. 1º, traz que toda pessoa é 

capaz de direitos e deveres. 

A personalidade é um atributo à pessoa e, de certo modo, exterioriza a 

aptidão em adquirir direitos e contrair obrigações30. Assim, todo sujeito de direito tem 

capacidade para adquirir direitos e obrigações, como já mencionado. 

A análise sobre as pessoas jurídicas surgiu no Direito Romano: 

 

O Direito Romano pré-clássico, que se estende até meados do século II 
a.C., ignorava por completo o conceito de pessoa jurídica. Mesmo o Estado 
Romano, a Civitas, não detinha o status de pessoa. Não tinha patrimônio, 
uma vez que os bens públicos era res extracommercium, e quando 
contratava, legislava. As convenções celebradas entre os magistrados 
romanos e os cidadãos, principalmente com os republicanos, tinham mais 
caráter de lei do que de contrato (FIUZA, 2016, p. 4). 

 

Em Roma, com o decorrer dos anos, e em decorrência da expansão territorial, 

passou- se a reconhecer a existência de universitas, estas tinham seu patrimônio 

apartado dos entes que a constituíam, sem nenhuma relação com a figura das 

universitas. Para o doutrinador Nello Andreotti Neto “o ponto relevante das pessoas 

jurídicas era a existência de um patrimônio e de uma organização, independente do 

patrimônio individual de cada constituinte do grupo”.31 

                                                      
30 DINIZ, Maria Helena. Código Civil. 2002, p. 4. 
31ANDREOTTI NETO, Nello. Direito Civil e Romano. 1975, p. 62. 



 

91 
Direito em debate III: coletânea de artigos científicos 2020-2, volume II (ISBN: 978-65-88712-07-8) 

Nesta época, não se reconhecia as chamadas societas, as quais eram 

compreendidas como parte integrante do vínculo obrigacional, atribuindo a pessoa 

física dos sócios a responsabilidade pelos direitos e obrigações contraídos pelas 

societas. 

 

2.1 CONCEITOS E NATUREZA JURÍDICA 

 

A Pessoa Jurídica é um ente criado pela legislação, que lhes fornece 

capacidade de ser sujeito dotado de direitos e deveres, de modo a atuar no meio 

social de forma distinta das pessoas físicas que a integram, todavia necessitam de 

representação, esta se dá através de uma pessoa física. 

 

Considera estes agrupamentos como formando cada um uma unidade, uma 
entidade, cuja existência é distinta das partes componentes. Por um 
antropomorfismo instintivo, assimila-os aos indivíduos e, dado que estes, 
tendo um corpo, são pessoas físicas - os agrupamentos serão pessoas 
morais, ou ainda, pessoas jurídicas. Diz-se que eles têm personalidade 
moral, personalidade civil, que se comportam como seres intelectuais, seres 
morais. Estes seres morais, à semelhança dos homens, podem adquirir, 
contratar, serem titulares de direitos, devedores de obrigações, em resumo 
serem sujeitos de direito (CARBONNIER. 1996, p. 355). 

 

No Direito Romano a conceituação não se afasta do entendimento pátrio: 

 

[...] assim como se atribui capacidade à chamada pessoa natural – o 
individuo -, atribui-se personalidade a esse grupo de pessoas ou a um 
conjunto  patrimonial criado em busca de um fim. Assim como se atribui à 
pessoa humana capacidade jurídica, da mesma forma se atribui capacidade 
a essas entidades que se distanciam da pessoa individual para formar o 
conceito de pessoa jurídica (VENOSA, 2007, p. 213). 

 

Sob a ótica do autor César Fiuza, a conceituação acerca das Pessoas 

Jurídicas se apresenta da seguinte forma: 

 

São entidades criadas para a realização de um fim e reconhecidas pela 
ordem jurídica como pessoas, sujeitos de direitos e deveres. São 
conhecidas como pessoas morais, no Direito Francês, e como pessoas 
coletivas, no Direito Português (FIUZA, 2016, p. 5). 

Assim, é possível frisar-se que a Pessoa Jurídica é um agrupamento de 

pessoas físicas que diante de algumas dificuldades e esforços, juntam-se com a 

finalidade de atingir objetivos e finalidades, de modo que se estivessem sozinhas 
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não os atingiriam, dotada de patrimônio, direitos e deveres próprios, que não se 

confundem com as pessoas físicas que a compõem. 

 

2.2 REQUISITOS PARA A CONSTITUIÇÃO DA PESSOA JURÍDICA 

 

A constituição formal da Pessoa Jurídica tem como requisito uma pluralidade 

de indivíduos ou bens, bem como uma finalidade específica. Ainda, têm-se como 

requisitos ao ato constitutivo e seu registro junto ao órgão competente. Desta forma, 

elencam-se três elementos essenciais como requisitos para sua constituição, sendo 

eles: Vontade humana criadora; Observância das condições legais – Subdivide-se 

em: Elaboração do ato constitutivo e Registro do ato constitutivo; e por fim, Licitude 

de seu objetivo.32 

A vontade humana, no sentido literal da palavra, é a exteriorização da vontade 

em constituir uma pessoa jurídica, essa vontade é materializada pelos membros 

integrantes. 

 

Há, portanto, um direcionamento da vontade de várias pessoas em torno de 
uma finalidade comum e de um novo organismo. A pessoa jurídica também 
pode nascer da destinação de bens de uma pessoa para integrá-la na 
procura de uma finalidade. Para que essa destinação de bens se transforme 
em pessoa jurídica, é sempre necessária a atuação da vontade do 
instituidor. É o princípio das fundações. Em qualquer caso, portanto, a 
pessoa jurídica tem como ponto de nascimento a vontade criadora 
(VENOSA, 2007, p. 221). 

 

Até aqui, a pessoa jurídica existe como um estado latente, todavia para fruir 

de suas prerrogativas no âmbito da vida civil, deve-se observar o segundo requisito, 

qual seja, a observância das condições/determinações legais. 

Para que ocorra a constituição da pessoa jurídica, torna necessária a 

observância das condições legais, outro elemento essencial. Este por sua vez 

consiste na elaboração e registro do ato constitutivo. O ato constitutivo é um 

requisito exigido por lei e denomina-se: 

 

Estatuto, em se tratando de associações, que não têm fins lucrativos; 
Contrato social, no caso de sociedades, simples ou empresárias, 
antigamente denominadas civis e comerciais; e Escritura pública ou 
testamento, em se tratando de fundações [...]. (GONÇALVES, 2011, p. 183) 

                                                      
32 GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito civil esquematizado. 2011, p. 183. 
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Por fim, a observância da licitude de seu objetivo, que consiste um requisito 

indeclinável, devendo ser determinado e possível. Via de regra o objetivo é o fim 

lucrativo através da atividade desempenhada pela pessoa jurídica. Todavia, os fins 

podem ser diversificados, não se limitando apenas ao lucrativo. 

O ato constitutivo se concretiza por meio do impulso volitivo dos integrantes, 

que ao formalizarem tal ato, que pode ser através de contrato social ou estatuto, 

dependendo da espécie de pessoa jurídica pretendida. 

Assim, é perfeitamente possível concluir que, que inúmeras são as 

observâncias a serem feitas para constituir uma pessoa jurídica. De igual modo, é 

necessário apor o ato constitutivo, o registro do mesmo junto ao órgão competente, 

como já elucidado. Para a existência legal da pessoa jurídica se faz necessário o 

efetivo registro nos moldes do art. 45 do Código Civil. 

 

2.3 CLASSIFICAÇÕES E FINALIDADES DA PESSOA JURÍDICA 

 

A Pessoa Jurídica pode ser classificada quanto à nacionalidade, a estrutura 

interna e à atividade executada ou funções33 

No que diz respeito à nacionalidade, esta pode ser subdividida em nacional 

ou estrangeira, observando sua vinculação e subordinação àquela ordem que lhe 

concedeu a personalidade, não se prendendo, inclusive a nacionalidade de seus 

integrantes e a quem controla suas finanças, tal afirmativa está expressa no disposto 

Legal nº 4.657 de 1942 (Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro). 

 

A sociedade nacional é a organizada conforme a lei brasileira e tem no 
País a sede de sua administração (CC, arts. 1.126ª 1.133). A sociedade 
estrangeira, qualquer que seja seu objetivo, não poderá, sem autorização 
do Poder Executivo, funcionar no País, ainda que por estabelecimentos 
subordinados, podendo, todavia, ressalvados os casos previstos em lei, ser 
acionista de sociedade anônima brasileira. Se autorizada a funcionar no 
Brasil subjeitar-se-á às leis e aos tribunais brasileiros, quanto aos atos aqui 
praticados, deverá ter representante no Brasil e poderá nacionalizar-se, 
transferindo sua sede para o Brasil (CC, arts. 1.134 s 1.141). (DINIZ, 2015, 
p. 272 – grifo nosso) 

 

Quanto à estrutura interna, tem-se: universitas pernarum, e universitas 

bonorum, a primeira são as corporações que fruem e exercem alguns direitos, 

                                                      
33 DINIZ, Maria Helena. Curso de Direito Civil Brasileiro: Teoria Geral do Direito Civil, 2015, p. 272; 
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apenas de forma coletiva e através de uma única vontade, podendo, ainda, ser 

manifestar de duas formas, aquelas que buscam lucro (sociedades) ou aquelas que 

não visam fins lucrativos (Associações). A segunda está ligada ao seu patrimônio, a 

exemplo, temos as fundações, onde seus fundadores dispõem de parte de seu 

patrimônio pessoal em favor da formação da fundação. 

As associações se diferenciam das fundações, pois a primeira visa atingir 

objetivos internos e comuns aos integrantes, a segunda, anseia finalidades externas 

e se estende a terceiros34. 

 

Associações: as associações não têm fins lucrativos, mas religiosos, 
morais, culturais, assistenciais, desportivos ou recreativos. Sociedades: as 
sociedades, como dito, podem ser simples e empresárias. As simples têm 
fim econômico e visam lucro, que deve ser distribuído entre os sócios. São 
constituídas, em geral, por profissionais de uma mesma área (escritórios de 
engenharia, de advocacia etc.) ou por prestadores de serviços técnicos 
(GONÇALVES, 2011, p. 191-192 – grifo nosso). 

 

Por fim, as pessoas jurídicas podem ser classificadas quanto às funções e 

capacidades. 

O primeiro cerne dentro desta classificação é a divisão existente entre 

pessoas jurídicas de direito público e pessoas jurídicas de direito privado, prevista no 

art. 40 do Código Civil. Podendo, ainda, as pessoas jurídicas de direito público, 

subdividissem em direito público interno e direito público externo. 

A União, os Estados e os Municípios são reconhecidos como pessoas 

jurídicas, no que tange ao direito interno, todavia, frente as constantes evoluções e 

consequentemente surgimento de múltiplas e complexas funções do Estado, foram 

criados organismos paraestatais, com objetivo de facilitar a administração, de igual 

modo ocorre com as autarquias. 

Quanto as pessoas públicas de direito externo, são regulamentadas pelo 

direito internacional e abrange: “nações estrangeiras, Santa Sé, uniões aduaneiras, 

(MERCOSUL, União Europeia etc..) e organismos internacionais (ONU, OEA, 

UNESCO, INTERPOL etc...)”. 35  Assim regula o Código Civil quanto às pessoas 

jurídicas de direito público externo: “Art. 42. São pessoas jurídicas de direito público 

externo os Estados estrangeiros e todas as pessoas que forem regidas pelo direito 

internacional público”. 
                                                      
34 ibidem, p. 272-273 
35 DINIZ, Maria Helena. Curso de Direito Civil Brasileiro: Teoria Geral do Direito Civil, 2015, p. 273. 
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Já no que diz respeito às pessoas jurídicas de direito privado são os serviços 

sociais autônomos, que são entes de cooperação estatal (SESC, SESI).36 

Para tanto, tem-se assim, o rol das classificações das pessoas jurídicas, que 

se desdobra em diversas hipóteses, em todas elas, existe as previsões legais as 

quais se subordinam, todas viabilizam facilitar a abrangência de seus propósitos. 

 

3 DO INSTITUTO DA DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA 

 

Para todo e qualquer entendimento aprofundado, necessita-se de um conceito 

básico para que seja possível uma melhor compreensão acerca do tema, portanto, a 

Desconsideração da Personalidade Jurídica consiste, em um mecanismo que visa 

coibir os sócios de uma determinada personalidade jurídica, a utilizarem-se desta 

objetivando desviar seu patrimônio. Sendo possível através deste instituto a 

responsabilização destes sócios com o patrimônio particular, ou seja, da pessoa 

física de cada sócio. 

 

3.1 ORIGEM 

 

A teoria da Desconsideração da Personalidade integra uma disputa ente a 

doutrina americana e a inglesa, quanto a sua origem. Segundo Lessa Bastos (2003), 

sua origem se deu nos Estados Unidos, em 1809, com o caso Bank of Unites vs. 

Devaux. Ademais, o caso que deu grande fama ao instituto da desconsideração  da 

personalidade jurídica, aconteceu na Inglaterra, o famoso caso Salomon vs. 

Salomon. Aeron Salomon. O julgado tratava-se de um comerciante, que constituiu 

uma empresa, em 1892, em conjunto com outros seis membros de sua família e 

cedeu o seu fundo de comércio à empresa, dela recebendo 20.001 (vinte mil e uma) 

ações decorrentes de sua concessão, enquanto para cada um dos outros 

componentes destinou-se somente uma ação para integração do valor da 

contribuição efetuada. Salomon recebeu ainda, em razão da diferença entre a 

transferência para o fundo de comércio, valor acima das ações subscritas, tendo 

esta dívida garantida por hipoteca. 

 

                                                      
36 ibidem, p. 273 



 

96 
Direito em debate III: coletânea de artigos científicos 2020-2, volume II (ISBN: 978-65-88712-07-8) 

Aron Salomon era um homem rico, em julho de 1892. Produtor de sapatos e 
botas, exercia o comércio através de uma empresa denominada A. Salomon 
& CO, em High Street, Whitechapel, onde possuía grandes armazéns e o 
estabelecimento propriamente dito. Estava no ramo há 30 anos. 
Começando seu comércio com um pequeno capital, gradualmente construiu 
um próspero negócio, possuindo bom crédito e boa reputação. (LESSA 
BASTOS, 2003, p. 3) 

 

Na companhia no ano de 1987 começou a ver-se em dificuldades devido a um 

período de depressão no comércio de botas e sapatos e consequentemente foi 

colocada em liquidação. Observou-se, então, que seus bens eram suficientes para 

quitar as dívidas dos credores garantidores, não restando bens para quitar o débito 

com o restante dos credores. 

Neste caso o liquidante sustentou que a atividade da companhia estava sendo 

exercida de forma fraudulenta, de modo a furtar-se da responsabilidade assumida 

com os credores não garantidores. O liquidante sugeriu que Salomon fosse 

responsabilizado pelos débitos da companhia e que este respondesse com o seu 

próprio patrimônio. Tal alegação aduzida foi aceita pelo juiz, tanto o de 1ª instância, 

quanto o de 2ª. A formação desta teoria sofreu, posteriormente, uma repercussão 

muito grande, conseguindo obter atenção de juristas norte-americanos, que 

detinham agora, de um mecanismo que conseguia solver os dividendos da empresa, 

atingindo os bens particulares dos sócios, quando estes cometiam fraude ou o abuso 

de direito, se “desfazendo” do patrimônio para não quitar seus débitos. 

A condição de estar sujeito às normas jurídicas e exercer os direitos nela 

contemplados caracteriza a personalidade jurídica, que é a condição de vir a 

titularizar direitos e obrigações. 

Através da personalidade é possível que o titular venha a adquirir, exercitar, 

modificar, substituir ou defender seus interesses. Não se trata de um direito, mas sim 

de elemento indispensável para exercê-lo e, consequentemente, contrair obrigações. 

 

A existência legal das pessoas jurídicas de Direito Privado nasce com a 
inscrição do ato constitutivo no respectivo registro, precedida, quando 
necessário, de autorização ou aprovação do Poder Executivo. Por ocasião 
do registro constarão obrigatoriamente a denominação, seus fins e sua 
sede, o tempo de duração e o fundo social, quando houver, além do modo 
de administração e a forma de modificação desta administração, qual a 
extensão da responsabilidade dos seus membros e as condições de 
extinção da pessoa jurídica, além do destino do seu patrimônio neste caso 
(GONÇALVES, 2006, p. 27). 
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Importante bordarmos uma concepção de Personalidade Jurídica para 

compreendermos o conceito ao todo do instituto da Desconsideração da 

Personalidade Jurídica, assim, toda pessoa é portadora de direitos e obrigações e a 

Personalidade Jurídica é um atributo à pessoa natural, conforme NADER (2020, p. 

287) “Personalidade jurídica, atributo essencial ao ser humano, é a aptidão para 

possuir direitos e deveres, que a ordem jurídica reconhece a todas as pessoas”. 

Acerca da Desconsideração da Personalidade Jurídica, O Código Civil de 

2002 dispõe em seu artigo 50, que: 

 

[...] em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio 
de finalidade, ou pela confusão patrimonial, pode o juiz decidir, a 
requerimento  da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir 
no processo, que os 4 efeitos de certas e determinadas relações de 
obrigações sejam estendidos aos bens particulares dos administradores ou 
sócios da pessoa jurídica (BRASIL, 2002). 

 

Desta forma, compreende-se por Desconsideração da Personalidade Jurídica, 

o mecanismo processual concedido ao credor para que, quando houver entraves à 

satisfação de seu crédito, possa adentrar nos bens particulares dos sócios da 

sociedade devedora. Nas palavras de Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade 

Nery, o desvio de finalidade assim se traduz: 

 

[...] constatação da efetiva desenvoltura com que a pessoa jurídica produz a 
circulação de serviços ou de mercadorias por atividade lícita, cumprindo ou 
não o seu papel social, nos termos dos traços de sua personalidade jurídica. 
Se a pessoa jurídica se põe a praticar atos ilícitos ou incompatíveis com sua 
atividade autorizada, bem como se com sua atividade favorece o 
enriquecimento de seus sócios e sua derrocada administrativa e econômica, 
dá-se ocasião de o sistema de direito desconsiderar sua personalidade e 
alcançar o patrimônio das pessoas que se ocultam por detrás de sua 
existência jurídica (NERY, 2008, p. 249). 

 

Rubens Requião segundo Ricardo Fiuza, em sua obra intitulada Código Civil 

Comentado, vai além. Leciona que, em determinados casos, a desconsideração da 

personalidade jurídica é ineficaz: 

 

[...] Os doutrinadores que julgam essa providência admissível no direito 
brasileiro salientam, geralmente, que ela não envolve ‘a anulação da 
personalidade jurídica em toda a sua extensão, mas apenas a declaração 
de sua ineficácia para determinado efeito em caso concreto. (FIUZA, 2008, 
p. 41) 
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Diz ainda Fiuza, que se deve diferenciar Despersonalização e 

Desconsideração da Personalidade Jurídica: 

 

[...] Vale dizer: cumpre distinguir entre despersonalização e 
desconsideração da personalidade jurídica. Nesta, subsiste o princípio da 
autonomia subjetiva da pessoa coletiva, distinta da pessoa de seus sócios 
ou componentes, mas essa distinção é afastada, provisoriamente e tão-sé 
para o caso concreto. Demais, não basta que haja suspeita de desvio de 
função, para que se aplique o grave princípio. Conforme advertiu o 
Professor Lamartine Corrêa de Oliveira, ‘não podem ser entendidos como 
verdadeiros casos de desconsideração todos aqueles casos de mera 
imputação de ato: é necessário fazer com que a imputação se faça com 
predomínio da realidade sobre a aparência. (FIUZA, 2008, p. 41) 

 

Ainda em análise ao artigo 50 do Código Civil, Fiuza diz; 

 

[...] Doutrina Desconsideração da pessoa jurídica: A pessoa jurídica é uma 
realidade autônoma, capaz de direitos e obrigações, independentemente de 
seus  membros, pois efetua negócios sem qualquer ligação coma vontade 
deles; além disso, se a pessoa jurídica não se confunde com as pessoas 
naturais que a compõem, se o patrimônio da sociedade não se identifica 
com o dos sócios, fácil será lesar credores, mediante abuso de direito, 
caracterizado por desvio de finalidade, tendo-se em vista que os bens 
particulares dos sócios não podem ser executados antes dos bens sociais, 
havendo dívida da sociedade. Por isso o Código Civil pretende que, quando 
a pessoa jurídica se desviar dos fins determinantes de sua constituição, ou 
quando houver confusão patrimonial, em razão de abuso da personalidade 
jurídica, o órgão judicante, a requerimento da parte ou do Ministério Público, 
quando lhe couber intervir no processo, esteja autorizado a desconsiderar, 
episodicamente, a personalidade jurídica, para coibir fraudes de sócios que 
dela se valeram como escudo sem importar essa medida numa dissolução 
da pessoa jurídica. Com isso subsiste o princípio da autonomia subjetiva da 
pessoa coletiva, distinta da pessoa de seus sócios; tal distinção, no entanto, 
é afastada, provisoriamente, para um dado caso concreto, estendendo a 
responsabilidade negocial aos bens particulares dos administradores ou 
sócios da pessoa jurídica. (FIUZA, 2008, p. 41) 

 

Outrora, formalizada a constituição da pessoa jurídica junto ao órgão 

competente, esta adquire personalidade jurídica, então os sócios que a integram, 

podem responder patrimonialmente por esta nas seguintes modalidades: limitada ou 

ilimitada. 

A responsabilidade limitada, como o próprio nome diz, se limita à 

responsabilização com o patrimônio da personalidade jurídica, não atingindo, pois, 

os interesses da pessoa física que a integram, por estes serem distintos. Quanto a 

responsabilidade ilimitada, o patrimônio da pessoa física e da pessoa jurídica 

responde, de forma solidária. 
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Com tantos conceitos acerca da personalidade jurídica, quanto ao instituto da 

Desconsideração da Personalidade Jurídica é louvável crer e concluir que a 

personificação da personalidade jurídica gera as pessoas físicas que a integram, 

impactos relativos as ações por ela praticadas, podendo serem de forma positiva ou 

negativa, dependendo da forma de responsabilidade a elas atribuídas. 

 

3.2 TEORIAS E SUAS FINALIDADES NO ORDENAMENTO JURÍDICO 

BRASILEIRO 

 

A Desconsideração Clássica da Personalidade Jurídica é dividida pela 

doutrina entre a Teoria Maior, disposta no Código Civil e a Teoria menor, disposta no 

Código de Defesa do Consumidor. 

A Teoria Maior é abordada pela doutrina e jurisprudência como aquela em 

que a regra geral é a teoria apresentada no Artigo 50 do Código Civil e, nestas 

situações, não pode aplicá-la sob o embasamento de que a pessoa jurídica 

encontra-se insolvente para o adimplemento de suas obrigações. 

O credor necessita, então, apresentar, não apenas provar sua insolvência, 

mas também demonstrar que houve desvio de finalidade da sociedade ou confusão 

patrimonial entre seus bens e o de seus sócios. 

 

Art. 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo 
desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz, a 
requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir 
no processo, desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas 
relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares de 
administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta  ou 
indiretamente pelo abuso (BRASIL, 2002). 

 

Assim, nesta teoria a desconsideração é exceção e deve ser aplicada com 

bastante cautela pelos julgadores. Pois, permitir a utilização do instituto pela simples 

insolvência do devedor vai de encontro com os preceitos básicos do direito 

empresarial, que preza pela total separação dos bens da pessoa jurídica e da 

pessoa física de seus sócios. 

Na teoria menor, estipulada pelo Código de Defesa do Consumidor em seu 

Artigo 28, §5°, em que se desconsidere a personalidade jurídica da sociedade 

devedora, basta que se prove a insolvência da pessoa jurídica, ou seja, a 
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impossibilidade de efetuar o pagamento de suas obrigações, independentemente da 

existência de desvio de finalidade ou de confusão patrimonial. 

É oportuno dizer, que dentro do Código de Defesa do Consumidor pode 

ocorrer a direta responsabilização dos sócios ou administradores da empresa, 

quando há má administração, neste caso é importante ressaltar que se trata de 

responsabilidade própria, não incidindo a desconsideração da personalidade 

jurídica. 

Quanto à desconsideração inversa, ao contrário do que ocorre nos casos de 

desconsideração clássica, a pessoa jurídica do devedor torna-se um empecilho ao 

recebimento do montante devido pela pessoa física. Em outras palavras, é a 

possibilidade de se adentrar ao patrimônio de uma sociedade, em razão da 

existência de dívidas contraídas por algum dos sócios, sendo assim, possível 

desconsiderar a autonomia patrimonial da pessoa jurídica para responsabilizá-la por 

obrigações assumidas pela pessoa física de seu(s) sócio(s). 

Destaca-se aqui a Teoria da Desconsideração Lateral da Personalidade 

Jurídica, que consiste na possibilidade de se alcançar o patrimônio de empresa 

diversa da executada, mas que integra o mesmo grupo econômico da devedora, 

para que se satisfaça obrigação por esta contraída. 

A hipótese acima aludida ocorre quando existe uma empresa dita “de 

fachada” que existe apenas para criar uma barreira ilegal à cobrança de um crédito. 

Assim, quando se percebe que o grupo econômico devedor criou uma nova 

personalidade jurídica, com o objetivo de esvaziar os bens da empresa executada 

para uma segunda sociedade que não faz parte da lide, permite-se a 

desconsideração lateral da personalidade jurídica. Tal medida encontra-se disposta 

no Artigo 593 do Código de Processo Civil. 

A Desconsideração Lateral vem sendo amplamente utilizada pelos Tribunais 

Estaduais e Superiores, com entendimento no sentido de que só se aplica esta 

teoria quando se verifica haver gestão fraudulenta e pertencendo a pessoa jurídica 

devedora a grupo de sociedades sob o mesmo controle e com estrutura meramente 

formal. Por fim, esta teoria tem como escopo levantar o “véu” de uma sociedade 

criada com mero intuito fraudatório e atingir o patrimônio de quaisquer sócios ocultos 

dessa sociedade. 
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A partir das ressalvas e diferenciações já expostas no presente, é perceptível 

que há necessidade de os magistrados estarem atentos para não aplicar, 

indiscriminadamente e sem rigor técnico, a teoria da desconsideração da 

personalidade jurídica. Afinal, conforme dito, amiúde recorre-se à teoria 

desnecessariamente, pois as soluções mais apropriadas seriam relacionadas à 

responsabilização limitada já existente. Todavia, para concluir, é irrefutável que a 

teoria de Desconsideração da Personalidade Jurídica está presente no meio jurídico 

para coibir ações fraudulentas, dotadas de má fé de forma a preservar a autonomia 

da pessoa jurídica. 

 

4 LIMITES E CRITÉRIOS DA APLICABILIDADE DO INSTITUTO PARA 

GARANTIR A EFETIVIDADE DO CRÉDITO EXEQUÍVEL 

 

O desvio da finalidade e a confusão patrimonial são os principais fatores que 

permeiam o Instituto da Desconsideração da Personalidade Jurídica, em que pese o 

Artigo 50 do Código Civil de 2002 tenha por finalidade orientar àqueles que aplicam 

o direito, objetivando sua correta aplicação, subsistem situações em que os limites 

de aplicabilidade do referido instituto são extrapolados. 

Desta forma, mostra-se necessário uma análise acerca do art. 50 do Código 

Civil de 2002, que caracteriza o abuso da personalidade jurídica pelo desvio de 

finalidade e pela confusão patrimonial. 

 

4.1 DESVIO DE FINALIDADE 

 

Cumpre elucidar a definição de desvio de finalidade: 

 

Prática de certos atos pelos administradores que, embora atuando nos 
limites de seus poderes, desvirtuam seus objetivos ou suas finalidades, 
afastando-as daquelas esperadas pela lei ou desejadas pelo interesse 
social. Seria, portanto, a violação ideológica da lei ou do bem comum, 
colimando o administrador da empresa fim não desejado pelo legislador, ou 
utilizando motivos e meios imorais para prática de um ato de administração 
na empresa, aparentemente legal (ZANGRANDO, 2003, p. 663). 

 

Para o doutrinador César Fiuza: 
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Ocorrerá desvio de finalidade, sempre que a pessoa jurídica não cumprir a 
finalidade a que se destine, causando, com isso prejuízos a terceiros. Além 
disso, é também desvio de finalidade, ou melhor, o desrespeito ao princípio 
da função social da empresa (FIUZA, 2016, p. 13). 

 

A função da personalidade jurídica pode ser alusiva ao seu objeto social, ou 

seja, dentre os limites impostos ao exercício do direito desta personalidade, 

podemos encontrar a finalidade ou função de tal direito, logo o desvio desta 

finalidade ou função acarreta a desconsideração, vejamos: 

 

Em toda pessoa jurídica há, pois, dois elementos fundamentais a 
considerar: a finalidade e os poderes para consegui-la. Toda função, com 
efeito, supõe poder próprio, competência. Da função geral da pessoa 
jurídica, ligada ao seu fim, decorrem funções particulares dos que são 
legitimados a atual em vista desse fim, os funcionários. Mas enquanto a 
designação destes é submetida à vontade concreta dos homens, a definição 
daquelas – tanto da função geral como das funções particulares – é 
atribuída pela regra geral, lei ou estatuto (COMPARATO, 1983, p. 283). 

 

Assim, denota-se a importância de quando realizar o registro de uma pessoa 

jurídica deva-se estar declarado os fins desta. Ou seja, como delineia Comparato, a 

desconsideração somente será aplicada quando evidenciado um desvio de função, 

que na maioria das vezes, é resultante de abuso ou fraude. 

Em que pese o desvio da função seja relevante para a incidência da 

Desconsideração da Personalidade Jurídica, que nada mais seria que a violação dos 

limites da responsabilidade desta personalidade, não se pode afastar os critérios 

subjetivos que levaram o agente a cometer tal fato, em outras palavras, tais critérios 

subjetivos são os elementos encontrados em cada caso concreto, que influenciam 

na ocorrência ou não do instituto em análise. 

Novamente, se evidencia que os limites para aplicação da desconsideração 

da personalidade jurídica devem ser elencados de forma cautelosa e muito 

particular, tendo em vista, que mesmo estando estipulados no texto da lei seca, de 

maneira taxativa, nem sempre os limites são dotados de verdades absolutas. 

Assim, ousa-se dizer, que os conceitos de finalidade são ampliados, não se 

limitando apenas a função social que se destina a personalidade jurídica, mas 

também possibilitando analisar seu objetivo social. 

Por fim, cumpre avultar que para a aplicação da desconsideração da 

personalidade jurídica, nos casos em que ocorre o desvio de finalidade, o art. 50 do 
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Código Civil, exige que ocorra a utilização da pessoa jurídica com má-fé objetivando 

prejudicar terceiros. 

 

4.2 CONFUSÃO PATRIMONIAL 

 

Dentre as teorias da Desconsideração da Personalidade Jurídicas já 

abordadas neste trabalho, a objetiva tem como elemento base a confusão 

patrimonial, além da insolvência, esta característica a difere das demais teorias. 

 

A confusão patrimonial ocorrerá quando for possível estabelecer claramente 
o que seja da sociedade e o que seja dos sócios. Destaca-se que a confusão 
patrimonial também ocorre nos casos de dissolução irregular da pessoa 
jurídica, quando desapareçam os sócios e os bens, e remanesçam débitos a 
ser pagos (FIUZA, 2016, p. 13). 

 

Cabe elucidar, que a confusão patrimonial é uma inovação trazida à época em 

que fora elaborado o Código Civil de 2002, esta diretriz foi muito abordada pelo 

jurista Fabio Konder Comparato que positivou a teoria. Graças as suas inúmeras 

críticas às redações anteriores que nada tratavam acerca da confusão patrimonial. 

O jurista Fabio Konder Comparato tecia suas críticas, principalmente, acerca 

de a confusão patrimonial não ser taxada como um elemento constitutivo para o 

desvio dos fins da personalidade jurídica, ou seja, a confusão patrimonial deveria ser 

prevista, de forma expressa, como um ato que viabilizava a incidência do Instituto da 

Desconsideração da Personalidade jurídica37. 

Fabio Konder Comparato eleva, ainda, a questão de grupos econômicos, onde 

é praticamente impossível perceber a ocorrência da confusão patrimonial, haja visto 

que o interesse econômico de uma sociedade subordina-se ao interesse geral do 

agrupamento econômico, com isso, torna-se inevitável, por exemplo, a ocorrência de 

transações entre as sociedades integrantes. 

Isso leva a arguir sobre a tensão que permeia o ordenamento jurídico; pune-

se essa transferência entre sociedades, tornando tal prática como ato ilegal ou cessa 

completamente a execução das normas, afetando o interesse dos credores daquelas 

sociedades. 

                                                      
37 COMPARATO, Fábio Konder. O poder de controle na Sociedade Anônima. 1983, p. 368-369 
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No sistema brasileiro, as empresas pertencentes ao mesmo grupo econômico 

não possuem, via de regra, responsabilidade solidária pelos débitos de outras 

empresas do mesmo grupo, ou seja, fato este que torna mais evidente a tensão que 

permeia a confusão patrimonial.] Conclui-se que a confusão patrimonial resulta da 

negligência quanto à separação dos ativos pertencente às pessoas  jurídicas  e  

físicas,  afetando  na  transparência  e propriedade contábil da empresa. Assim, a 

confusão patrimonial, como critério à incidência da desconsideração, assim como os 

demais critérios, devem ser analisados e aplicados individualmente de maneira 

assídua, evidenciando a ocorrência do abuso da utilização da pessoa jurídica para 

prejudicar terceiros. 

 

4.3 FRAUDE 

 

Este é um pressuposto que não se encontra tipificado de forma expressa no 

art. 50 do Código Civil, muito embora seja utilizado como parâmetro para a aplicação 

do Instituto. 

Conceituando “Fraude” para um melhor entendimento, podemos concluir que 

esta é derivado do latim, fraudis e significa engano, má-fé, logro, ou seja, nada mais 

é do que uma ação maliciosa promovida com finalidade de disfarçar ou, ainda, 

ocultar a verdade. Assim, tem-se que a fraude se funda em ato lesivo a interesses 

alheios, ato que se evidencia as intenções dotadas de má-fé com intento de 

desviarem-se suas obrigações38. 

Todavia, em que pese existam arguições que divergem fraude do dolo, 

existem doutrinadores que lecionam no sentido de que deve-se compreender dolo 

como algo intrínseco à fraude, sendo o dolo, justamente, o que caracteriza a fraude: 

 

Considera-se ato fraudulento, como o conceituam os revisores do Projeto de 
Código de Obrigações, no art. 67, ‘negócio jurídico tramado para prejudicar 
credores, em benefício do declarante ou de terceiro’. No abuso de direito 
não  existe, propriamente, trama contra o direito de credor, mas surge do 
inadequado uso de um direito, mesmo que seja estranho ao agente o 
propósito de prejudicar o direito de outrem (REQUIÃO, 1988, p.163). 

 

São os entendimentos para a caracterização da fraude, mas pode-se entender 

que esta tem como requisitos a má-fé e a intenção de causar prejuízo a terceiros. A 
                                                      
38 SILVA, de Plácido. Vocabulário jurídico. 2.ed. Rio de Janeiro: Forense, 1967, p. 718. 
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jurisprudência proferida pelos tribunais no ordenamento jurídico brasileiro reconhece 

a fraude como requisito para incidência do instituto: 

 

[...] 2. O CPC/2015 inovou no assunto prevendo e regulamentando 
procedimento próprio para a operacionalização do instituto de 
inquestionável relevância social e instrumental, que colabora com a 
recuperação de crédito, combate à fraude, fortalecendo a segurança do 
mercado, em razão do acréscimo de garantias aos credores, apresentando 
como modalidade de intervenção de terceiros (Arts. 133 a 137)39. 

 

Desta forma, conclui-se que, como os demais requisitos, embora não 

expressa na legislação, a fraude vem sendo utilizada sim como elemento essencial à 

aplicação do instituto da desconsideração da personalidade jurídica, analisando 

cada causa e, ainda que, diferentes sejam as compreensões que à permeiam, nota-

se que sua aplicação acontece nos casos que chegam aos nobres julgadores. 

 

4.4 ABUSO DE DIREITO 

 

Antes de tratar do abuso de direito, cumpre observar a distinção entre a 

fraude e abuso de direito, enquanto a primeira está sujeita ao uso do direito objetivo, 

a segunda está sujeita ao direito subjetivo. 

Para o autor Fábio Ulhoa Coelho, a diferença entre ambos, está no ponto em 

que a fraude não necessita ligação intermediária entre intenção de prejudicar e o 

dado, já o abuso de direito necessita de um elemento que intermedeie essa ligação, 

geralmente, no abuso de direito o elemento elo é o mal uso de um direito40. 

A teoria do abuso de direito foi positivada pelo Código Civil de 2002, que o fez 

no seu art. 187: “Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, 

excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela 

boa-fé ou pelos bons costumes”. 

A doutrina pátria também trás em suas escritas o ensinamento de que o 

abuso de direito é o uso ilimitado de um direito subjetivo, que por isso causa danos a 

                                                      
39 STJ. Recurso Especial nº 1729554/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, 

DJ: 06/06/2018, 2018. Disponível 
em:<https://www.buscadordizerodireito.com.br/jurisprudencia/detalhes/ca7be8306ecc3f5fa30ff2c41e
64fa7b>. Acesso em 22 set. de 2020. 

40 COELHO, Fábio Ulhoa. Desconsideração da personalidade jurídica. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 1989, p. 60 
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terceiros41. É certo que, facilmente podem-se confundir os requisitos dispostos no 

art. 50, todos possuem significados que se assemelham. 

Todas as teorias que permeiam estes requisitos, tanto o abuso de direito, 

quanto os demais já mencionados, tentam, incansavelmente, conceituá-los e 

fundamentá-los, não obstante, todas trazem em sua bagagem o propósito de causar 

dano a outrem. Assim, melhor contextualizando o abuso de direito, este se não fosse 

pelo elemento “causar dano a outrem”, nada mais seria do que um “simples” direito. 

Evidencia-se, assim, que o abuso de direito, muito bem assentado pelo 

Código Civil de 2002, trás segurança ao ordenamento jurídico, em que pese as 

divagações sobre seu conceito, o mesmo se mostra sendo aplicado nos casos. 

 

4.5 EFETIVIDADE DO CRÉDITO EXEQUÍVEL 

 

Quando se é celebrado um negócio jurídico, este gera obrigações. Quando 

tais obrigações não são cumpridas, nasce para o credor a possibilidade, ou melhor, 

dizendo, o direito em cobrar esta obrigação que foi inadimplida. 

Assim surge a possibilidade de executar o devedor, este processo de 

execução pode ser judicial ou extrajudicial. 

 

Entende-se por procedimento executivo o conjunto de atos praticados no 
sentido de alcançar a tutela jurisdicional executiva, ou seja, a efetivação/ 
realização/ satisfação da prestação devida. A execução pode ser buscada 
através de processo autônomo de execução ou por meio de uma fase 
instaurada no bojo de um processo já em curso. Pode ser classificada em 
execução fundada em título executivo judicial ou extrajudicial, a depender 
do título que lhe serve de base. O título executivo é indispensável para 
propositura da ação de execução e é nele que o credor tem o seu direito 
assegurado (HOLLERBACH; PIRES, 2013, p. 3). 

 

Diante das indagações levantadas, a questão principal que se levanta é a 

efetividade do crédito exequível, se de fato este é alcançado quando incide a 

desconsideração da personalidade jurídica. É sabido que dentre todos os pontos já 

alçados, e por conta de fatores, como o desvio de finalidade, confusão patrimonial e 

abuso de direito, elementos que caracterizam a desconsideração, se torna dificultoso 

executar um crédito, ou melhor, tornar a execução exitosa. 

                                                      
41 AMARAL, Francisco. Direito Civil: Introdução. 5.ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2003, p. 550 
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Uma execução “simples”, onde não há a incidência do instituto, que visa 

apenas executar um título comum entre credores e deveres físicos, em grande parte 

dos casos já se encontra diversos empecilhos, estes, por sua vez, tornam o 

processo moroso. A utilização da má-fé objetivando desviar patrimônio e por 

consequência tornar a efetividade da execução impossível é um grande problema 

que envolve tanto questões sociais, como culturais. 

Assim, torna-se mais que imprescindível um esforço maior por parte dos 

credores em buscarem meios que sejam suficientes e prósperos para alcançarem a 

efetividade da execução. O processo de execução, nos últimos anos, sofreu 

inúmeras alterações, não sendo diferente com o atual Código de Processo Civil, que 

incrementou diversos tópicos no tocante à Desconsideração da Personalidade 

Jurídica, tendo em viste que antes do referido diploma legal, não havia 

regulamentação própria para o incidente. 

Em que pese tais alterações, que viabilizaram evitar decisões precipitadas 

atinentes à desconsideração da personalidade jurídica, tornou-se mais burocrático e 

exigente a incidência da desconsideração da personalidade jurídica, obviamente isto 

irá prevenir inúmeras ações injustas, mas por outro lado, dificultou ainda mais para 

os credores conseguirem executar um dividendo. 

Diante de vastos direitos e obrigações inerentes à pessoa jurídica e garantia 

patrimonial a ela e seus sócios, assegurada na legislação pátria, o legislador visou 

garantir, também, os direitos dos credores. Posto que a regulamentação do instituto 

da Desconsideração da Personalidade Jurídica mostrou-se em tese inovar em 

alguns benefícios que facilitam os credores garantirem seus créditos. 

O Código de Processo Civil buscou regular a questão, que antes se mostrava 

desamparada. Ousa-se dizer, que em certos aspectos, afastando o quesito 

perfeição, tais mudanças foram importantíssimas, mas ainda deixam lacunas. Assim, 

o presente trabalho de conclusão de curso, busca, então, alertar os julgadores e as 

partes envolvidas no processo, acerca destes hiatos. 

 

5 CONCLUSÃO 

 

O cerne para a elaboração e desenvolvimento do presente trabalho deu-se a 

partir do questionamento acerca dos critérios de racionalidade na aplicação do 
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instituto da desconsideração da personalidade jurídica, e de que modo estes critérios 

estavam sendo utilizados, e se de fato alcançavam a efetividade do título de crédito 

exequível. A tarefa que aqui se pretendeu evidenciar são as dúvidas que persistem 

quanto ao presente tema, viabilizando servir como alerta ao legislador e aos seus 

intérpretes quando utilizarem-se do instituto da Desconsideração da Personalidade 

Jurídica. 

Buscou-se abordar aspectos gerais acerca da pessoa jurídica, sua 

conceituação e natureza jurídica, almejando compreender melhor sua origem, 

buscou-se, também delimitar os requisitos necessários para constituir uma pessoa 

jurídica. Para terminar com esse aparato geral, relatou-se sobre suas diversas 

classificações e finalidades no ordenamento jurídico brasileiro. 

Posteriormente, estudou-se o Instituto da Desconsideração da Personalidade 

Jurídica, em si. Indagou-se sua origem, conceitos e teorias existentes, bem como 

abordou sua aplicação como elemento justificante da decretação da prisão 

preventiva, além das demais hipóteses legais – garantia da ordem econômica, 

conveniência da instrução criminal, assegurar a aplicação da lei penal, bem como 

pelo descumprimento de outra medida cautelar. 

Também, na oportunidade, analisaram-se decisões provenientes de 

julgamentos do Superior Tribunal de Justiça, com respaldo dos enunciados do 

Conselho da Justiça Federal, cujas fundamentações asseguravam os critérios para 

aplicar o Instituto, já elencados no texto da lei. 

Tratou-se, ainda, dos limites e critérios na aplicabilidade do institui, dentre as 

principais indagações evidenciou-se que por diversas vezes a aplicação da 

desconsideração da personalidade jurídica se manifesta de forma injusta, e por 

outras mesmo que justa não garante a efetividade do crédito exequível. 

Por sua vez, o que se pode concluir é que a garantia jurídica, do modo em 

que se encontra disposta, por vezes não é, por si só, suficiente para alcançar a 

efetividade da execução. Da análise das jurisprudências, enunciados, doutrinas e 

legislações abordadas no presente trabalho, concluiu-se que vêm sendo adotada 

uma linha de posicionamentos que apresenta coerência, salvo raras exceções em 

que a desconsideração da personalidade jurídica é aplicada descabidamente. Em 

que pese o texto seco da lei apresente lacunas, existem elementos subjacente que 
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preenchem tais vazios, orientando e prescrevendo como devem ser aplicados tais 

dispostos legais. 

Para finalizar, destaca-se a importância do tema abordado, que trata 

principalmente dos limites impostos pela legislação ao aplicar a desconsideração da 

personalidade jurídica, por isso, que sem dúvida se não abordados cautelosamente 

e de forma individual, de modo a não generalizar cada caso, causa impactos 

significativos dentro de um processo de execução. 

Sobretudo, a elaboração deste estudo fez questionar a importância de um 

trabalho de conclusão de curso de graduação, que permite alavancar questões tão 

importantes quanto à abordada pelo presente, e com certeza, em que pese as 

supressões acerca, alçou-se a sugestão para outros, também, se aprofundarem 

sobre o tema. 
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O PRINCÍPIO DA CAPACIDADE CONTRIBUTIVA COMO ELEMENTO CENTRAL 

DA CONSTITUCIONALIZAÇÃO DO DIREITO TRIBUTÁRIO BRASILEIRO 

 

Mayana Ribeiro42 
Leandro Américo Reuter43 

Jeison Francisco de Medeiros44  

 

RESUMO 

O presente artigo tem como objetivo principal entender de que maneira o Princípio 
da Capacidade Contributiva pode ser o elemento central da constitucionalização do 
Direito Tributário Brasileiro, tendo como respaldo legal o artigo 145, §1º da 
Constituição Federal e os direitos fundamentais nela contidos, pois diante da carga 
tributária existente em nosso país utiliza-se o propósito do princípio da capacidade 
contributiva para que cada contribuinte seja onerado conforme sua possibilidade, 
evitando que alguns suportem ônus fiscal além e suas capacidades. Diante da 
situação econômica de nosso país, busca-se através da constitucionalização 
tributária a efetivação dos direitos fundamentais para que todos tenham uma 
existência digna mesmo contribuindo financeiramente para o Estado. A 
constitucionalização tributária foi uma grande aliada dos direitos fundamentais, uma 
vez que colaborou para que se efetivassem na Constituição Federal de 1988. No 
entanto, quando verifica-se a atual situação fiscal brasileira conclui-se que embora o 
Princípio da Capacidade Contributiva esteja presente no ordenamento desde 1988 
ainda não produz seus efeitos como deve, uma vez que muitos contribuintes pagam 
valores exorbitantes, afastando o mínimo existencial das famílias brasileiras.  
 
Palavras-Chave: Capacidade contributiva. Direitos Fundamentais. Mínimo 
Existencial. Tributação.  
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1 INTRODUÇÃO  

 

Atualmente previsto na Constituição Federal de 1988, em seu artigo 145, § 1º, 

o Princípio da Capacidade Contributiva demonstra seu objetivo na busca pela 

promoção da justiça fiscal diante da tributação que é imposta pelos entes 

federativos, determinando que cada contribuinte seja tributado na medida de suas 

possibilidades, viabilizando dessa forma, uma redistribuição equitativa da renda, que 

por sua vez coopera para a construção de uma sociedade livre, justa e solidária e 

contribui para a redução das desigualdades sociais, este e aquele, objetivos 

fundamentais da República mencionados, respectivamente, nos incisos I e III in 

finedo artigo 3º da Constituição vigente. 

O sistema tributário de um país deve levar em conta a forma como a sua 

legislação distribui a carga fiscal entre os contribuintes. Sendo a Constituição a 

norma suprema de um país, à qual todas as demais se submetem, é de extrema 

importância a observação da presença, no texto constitucional, de dispositivos que 

promovam a justa e igualitária repartição do ônus tributário entre os cidadãos. 

O presente trabalho tem como objetivo, portanto, a análise e discussão do 

princípio da capacidade contributiva, da forma como se estabelece a repartição da 

carga fiscal entre os contribuintes para o financiamento das despesas públicas, 

sobre os direitos fundamentais e a constitucionalização do direito tributário brasileiro. 

E, a partir dessa análise, fazer uma consideração quanto à justiça ou injustiça 

do sistema tributário nacional na distribuição desse ônus, levando em consideração, 

especialmente, os meios que promovam a igualdade na distribuição desse encargo 

entre os cidadãos em função da capacidade de contribuir de cada um. 

Este trabalho foi dividido em três partes buscando a melhor compreensão do 

assunto. Assim, primeiramente, é feita uma explanação a respeito da relação de 

poder à relação jurídica, depois trata-se dos direitos fundamentais como influentes 

na constitucionalização do direito e por fim sobre o direito tributário brasileiro 

constitucionalizado. 

Em ato contínuo, no segundo tópico, trata-se especificamente do princípio da 

capacidade contributiva. Em um primeiro momento é feita uma abordagem histórica 

acerca da tributação, desde sua origem, com o nascimento da sociedade humana 

organizada, o Estado, e sua evolução ao longo do tempo até os dias atuais, depois 
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de sua natureza jurídica e por fim de como está se apresenta no direito tributário 

brasileiro. 

Analisar-se-á, o conceito de capacidade contributiva, tanto no seu aspecto 

objetivo, que diz respeito aos elementos patrimoniais passíveis de tributação, bem 

como ao seu aspecto subjetivo, que se relaciona com a graduação da carga fiscal, 

conforme as características econômicas do contribuinte. 

Outro assunto que também será abordado é a grande divergência doutrinária 

a respeito da eficácia do princípio da capacidade contributiva, ou seja, se referido 

princípio se trata de uma norma meramente programática, ou se é uma norma 

cogente, de eficácia plena e aplicabilidade imediata. E também quanto à divergência 

na possibilidade de aplicação do princípio pelo Poder Judiciário, especialmente na 

análise de casos concretos. 

No terceiro tópico, aborda-se os direitos fundamentais perante a 

constitucionalização do direito tributário, depois do Estado brasileiro como um 

Estado fiscal e por último do princípio da capacidade contributiva como elemento 

central da constitucionalização tributária. Trata-se dos três marcos da 

constitucionalização, trazidos por Luís Roberto Barroso e a história do Estado fiscal. 

A metodologia empregada na realização do presente estudo foi a análise 

bibliográfica, a fim de elucidar a questão apresentada. A presente monografia tem 

como questão principal entender de que forma o Princípio da Capacidade 

Contributiva se apresenta como elemento central da constitucionalização do direito 

tributário brasileiro. 

 

2 O PRINCÍPIO DA CAPACIDADE CONTRIBUTIVA 

 

O princípio da Capacidade Contributiva possui fundamento na Igualdade e na 

justiça fiscal. Sendo assim, compreendendo o ideal do princípio, todos devem 

cooperar para as despesas públicas, na medida de suas possibilidades econômicas, 

mesmo que, indiretamente não sejam beneficiários desse dispêndio.  

José Mauricio Conti (1997, p. 29) dispõe:  

 

É entendido como o princípio que define a tributação ao cidadão de acordo 
com a sua capacidade contributiva, ou seja, segundo a sua capacidade de 
realizar a contribuição. Desta forma, cada contribuinte arca com um ônus 
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tributário mais elevado quanto maior for a sua capacidade de suportar este 
ônus.  

 

Para Douglas Yamashita (2004, p. 61):  

 

Portanto, entende-se que ‘[...] a capacidade econômico-contributiva é um 
critério natural de tratamento isonômico entre todos os contribuintes, pois 
resulta da natureza econômica da relação jurídico-tributária. Salvo por 
motivos extrafiscais, critérios estranhos a tal natureza econômica da relação 
jurídico-tributária, tais como a profissão de uma pessoa física ou o tipo 
societário de uma pessoa jurídica, são critérios inconstitucionais de 
discriminação de contribuintes’.  

 

Segundo Ricardo Lobo Torres (2008, p. 94) este princípio determina “que 

cada um deve contribuir na proporção de suas rendas e haveres, 

independentemente de sua eventual disponibilidade financeira”. 

Aliomar Baleeiro (2002, p. 150) define a capacidade contributiva como sendo 

“a capacidade econômica para suportar, sem sacrifício do indispensável à vida 

compatível com a dignidade humana, uma fração do custo total de serviços 

públicos”.   

José Maurício Conti (1997, p. 33) dispõe que o termo:  

 

Capacidade contributiva’ pode ser vista sob dois ângulos: o estrutural e o 
funcional. O primeiro deles é aquele segundo o qual a capacidade 
contributiva é uma aptidão para suportar o ônus tributário, a capacidade de 
arcar com a despesa decorrente do pagamento de determinado tributo. O 
segundo é aquele pelo qual vê-se a capacidade contributiva como critério 
destinado a diferenciar as pessoas, de modo a fazer com que se possa 
identificar quem são os iguais, sob o aspecto do Direito Tributário, e quem 
são os desiguais, e em que medida e montante se desigualem, a fim de que 
se possa aplicar o princípio da igualdade com o justo tratamento a cada um 
deles. 

 

Assim, conclui (1997, p. 41):  

 

A partir destes dois ângulos que se desdobra a capacidade contributiva, a 
que se ressaltar a “existência de três critérios pelos quais se pode mensurar 
a capacidade contributiva: o primeiro deles seria a renda auferida; o 
segundo seria o consumo (ou renda despendida); e o terceiro seria o 
patrimônio (ou riqueza, ou renda acumulada).  

 

Douglas Yamashita (2004, p. 61) finaliza:  
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[...] o princípio da capacidade contributiva protege o mínimo existencial 
enquanto a renda não ultrapassar o mínimo existencial não há capacidade 
contributiva. O mesmo resulta da dignidade humana e do princípio do 
Estado Social. O princípio da capacidade contributiva atende a ambos os 
princípios. Num Estado liberal, não é permitido que o mínimo existencial 
seja subtraído pela tributação, parcial ou totalmente, e uma compensação 
seja dada em benefícios previdenciários. O Estado não pode, como Estado 
Tributário, subtrair o que, como Estado Social, deve devolver. 

 

A capacidade contributiva, dentro do direito tributário brasileiro, pode ser 

dividida em duas partes distintas, que variam conforme o momento em que é 

analisada e qual a sua finalidade. Primeiramente é importante tratar sobre a 

capacidade contributiva absoluta ou objetiva e depois da relativa ou subjetiva.  

Regina Helena Costa (2003, p. 27-29) aduz que “a capacidade objetiva 

quando se está diante de um fato que se constitua numa manifestação de riqueza” e 

sobre a capacidade subjetiva aduz:  

 

A capacidade contributiva relativa ou subjetiva – como a própria designação 
indica – reporta-se a um sujeito individualmente considerado. Expressa 
aquela aptidão de contribuir na medida das possibilidades econômicas de 
determinada pessoa. Nesse plano, presente a capacidade contributiva in 
concreto, aquele potencial sujeito passivo torna-se efetivo – apto, pois, a 
absorver o impacto tributário.... consistindo na aptidão específica de dado 
contribuinte diante de um fato jurídico tributário. 

 

Assim, capacidade contributiva absoluta pode ser definida como a busca de 

signos de riqueza na sociedade que estejam aptos a servirem, definitivamente, para 

criação de um novo imposto. No Brasil, tem aparecido nos próprios textos 

constitucionais, como por exemplo, na Constituição de 1988, nos artigos 153, 155 e 

156, que apontam os signos de riqueza na sociedade aptos a ensejarem a tributação 

por impostos por parte da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, 

respectivamente. 

Enquanto que a capacidade contributiva relativa ou subjetiva é aquela voltada 

diretamente para o sujeito passivo na busca de verificar o seu grau de aptidão para 

contribuir com o custeio das despesas públicas. Na atual constituição, verifica-se a 

presença da capacidade contributiva relativa no art. 145, § 1º, art. 153, § 2º, inciso I 

(progressividade do imposto de renda) e o art. 156, § 1º, inciso I (progressividade do 

IPTU com o valor venal do imóvel urbano) 

Diante das divisões criadas pela doutrina, verifica-se que a capacidade 

contributiva presente na Constituição Federal de 1988 é objetiva, pois não refere-se 
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às condições econômicas reais de cada contribuinte, mas das suas manifestações 

objetivas de riqueza, como por exemplo ser proprietário de móveis ou imóveis, 

inexistindo assim, ofensa ao princípio, diante do fato de que leva-se em 

consideração a condição abstrata dos contribuintes que suportam determinadas 

cargas financeiras, como do IPTU e IPVA.  

Sobre a evolução histórica do princípio da capacidade contributiva, Alfredo 

Becker (1998) pondera que é muito antigo o princípio segundo o qual cada um 

deveria contribuir para despesas públicas na proporção de sua capacidade 

econômica.  

Carlos Palao Taboada (1978) nos fala que já nos tempos medievais Santo 

Tomás de Aquino preconizava que cada pessoa devia pagar seus tributos 

“secundum facultatem”, ou “secundum equalitatem proportionis”, realizando assim, 

uma diferenciação entre impostos justos e impostos injustos, conforme 

obedecessem ou não a esse critério. Os primeiros seriam obrigatórios e, caso não 

fossem cumpridos, estar-se-ia cometendo pecado, enquanto que os segundos 

seriam arbitrariedade dos soberanos e não deveriam ser satisfeitos. 

Segundo Conti (1996. p. 37 apud José Ricardo 1997, p. 334) em Atenas, 

havia registros de uma contribuição para custear as despesas da Marinha, que era 

cobrada apenas daqueles que obtivessem riquezas iguais ou superiores a “dez 

talentos”. Como forma de controle, era registrado de forma escrita o total que era 

devido por cada pessoa, analisadas sempre suas possibilidades.   

Depois da introdução do princípio na Declaração de Direitos do Homem e do 

Cidadão de 1789, a ideia foi se estabelecendo diante dos povos civilizados, quais já 

não aceitavam diversos abusos a princípios elementares da Justiça, fazendo com 

decorre-se desse fato, inúmeros acontecimentos marcaram a história da capacidade 

contributiva. No Brasil, pode-se destacar a Inconfidência Mineira, em 1789, 

provocado pela contrariedade da sociedade contra a opressão do governo português 

no período colonial. 

No Brasil, segundo Fernando Aurélio Zilveti (2004), influenciada pelos liberais, 

a Carta Imperial de 1824 foi a pioneira a tratar do princípio da capacidade 

contributiva, dispondo em seu art. 179, inciso XV:  

 

Art. 179. A inviolabilidade dos Direitos Civis, e Políticos dos Cidadãos 
Brasileiros, que tem por base a liberdade, a segurança individual, e a 
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propriedade, é garantida pela Constituição do Império, pela maneira 
seguinte. 
 
[...] 
 
 XV - Ninguém será exemplo de contribuir para as despesas do Estado em 
proporção de seus haveres” (BRASIL, 1824). 

 

O princípio não foi mencionado nas Constituições de 1891, 1934, 1937, 

voltando a ser destacado em 1946, sendo novamente desprestigiado em 1967. Após 

todo o período de redemocratização ocorrido com a ditadura militar, a partir da 

Constituição Federal de 1988, os cidadãos brasileiros passaram a ter a garantia de 

não ser tributado além de sua capacidade de contribuir, cuja garantia ficou 

expressamente consagrada em seu artigo 145, §1º:  

 

Sempre que possível os impostos terão caráter pessoal e serão graduados 
segundo a capacidade econômica do contribuinte, facultado à administração 
tributária, especialmente para conferir efetividade a esses objetivos, 
identificar, respeitados os direitos individuais e nos termos da lei, o 
patrimônio, os rendimentos e as atividades econômicas do contribuinte. 

 

Dessa forma, pode-se enfatizar a necessidade de se promover justiça dentro 

da sociedade, tornando-a mais igualitária, durante muitos séculos vigorou, em 

termos de tributação, ao contrário, haja vista que por parte do Estado, havia uma 

superproteção fiscal das classes mais privilegiadas da sociedade à época, que eram 

o clero e a nobreza, colocando sobre os mais necessitados o ônus de custear a 

máquina estatal.  

Assim, é notório que o princípio da capacidade contributiva era aplicado de 

forma que os mais desfavorecidos arcavam com os tributos, enquanto os mais ricos 

e possuidores de capacidade econômica, nada pagavam ou, quando pagavam, o 

faziam com contribuições muito aquém da sua capacidade. 

 

3 NATUREZA JURÍDICA DO PRINCÍPIO DA CAPACIDADE CONTRIBUTIVA 

 

Sobre o princípio capacidade contributiva, o maior questionamento é se teria 

natureza programática, isto é, sem qualquer efeito coercitivo, ou teria uma natureza 

jurídica, de norma preceptiva, obrigando, vinculando, por conseguinte, o legislador e 

até mesmo o Poder Judiciário a sua observância, sob pena de inconstitucionalidade.  
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No tocante à natureza da norma constitucional, a doutrina diverge entre em si, 

mas apresenta dois posicionamentos. O primeiro sustenta que a natureza é 

programática e a outra reconhece que tem caráter preceptivo que vincula legislador 

e magistrado, eficácia plena e aplicação imediata.  

José Afonso da Silva (1998, p. 445) separa as normas em três espécies: a) 

normas de eficácia plena e aplicabilidade imediata, b) normas de eficácia contida, e 

c) normas de eficácia limitada. 

Para ele, as normas de eficácia plena “incidem diretamente sobre os 

interesses a que o constituinte quis dar expressão normativa”. São, portanto, normas 

completas. As normas de eficácia contida não diferem das de eficácia plena: ambas 

são dotadas de aplicabilidade imediata portanto, são aquelas em que o legislador 

constituinte regulou suficientemente os interesses relativos a determinada matéria, 

mas deixou margem à atuação restritiva por parte da competência discricionária do 

Poder Público, nos termos que a lei estabelecer ou nos termos de conceitos gerais 

nelas enunciados. 

Normas constitucionais de eficácia limitada e aplicabilidade imediata, 

necessitam de uma legislação infraconstitucional (lei, decretos.) por parte do 

legislador ordinário para que possam produzir os efeitos,  

Para José Afonso da Silva (1998) as normas constitucionais de princípio 

institutivo são aquelas que traçam as diretrizes ou princípios estruturais de 

instituições, órgãos ou entidades, permitindo que o legislador ordinário, por meio de 

lei, os estruture. Ao passo que as normas programáticas objetivam densificar o ideal 

da dignidade da pessoa humana e a promoção da justiça social. Por sua estrutura 

jurídica ser precária, não possuem força suficiente para desenvolver seu conteúdo 

na integralidade; necessitam da intermediação de leis ordinárias ou providências 

administrativas a serem implementadas pelo Estado de modo a poderem irradiar a 

plenitude de seus efeitos jurídicos.  

Segundo Aliomar Baleeiro, devidamente corroborada por Eduardo Sabbag 

(2014, p. 159), a expressão “sempre que possível” expressa no art. 145, §1, estaria 

vinculada não somente à pessoalidade, mas também à capacidade contributiva, 

muito embora, ainda na opinião deles, essa expressão não confira discricionariedade 

ao legislador positivo, dispensando-o da sua observação somente quando for 

impossível a sua utilização.  
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Numa visão diferente, para Hugo de Brito Machado (2005, p. 59) o 

contribuinte que se sentir lesado pela não aplicação do princípio da capacidade 

contributiva por parte do legislador tem o direito subjetivo de se socorrer ao 

judiciário, uma vez que essa facultatividade estaria ligada, na sua opinião, tão 

somente ao princípio da pessoalidade.  

Alfredo Augusto Becker (2013, p. 523-524) critica as duas correntes. Para o 

autor ambas pecam pelo excesso, a primeira peca por negar qualquer eficácia à 

regra constitucional, enquanto que a segunda por obrigar o Poder Judiciário a 

analisar, em cada caso concreto, a capacidade contributiva do contribuinte, tendo 

este a obrigação de declarar determinada lei inconstitucional no caso concreto caso 

esse princípio seja ferido. E continua, dizendo que o Poder Judiciário tem a 

obrigação de olhar esse princípio sob a ótica do Poder Legislativo, e não sob a do 

contribuinte, ou seja, o judiciário pode declarar a inconstitucionalidade de uma lei 

com base nesse princípio constitucional se o legislador ordinário não respeitou a 

elaboração de hipóteses de incidência relacionados com patrimônio e renda do 

contribuinte, numa tentativa de aferir essa capacidade contributiva (absoluta), mas, 

por outro lado, inaceitável seria declarar sua inconstitucionalidade por simplesmente 

não respeitar a capacidade contributiva (relativa) do contribuinte no caso concreto, 

sob pena de se substituir o Direito pela Moral. 

Sobre sua eficácia, Regina Helena Costa (1993) entende que o princípio da 

capacidade contributiva tem a mesma eficácia que o princípio da igualdade, pois se 

consubstancia na maior expressão deste. Portanto, tem aquele a eficácia plena e 

aplicabilidade imediata, aplicável a todos os direitos constitucionais fundamentais, 

como é o caso do princípio da igualdade.  

Para João Paulo Fanucchi de Melo (2012, p. 149) o princípio da capacidade 

contributiva tem eficácia plena e aplicabilidade imediata, haja vista que na redação 

do dispositivo não há qualquer menção à delimitação de seus efeitos ou à 

necessidade de complementação por posterior dispositivo infraconstitucional. 

Para Tipke e Yamashita (2002, p. 55) se o princípio da capacidade 

contributiva consiste na aplicação do princípio da igualdade na tributação, e, sendo a 

igualdade um direito fundamental insculpido no art. 5º, caput, da Constituição, não 

há a menor dúvida de que o mesmo possui eficácia plena e aplicabilidade imediata. 
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No mesmo sentido é o entendimento de Aliomar Baleeiro (2005, p. 689) que 

se posiciona pelo poder vinculante do princípio da capacidade contributiva insculpido 

na CF/88, tanto para o legislador ordinário, como ao intérprete e aplicador da norma 

constitucional. A capacidade contributiva é um princípio que serve como instrumento 

de concretização de vários direitos fundamentais, como a igualdade, a vedação do 

confisco e o direito de propriedade. Desse modo, a Constituição de 1988 tende à 

efetividade e concretização desses direitos, impondo a sua observância pelo 

legislador e também para o intérprete e aplicador da lei. 

Por outro lado, existem os doutrinadores que defendem que o princípio da 

capacidade contributiva possui natureza programática. Pontes de Miranda (1969, p. 

126-127 apud Ilcinara Maria Sganzerla, 2009, p. 98) é um deles, e explica:  

 

São aquelas em que o legislador, constituinte ou não, em vez de editar 
regra jurídica de aplicação concreta, apenas traça linhas diretoras pelas 
quais se hão de orientar os poderes públicos. A legislação, a execução e a 
própria justiça ficam sujeitas a esses ditames que são programas dados á 
sua função.  

 

A fim de confirmar que a norma que hospeda a capacidade contributiva 

apresenta forma de uma diretriz, Alexandre Macedo Tavares (2005, p. 26) dispõe: 

 

Face o sentido e alcance do comando plasmado no §1º do art. 145 da Carta 
Suprema, a nosso ver, tal enunciado princípio lógico assume função 
nimiamente programática, diretiva, endereçando-se não propriamente à 
administração ou ao judiciário, mas fundamentalmente ao legislador.  

 

Cláudio Carneiro (2010, p. 378-379) acredita também que a natureza 

acolhedora seja programática. Para ele “A princípio, trata-se de uma limitação 

constitucional do poder de tributar. Para o Supremo Tribunal Federal, no entanto, 

trata-se de uma mera norma programática que pode ser suprimida através de 

Emenda Constitucional.”  

Contudo, é importante analisar a linha de raciocínio de alguns autores cuja 

ideia central é de que a capacidade contributiva é um princípio autoexecutável, isto 

é, dotado de eficácia plena e aplicação imediata, uma vez que deriva do princípio da 

isonomia.  

Nesse norte, Aliomar Baleeiro (2010, p. 1091) defende a autoaplicabilidade do 

princípio e refere que “a Constituição de 1988 tende à concreção, à efetividade e à 
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consagração de princípios autoaplicáveis, obrigatórios não apenas para o legislador, 

como também para o interprete e aplicador da lei”.  

Para José Marcos Domingues de Oliveira (1988, p. 40), o princípio seria uma 

diretriz de que não se pode afastar o legislador ordinário: 

 

Curioso notar, então, que o princípio da capacidade contributiva é 
programático no sentido de estabelecer uma diretriz (o tributo deve 
corresponder ao grau de riqueza do contribuinte) e é também regra de 
eficácia plena na medida em que explicita ou particulariza a isonomia no 
campo tributário (a igualdade de todos perante o fisco, ou seja, todos 
contribuirão igualmente na razão de suas riquezas iguais, e pagarão tributo 
desigual quando desiguais forem suas riquezas.  

 

Douglas Yamashita (2002. p. 56) usa a premissa acerca do tema, de que a 

capacidade contributiva é norma definidora da garantia fundamental à igualdade em 

matéria tributária: “A premissa menor é baseada no art. 5º, § 1º, da CF, que garante 

a aplicação imediata das garantias fundamentais, e, consequentemente, a conclusão 

é a aplicação imediata da capacidade contributiva.” 

Hugo de Brito Machado (2001. p. 81) também faz sua colocação:  

 

A eficácia do princípio da capacidade contributiva, como a eficácia de 
qualquer princípio jurídico, depende do grau de desenvolvimento cultural do 
povo, que define o grau de disposição das pessoas para defenderem os 
seus direitos.  

 

Ricardo Lobo Torres (1991, p. 127) explica que os enunciados que possuem 

vinculação a valores jurídicos, são dotados de eficácia, isto é, produzem efeitos e 

vinculam a obra do legislador, do administrador e do juiz. Mas produzem a eficácia 

principiológica, conducente à normatividade plena, e não a eficácia própria da regra 

concreta, atributiva de direitos e obrigações.  

Diante da ligação entre a natureza jurídica do princípio da capacidade 

contributiva com o mínimo existencial e a vedação ao confisco, é certo afirmar que a 

tributação só pode incidir quando se tem capacidade plena de contribuir e a 

imposição fiscal, se atingir partes impossibilitadas de contribuir fere direitos 

essenciais dos cidadãos, resultando no mínimo existencial prejudicado, que reflete 

na impossibilidade de uma vida digna.  

Visto o exposto, conclui-se que existem diversos pensamentos a respeito da 

natureza jurídica do princípio da capacidade contributiva, mas em maior totalidade, 
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pode-se dizer que, dentre as várias espécies de normas constitucionais, o art. 145, § 

1º da CF/88 se constitui em norma preceptiva, vinculando o legislador, com eficácia 

plena e aplicação imediata. 

 

4 CONSTITUCIONALIZAÇÃO DO DIREITO TRIBUTÁRIO 

 

O Estado, que para prover o funcionamento da máquina pública, obtém 

valores, na maior parte das vezes, através da arrecadação de impostos, cujo 

ordenamento aparece disposto principalmente na Constituição Federal e no Código 

Tributário Nacional. Pelo fato de existir a arrecadação, pode-se de imediato, concluir 

que os tributos pagos pelos contribuintes geram uma relação jurídica entre este e o 

Estado. Nesse caso, via de regra, o contribuinte sacado dispõe de parte de seu 

patrimônio a fim de cumprir sua função social e promover o bem coletivo. 

No contexto histórico, a tributação surgiu em meio a um caos legislativo, pois 

não existia normatividade e nem leis tributárias, sendo o governo regido por decretos 

dos governantes. Somente após a Magna Carta, é que firmou-se o princípio da 

legalidade e o princípio que não existia tributação sem representação. De forma 

tardia, mas necessária, o direito tributário provaria do movimento da codificação das 

normas tributárias e da constitucionalização do direito tributário. 

Diante de tanto tempo de opressão, fica evidente o quanto se fazia necessário 

a normatividade dos direitos fundamentais, não apenas em relação a tributação, mas 

também a fim de regulamentar a sociedade, tendo em vista a diversidade de culturas 

dessa época e a tentativa de conviver em sociedade. Analisando a situação em que 

viviam os indivíduos, era de fato, melhor conviver sozinho, haja vista terem que 

trabalhar ou delegar quase que toda sua produção ao soberano. 

Como base na sistematização de proteção dos direitos fundamentais do 

contribuinte e da mudança de referência de tributação que era feita em cima dos 

desejos do soberano cita-se diversas mobilizações de resistência fiscal. Com a 

expansão dos movimentos revolucionários fiscais notou-se o estímulo e avanço do 

Estado e também o aperfeiçoamento da classe pública, especialmente no momento 

do entendimento de que patrimônio dos indivíduos é diferente do patrimônio público 

e do patrimônio do soberano, bem como de seus interesses, sendo assim, a criação 

e cobrança de tributos limitada pelo direito e pela proteção das liberdades públicas.  
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É imprescindível determinar o conceito de direitos fundamentais. Por ser um 

termo polissêmico, torna-se difícil chegar a um conceito. José Afonso da Silva, 

(2005. p. 178), no entanto, preceitua: 

 

Direitos fundamentais do homem constitui a expressão mais adequada a 
este estudo, porque, além de referir-se a princípios que resumem a 
concepção do mundo e informam a ideologia política de cada ordenamento 
jurídico, é reservada para designar, no nível do direito positivo, aquelas 
prerrogativas e instituições que ele concretiza em garantias de uma 
convivência digna, livre e igual de todas as pessoas. 

 

Gilmar Mendes (2004, p.02) em sua lição confirma:  

 

Os direitos fundamentais são, ao mesmo tempo, direitos subjetivos e 
elementos fundamentais da ordem constitucional objetiva, pois, como 
direitos subjetivos, tais direitos fundamentais outorgam aos titulares a 
possibilidade de impor os seus interesses em face dos órgãos obrigados. 
Na qualidade de elemento da ordem objetiva, os direitos fundamentais 
formam a base do ordenamento jurídico de um Estado de Direito 
democrático. 

 

Deste modo, verifica-se que a consecução dos direitos essenciais dos 

indivíduos, do direito tributário e todas as áreas do direito, importa na essência de 

um Estado politicamente e juridicamente organizado. Assim, dada a amplitude 

vertical aos direitos fundamentais, de serem garantidos e autoaplicáveis pelo texto 

constitucional é também fundamental a amplitude horizontal, ou seja, constituir uma 

certa reciprocidade entre os cidadãos, considerando que a vida social impõe direitos 

e deveres a todo tempo.  

Conforme já supracitado, o princípio da capacidade contributiva aprece 

exposto no artigo 145, §1 da Constituição Federal e busca uma distribuição 

equitativa dos impostos perante aquilo que os contribuintes consigam suportar.  

A constitucionalização do direito tributário, por sua vez, busca que os casos 

concretos sejam analisados perante os princípios constitucionais, a fim de que os 

direitos fundamentais sejam garantidos a todos, especialmente aos contribuintes.  

 

5 CONCLUSÃO 

 

Diante o exposto, conclui-se que a tributação surgiu em meio a um caos 

legislativo, tendo em vista a inexistência de legislação como base. A tributação era 
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baseada numa relação de poder, em que o rei governava e decidia quanto da 

produção seus subordinados deveriam destinar ao reino como forma de pagamento 

de impostos. Pouco tempo depois, crescia a disputa entre as classes da sociedade, 

cujo lugar dentro dela era definido conforme seu status financeiro, ou seja, quem 

mais possuía menos pagava a título de imposto. Posteriormente, tentou-se uma 

espécie de descentralização, mas ainda era perceptível a disputa entre as classes 

sociais. Somente com o Estado de direito é que as formas de cobranças foram 

sendo mais flexíveis.  

Por muito tempo, a Constituição, embora já existente, era um documento 

político, elaborado pensando em interesses dos governantes, diferente da 

Constituição que vige atualmente, que busca atender o bem comum, garantindo 

direitos que vão desde a liberdade de expressão até o direito a uma existência 

digna.  

Quanto ao momento histórico, foi possível observar que, apesar de ser um 

princípio antigo, durante muito tempo deixou de ser aplicado com o objetivo de 

proteger classes mais favorecidas como o Clero e a Nobreza. Somente com a Idade 

Moderna é que verifica um desenvolvimento deste princípio, dando causa, inclusive, 

a alguns marcos históricos, como a Revolução Francesa e no Brasil, a Inconfidência 

Mineira, ambos no século XVIII. 

No que concerne à eficácia e a norma jurídica acolhedora do princípio, ou 

seja, pode-se concluir que, em virtude ser o princípio da capacidade contributiva um 

subprincípio do princípio da igualdade, e sendo este um direito fundamental, sua 

aplicabilidade é imediata, sua eficácia é plena e sua natureza jurídica é preceptiva. É 

fundamental enfatizar sobre a unanimidade dos estudiosos do direito sobre o 

reconhecimento de que o Princípio da capacidade contributiva está ligado com o 

princípio constitucional da igualdade, que só ocorre de forma concreta no âmbito 

tributário quando todos os cidadãos contribuírem para o custeio da máquina pública 

na razão de suas possibilidades econômicas. Sendo assim, os mais ricos devem 

contribuir mais em relação às pessoas que possuem menor poder aquisitivo, de 

modo que o ônus tributário seja distribuído entre todos os indivíduos de forma 

equitativa. 

Diante da imposição de impostos, compreende-se que uma das tarefas do 

Estado Social e Democrático de Direito é a garantia da dignidade da pessoa humana 
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e dos demais direitos fundamentais. Para isto se faz necessário obter recursos 

daqueles que a vida digna não depende das prestações estatais para, desta forma, 

manter a grande massa que, embora não tenha recursos para contribuir, necessita 

das prestações estatais. Nesse sentido, o princípio da Capacidade Contributiva, 

como instrumento da Justiça distributiva, vem com o objetivo de promover a 

redistribuição de rendas, buscando o equilíbrio para ambos os lados, do contribuinte 

e do Estado. 

Desta feita, os caminhos para atingir estes objetivos apontam a tributação 

como o instrumento capaz de concretizar os direitos fundamentais, o mínimo 

existencial e a vida digna a todos. No entanto, verifica-se que a sociedade ainda tem 

muito a se adequar, principalmente em questão político-econômico.  

É evidente que a constitucionalização do direito tributário contribuiu muito 

para que os direitos fundamentais fossem definitivamente introduzidos em nosso 

ordenamento jurídico. Porém, mesmo que o Estado necessite de arrecadação para 

garanti-los não significa que realmente o Estado está ofertando esses direitos aos 

cidadãos brasileiros, pois é notório os altos níveis de desigualdade social, cultural e 

principalmente econômica em nosso país.  

Desta feita, analisando o valor do princípio da capacidade contributiva em 

relação aos impostos, principalmente dos indiretos, é evidente a disparidade entre os 

contribuintes. Embora nesse tipo de imposto seja difícil identificar as características 

pessoais do consumidor final, e, portanto, graduar o tributo conforme as suas 

possibilidades econômicas, mas pelo fato disso não existir, muitas pessoas são 

prejudicadas. Talvez isso não seja uma consequência da capacidade contributiva e 

sim da má distribuição de rendas, que acomete a vivência do contribuinte brasileiro 

que é sobrecarregado pela carga tributária, causando o afastamento do mínimo 

existencial, da existência digna e do acesso àquilo que é seu de direito.  

Dessa maneira, o Princípio da Capacidade Contributiva deve ser considerado 

o elemento central da constitucionalização do direito tributário na medida em que se 

apresenta com o objetivo de filtrar o que cada pessoa pode dar como forma de 

contribuição ao Estado. Busca-se com isso um retorno, que é o amplo acesso a 

saúde e educação de qualidade, lazer, democracia, vida digna, etc.  

Baseado no valor desse princípio constitucional, compreende-se que todos os 

cidadãos são capazes de contribuir para com o Estado, mas na medida de suas 
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possibilidades financeiras, evitando que se sobrecarregue tributariamente os 

contribuintes cuja renda é menor.  
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O RESPEITO À PRIVACIDADE E O CONTROLE DE DADOS PESSOAIS, UMA 

REFLEXÃO À LUZ DA LEI 13.709/2018 

 

Mayara Ariela Alexandre45 
Leandro Américo Reuter46 

 

RESUMO 

O presente artigo científico versa sobre o estudo acerca da Lei Geral de Proteção de 
Dados (lei 13.709/2018) com ênfase no que tange a proteção da garantia da 
privacidade e o controle de dados pessoais por parte de seus titulares. Como 
objetivo geral, visa identificar em que medida a Lei Geral de Proteção de Dados se 
mostra como um instrumento jurídico eficaz de respeito ao princípio da proteção à 
privacidade. Assim, para a realização da pesquisa utilizou-se de diversas doutrinas, 
também a análise de legislações brasileiras que versam sobre o tema, em especial, 
a lei 13.709/2018. Em relação à estrutura do artigo em um primeiro momento tratou-
se da análise da privacidade em seu aspecto histórico e legal. Em seguida foi 
abordado os fundamentos e princípios referentes à proteção de dados pessoais. Por 
fim abordou-se o tratamento de dados pessoais, as sanções administrativas 
aplicáveis, explicações sobre a vigência da lei e seu primeiro caso de aplicação. Ao 
final do artigo científico foi possível chegar à conclusão de que a lei 13.709/2018 
trará de maneira eficaz o respeito ao direito à privacidade diante de todas as 
disposições estabelecidas pela legislação. 
 
Palavras-Chave: Direito à Privacidade. Lei Geral de Proteção de Dados. Tratamento 
de Dados Pessoais. Violação da Privacidade. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

O objetivo do presente artigo científico se encontra no estudo acerca da Lei 

Geral de Proteção de Dados (lei 13.709/2018) com ênfase no que tange a proteção 

da garantia da privacidade e o controle de dados pessoais por parte de seus 

titulares. 

                                                      
45Acadêmica do curso de Graduação em Direito, Bacharelado – Universidade do Contestado, 

Campus de Curitibanos, Avenida Leoberto Leal, 1904, Bairro Universitário, Curitibanos / SC CEP: 
89520-000. E-mail: mah_ariela@hotmail.com  
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pela Universidade do Contestado, (Caçador, SC), pós-graduado em Interdisciplinariedade pela 
UNICS, (Curitiba, PR), pós-graduado em Magistratura do Trabalho e direitos trabalhistas pela 
Associação dos Magistrados do Trabalho (AMATRA) e UNIPLAC, (Lages, SC), membro da 
Associação dos Advogados Criminalistas de Santa Catarina, professor efetivo do Estado de Santa 
Catarina desde 2003, professor titular na Universidade do Contestado, campus Curitibanos, SC e 
advogado. Santa Cecília. Santa Catarina. Brasil. E-mail: leandrusreuter@hotmail.com.  
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É importante mencionar que há muitos anos o direito à privacidade vem sendo 

debatido em meio a sociedade. Desde as civilizações antigas já havia a 

preocupação de se resguardar a intimidade de cada indivíduo. No entanto, como 

será demonstrado, conforme a sociedade evoluiu, o conceito e a garantia da 

privacidade também se transformou, sendo necessário que o ordenamento jurídico 

se adaptasse a toda essa evolução. 

Dessa forma, o presente trabalho parte do princípio de que constantemente 

os usuários da internet são vigiados, tendo seus dados, seus atos e suas 

particularidades utilizadas como mercadorias, coletadas por algoritmos que são 

alimentados com base nas informações inseridas sobretudo em redes sociais e sites 

de compras. Os usuários não têm nenhuma forma de controlar, ou saber quais 

dados estão sendo retidos, o que afronta visivelmente a garantia de privacidade 

prevista tanto na Carta Magna como na lei 13.709/2018. 

O tema se torna mais evidente quando analisado em âmbito mundial, pois nos 

últimos dez anos houve várias polêmicas que trouxeram à tona a quebra de sigilo de 

dados pessoais de usurários da rede mundial de computadores, seja como forma de 

alimentar o capitalismo com base no induzimento aos usuários, como meio de 

obtenção de informações por agências de inteligência, ou até mesmo como meio 

para influenciar eleitores.  

Foi com base em vários escândalos de violação ao princípio da privacidade 

que foi alterada a lei 12.965/2014, que estabelecia princípios, garantias, direitos e 

deveres para o uso da internet no Brasil, mas tal alteração não foi específica o 

suficiente sobre a proteção de dados. Dessa forma, no dia 14 de agosto de 2018 foi 

publicada a Lei Geral de Proteção de Dados (lei 13.709/18), visando proteger os 

direitos fundamentais de liberdade e de privacidade. 

Assim, a pesquisa tem por objetivo geral, a partir de estudos doutrinários e da 

legislação pátria, buscar identificar em que medida a Lei Geral de Proteção de 

Dados se mostra como um instrumento jurídico eficaz de respeito ao princípio da 

proteção à privacidade. 

Para fazer-se possível a realização da pesquisa foi necessário o estudo sobre 

a temática em diversas doutrinas que serão apresentadas ao longo do trabalho, 

também a análise de legislações brasileiras que versam sobre o tema. 
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2 DESENVOLVIMENTO 

 

2.1 PRIVACIDADE EM SEU ASPECTO HISTÓRICO E LEGAL 

 

É evidente que não há como precisar quando exatamente surgiu o direito à 

privacidade, mas da análise histórica é possível perceber suas origens no contexto 

dos direitos individuais. O autor Alexandre de Moraes (1998, p. 24/25) indica que as 

primeiras manifestações desses direitos surgiram nas civilizações antigas, vejamos: 

 

[...] a origem dos direitos individuais do homem pode ser apontada no antigo 
Egito e Mesopotâmia, no terceiro milênio a.C., onde já eram previstos 
alguns mecanismos para proteção individual em relação ao Estado. O 
Código de Hamurabi (1690 a.C.) talvez seja a primeira codificação a 
consagrar um rol de direito comuns a todos os homens, tais como a vida, a 
propriedade, a honra, a dignidade, a família, prevendo, igualmente, a 
supremacia das leis em relação aos governantes, a influência filosófica – 
religiosa nos direitos do homem pôde ser sentida com a propagação das 
idéias de Buda, basicamente sobra a igualdade de todos os homens (500 
a.C.). Posteriormente, já de forma mais coordenada, porém com uma 
concepção ainda muito diversa da atual, surgem na Grécia vários estudos 
sobre a necessidade da igualdade e liberdade do homem, destacando-se as 
previsões de participação política dos cidadãos (democracia direta de 
Péricles); a crença na existência de um direito natural anterior e superior às 
leis escritas, defendida no pensamento dos sofistas e estóicos (por 
exemplo, na obra Antígona – 441 a.C. – Sófocles defende a existência de 
normas não escritas e imutáveis, superiores aos direitos escritos do 
homem). Contudo, foi o Direito romano quem estabeleceu um complexo 
mecanismo de interditos visando tutelar os direitos individuais em relação 
aos arbítrios estatais. A Lei das Doze Tábuas pode ser considerada a 
origem doa textos escritos consagradores da liberdade, da propriedade e da 
proteção dos direitos do cidadão. 

 

Na Idade Média os direitos individuais e fundamentais surgiram a partir de um 

pacto em que os súditos deveriam assentir com o Poder Monárquico e então os reis 

lhes faziam algumas concessões. A partir desse período surgem outros documentos 

que visam a garantia dos direitos individuais, tais como: a Magna Carta (1215-1225), 

a Petition of Rights (1628), o Habeas Corpus Amendment Act (1769) e o Bill of 

Rights (1688) (SILVA, 2018). 

No entanto, nenhum desses documentos foram tão importantes e 

significativos no que tange a busca pela privacidade como o artigo intitulado “The 

Right to Privacy” (O Direito à Privacidade). Não há como falar em privacidade sem 

mencionar esse artigo que alavancou os debates sobre o tema. Escrito por Samuel 

Warren e Louis Brandeis, a obra foi publicada em 1890 e se baseava na ideia do 
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direito de ser deixado em paz ou também de estar só. O artigo se tornou tão 

importante na época sendo considerado um marco na doutrina do direito à 

privacidade (DONEDA, 2006). 

Ao fazer uma análise constitucional do tema, pode-se afirmar que, no Brasil, 

foi na Constituição de 1824 em que foram elencadas inicialmente as “Garantias dos 

Direitos Civis”. Da mesma forma, nas Constituições de 1891, 1934, 1937 e 1946 as 

garantias individuais se limitavam apenas a proteção do domicílio e da 

correspondência. Na Constituição de 1967 foi acrescentada a inviolabilidade das 

comunicações telegráficas (BRASIL, 1891, 1934,1937, 1946, 1967). 

Foi então na Constituição Federal de 1988 que os direitos individuais tiveram 

maior reconhecimento, sendo inclusive garantida a inviolabilidade à intimidade e a 

vida privada, conforme previsão: 

 

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, 
garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a 
inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à 
propriedade, nos termos seguintes: 
[...] 
X - são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das 
pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral 
decorrente de sua violação. 

 

É evidente que essa garantia expressa não exclui outras leis que venham a 

prever a proteção da privacidade de maneira mais específica, como é o caso da Lei 

13.709/2018 que será abordada no decorrer da pesquisa. 

Sendo assim, a presente pesquisa aborda aspectos históricos que 

demonstram que o direito a privacidade esteve presente nos mais diversos períodos 

da humanidade, mas demonstra que a proteção que se visa garantir no direito atual, 

e principalmente futuro, é o da proteção da privacidade no que tange os dados 

pessoais no âmbito tecnológico.  

Tendo como base esse entendimento é que buscou-se um conceito de 

privacidade que estivesse de acordo com a realidade da sociedade atual. José 

Afonso da Silva, em sua obra, adota o conceito de J. Matos Pereira (1980, p.15 apud 

SILVA, 2018, p. 206) que define a privacidade como sendo “[...]o conjunto de 

informação acerca do indivíduo que ele pode decidir manter sob seu exclusivo 

controle, ou comunicar, decidindo a quem, quando, onde e em que condições, sem a 

isso ser legalmente sujeito”. 
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Portanto o direito à privacidade se fundamenta na ideia de preservação da 

personalidade contra possíveis intervenções alheias. E, tendo em vista a evolução 

das novas tecnologias, é que reside a preocupação com esse direito, visto que as 

pessoas se encontram em constante exposição.  

Dessa forma, foi com o desenvolvimento tecnológico, e mais precisamente da 

internet, que os dados pessoais foram se tornando cada vez mais frágeis e 

propensos a serem violados. A partir dessa preocupação, surgiu no ordenamento 

brasileiro, a necessidade de proteger a privacidade em sua concepção moderna, 

posto que a violação à privacidade das pessoas no âmbito digital tem se tornado 

cada vez mais evidente, como será analisado adiante. 

 

2.1.1 Respeito à privacidade no ordenamento jurídico brasileiro 

 

O ordenamento jurídico brasileiro demorou a positivar o direito à privacidade. 

Como exposto anteriormente, as Constituições ao longo do tempo foram 

estabelecendo apenas a inviolabilidade do domicílio e da correspondência, no 

entanto, a Constituição de 1988 aumentou o rol de direitos individuais acrescentando 

a inviolabilidade da intimidade e da vida privada. Dessa forma, na legislação 

brasileira o direito à privacidade é bastante valorado, sendo considerado como um 

direito fundamental e de personalidade (BRASIL, 1988). 

Além da disposição constitucional, é importante mencionar que o Código Civil 

(Lei 10.406/02) também prevê a inviolabilidade da vida privada conforme dispõe em 

seu artigo 21: “A vida privada da pessoa natural é inviolável, e o juiz, a requerimento 

do interessado, adotará as providências necessárias para impedir ou fazer cessar 

ato contrário a esta norma” (BRASIL, 2002).  

Também há outros diplomas infraconstitucionais que dispõem sobre a 

privacidade, e estes estão mais voltados para a proteção os dados das pessoas. Um 

destes diplomas é o Marco Civil da Internet47 (Lei 12.965/2014). O MCI se preocupou 

com os direitos e garantias da pessoa no ambiente virtual.  

A última legislação a ser mencionada, que trata da privacidade, é a Lei Geral 

de Proteção de Dados Pessoais48(Lei 13.709/2018) que a altera a Lei 12.965/2014 

                                                      
47 No decorrer da pesquisa científica o termo “Marco Civil da Internet” será referido pela sigla “MCI”. 
48 No decorrer da pesquisa científica o termo “Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais” será referido 

pela abreviação “LGPD”. 
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(MCI). A LGPD foi promulgada em 14 de agosto de 2018, com a finalidade de 

proteger o direito fundamental à privacidade.  

A LGPD é de extrema importância para a garantia da privacidade, 

principalmente no que se refere ao âmbito tecnológico, pois suas disposições se 

baseiam nos direitos fundamentais e visam a proteção dos dados pessoais, como 

será demonstrado adiante. 

 

2.2 FUNDAMENTOS E PRINCÍPIOS REFERENTES À PROTEÇÃO DE DADOS 

PESSOAIS À LUZ DA LEI 13.709/2018 

 

2.2.1 Fundamentos 

 

Os fundamentos que a LGPD traz em suas disposições são os pilares que a 

sustentam, são com base nestes que a lei deve ser analisada para a correta 

aplicação. Da análise dos fundamentos trazidos pela lei, o que se percebe é que a 

LGPD tem como primordial preocupação o respeito à privacidade da pessoa, pois a 

elenca como o primeiro de seus fundamentos e sendo este o que irá embasar todo o 

restante de seu diploma.  

Como já analisado, o direito à privacidade em seu contexto histórico sempre 

foi de suma importância no que se refere aos direitos individuais, seja como proteção 

ao domicílio, ou como no contexto atual, na proteção das informações pessoais em 

meios digitais. Além disso, a privacidade é um direito fundamental previsto na 

Constituição Federal/88, e por possuir tamanha importância é então elencada como 

fundamento da LGPD que visa garantir a privacidade dos dados pessoais (BRASIL, 

1988). 

Por conseguinte, tem-se como fundamento a autodeterminação informativa 

que consiste na ideia de que cada indivíduo tem o domínio de suas informações 

pessoais e o direito de ter conhecimento de tudo o que envolva o tratamento destas 

(BRASIL 2018; GOZÁLEZ, 2019).  

Seguindo na análise dos fundamentos elencados pela LGPD, o inciso IV traz 

a inviolabilidade da intimidade, da honra e da imagem, sendo então um 

desdobramento do primeiro fundamento que trata do respeito à privacidade 

(BRASIL, 2018; COTS, OLIVEIRA, 2019). 
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E por fim, o inciso VII prevê os direitos humanos, o livre desenvolvimento da 

personalidade, a dignidade e o exercício da cidadania pelas pessoas naturais, 

demonstrando a importância de se garantir os objetivos expostos no artigo 1º da 

LGPD e que a legislação busca principalmente a proteção do titular dos dados 

pessoais sempre visando alcançar os objetivos dispostos pela própria lei (BRASIL, 

2018; TEIXEIRA, 2019).  

Sendo assim, a LGPD traz expressamente quais são os fundamentos que 

servem de base para todas as outras disposições encontradas na lei, além de ficar 

evidente que todos os seus fundamentos encontram respaldado na Constituição 

Federal, sendo então supra valorizados. 

 

2.2.2 Conceitos legais 

 

Salienta-se ainda, que a LGPD em seu artigo 5º, indica os conceitos de 

algumas terminologias usadas no texto da lei, sendo de extrema importância, pois 

facilita a compreensão da norma. 

Para fins da lei 13.709/2018, considera-se dado pessoal qualquer informação 

relacionada a pessoa natural identificada ou identificável, tratando-se de um conceito 

abrangente.  

Dessa forma, qualquer dado será protegido pela legislação, sejam aqueles 

que diretamente e por si só identifiquem uma determinada pessoa, ou até mesmo 

aqueles que precisam estar em conjunto para que se chegue a identificação de um 

indivíduo. Sendo assim pode-se considerar como dado pessoal: o nome completo, o 

número de inscrição no Cadastro de Pessoa Física da Receita Federal ou no 

Registro Geral e até mesmo o endereço residencial (BRASIL 2018; GOZÁLEZ, 

2019). 

Além disso, a LGPD ainda traz outra categoria de dados, chamado de dado 

pessoal sensível, definido pela lei no inciso II, como segue: 

 

II – dado pessoal sensível: dado pessoal sobre origem racial ou étnica, 
convicção religiosa, opinião política, filiação a sindicato ou a organização de 
caráter religioso, filosófico ou político, dado referente à saúde ou à vida 
sexual, dado genético ou biométrico, quando vinculado a uma pessoa 
natural. 
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Dessa forma, a lei visa proteção maior às pessoas no que diz respeito aos 

dados que apresentam cunho social e pessoal, sendo os dados que trazem 

informações relativas à raça, religião, sexualidade, dados genéticos e biométricos. 

São considerados como sensíveis uma vez que o mau uso destes pode gerar 

prejuízo ao titular e acarretar atos discriminatórios (BRASIL 2018; GOZÁLEZ, 2019). 

Há ainda, o denominado pela lei como “dado anonimizado”, sendo este uma 

transformação do dado pessoal ou do dado sensível. Conceituado pela lei como 

“dado relativo a titular que não possa ser identificado, considerando a utilização de 

meios técnicos razoáveis e disponíveis na ocasião de seu tratamento”. Possui essa 

nomenclatura porque deixa de ser diretamente ligado a uma pessoa. É o que ocorre 

quando um dado sensível torna-se uma estatística (BRASIL 2018; GOZÁLEZ, 2019).  

Após essas definições referentes aos dados, a LGPD passa a trazer as 

definições das pessoas relacionadas aos dados e que fazem o seu manuseio. O 

inciso V do artigo 5º dispõe sobre o conceito do titular, sendo então a “pessoa 

natural a quem se referem dos dados pessoais que são objeto de tratamento”, sendo 

esta então a pessoa que pode ou não consentir com o tratamento (BRASIL 2018; 

GOZÁLEZ, 2019). 

Seguindo, os incisos VI, VII e VIII, dizem respeito às pessoas que manuseiam 

os dados coletados. O controlador é a “pessoa natural ou jurídica, de direito público 

ou privado, a quem competem as decisões referentes ao tratamento de dados 

pessoais”, ou seja, é aquele que decide quais dados serão tratados, como se dará 

esse tratamento e a que fim se destina, além de ser o responsabilizado por 

quaisquer danos causados. (BRASIL 2018; GOZÁLEZ, 2019)  

Já o operador é “a pessoa natural ou jurídica, de direito público ou privado, 

que realiza o tratamento de dados pessoais em nome do controlador”. É então o 

subordinado do controlador, pois trata dos dados em nome deste e segue suas 

ordens. Diante desses dois conceitos encontra-se a definição de outro termo previsto 

na lei, qual seja, o de agentes de tratamentos, que nada mais é que o controlador e 

o operador (BRASIL 2018; GOZÁLEZ, 2019). 

Posteriormente a conceituação dos dados e das pessoas que realizam o 

manuseio destes, a lei 13.709/2018 também define alguns atos praticados por esses 

indivíduos. A LGPD dispõe a definição de “tratamento” da seguinte forma: 
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X – tratamento: toda operação realizada com dados pessoais, como as que 
se referem a coleta, produção, recepção, classificação, utilização, acesso, 
reprodução, transmissão, distribuição, processamento, arquivamento, 
armazenamento, eliminação, avaliação ou controle da informação, 
modificação, comunicação, transferência, difusão ou extração. 

 

Ou seja, é qualquer operação feita com os dados do titular, isso inclui todas 

as fases do procedimento, desde a coleta, até a exclusão. A definição de tratamento 

também se demonstra ampla, sendo então relacionada a todas as atividades 

referentes aos dados (BRASIL 2018; GOZÁLEZ, 2019). 

Outro ato disposto na legislação é o do consentimento, sendo conceituado 

como a “manifestação livre, informada e inequívoca pela qual o titular concorda com 

o tratamento de seus dados pessoais para uma finalidade determinada”. Esse ato é 

realizado pelo titular, que permite o tratamento de determinados dados para um fim 

específico que deve ser indicado pelo operador ou controlador (BRASIL 2018; 

GOZÁLEZ, 2019). 

Posteriormente, em seu inciso XIII, a LGPD define o bloqueio, sendo a 

“suspensão temporária de qualquer operação de tratamento, mediante guarda do 

dado pessoal ou do banco de dados”. Diferenciando-se da eliminação, que é a 

“exclusão de dado ou de conjunto de dados armazenados em banco de dados, 

independente do procedimento empregado”, como o próprio termo já induz, é 

quando ocorre a exclusão definitiva dos dados (BRASIL, 2018). 

O penúltimo conceito abordado pela LGPD, diz respeito ao órgão de 

pesquisa, que visa conduzir o tratamento de dados, conforme definição expressa da 

lei: 

 

XVIII – órgão de pesquisa: órgão ou entidade da administração pública 
direta ou indireta ou pessoa jurídica de direito privado sem fins lucrativos 
legalmente constituída sob as leis brasileiras, com sede e foro no País, que 
inclua em sua missão institucional ou em seu objetivo social ou estatutário a 
pesquisa básica ou aplicada de caráter histórico, científico, tecnológico ou 
estatístico. 

 

Por fim, o artigo 5º menciona a autoridade nacional, sendo o “órgão da 

administração pública responsável por zelar, implementar e fiscalizar o cumprimento 

desta lei em todo o território nacional”. Dessa forma é a autoridade responsável por 

gerenciar as regras da LGPD, assim como realizar auditorias e no caso de 
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descumprimento da lei, aplicar as sanções previstas (BRASIL 2018; GOZÁLEZ, 

2019). 

Esses conceitos trazidos pela lei 13.709/2018, auxiliam para o melhor 

entendimento de suas disposições e evitam discussões doutrinárias sobre a 

literalidade da lei. À vista disso, a lei também determina os princípios que servem de 

base para a sua aplicação, como se verá adiante. 

 

2.2.3 Princípios da proteção de dados pessoais 

 

Os princípios têm como principal função nortear o interprete da lei, para que a 

aplicação da norma possa ocorrer da melhor maneira possível. Dessa forma, os 

princípios, assim como as normas, geram uma obrigação que deve ser obedecida, é 

por isso que a LGPD, em seu artigo 6º, dispõe aqueles que norteiam e fundamentam 

suas disposições.  

O inciso I traz o princípio da finalidade, o qual preceitua que os dados devem 

ser tratados com um fim específico e legítimo. Vejamos a literalidade da lei: “I - 

finalidade: realização do tratamento para propósitos legítimos, específicos, explícitos 

e informados ao titular, sem possibilidade de tratamento posterior de forma 

incompatível com essas finalidades”. Ou seja, objetiva a não coleta de dados sem 

um fim específico e sem o consentimento antecipado do titular, que terá a 

possibilidade de saber especificamente quais dados serão tratados (BRASIL, 2018).  

Em sequência, o inciso II trata da adequação, que está interligada com o 

princípio anterior, pois nas palavras de Márcio Cots e Ricardo Oliveira (2019, p. 77), 

“tal princípio pretende preservar a relação entre as finalidades informadas e o 

tratamento dispensado, evitando desvirtuação”.  

O inciso III refere-se ao princípio da necessidade, o qual alude a ideia de que 

somente serão tratados os dados realmente necessários. Portanto, este se 

corrobora com o princípio da finalidade, pois somente se admitirá a coleta das 

informações indispensáveis para o fim a que se propõem.  

No inciso IV está estabelecido o princípio do livre acesso, que determina que 

o titular tem o direito de receber informações sobre o tratamento de dados. Esse 

direito deverá ser exercido de maneira gratuita e clara para facilitar entendimento do 

titular que poderá saber para que suas informações serão utilizadas.  
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O inciso V trata da qualidade dos dados, segundo este princípio os dados a 

serem tratados devem ser corretos e o mais atualizado possível, sendo admissível 

que o titular exija a exatidão de seus dados. Assim, a finalidade do princípio da 

qualidade dos dados é principalmente de que os dados permaneçam sempre 

atualizados, visto que sua desatualização poderá causar transtornos ao titular destes 

(BRASIL, 2018). 

Em seguida a LGPD, aborda o princípio da transparência, disposto no inciso 

VI, que preceitua que as informações devem ser repassadas aos titulares de 

maneira clara e acessível.  

Já inciso VII, faz menção ao princípio da segurança, objetivando garantir que 

os dados tratados estejam ainda mais protegidos. À vista disso, essa disposição visa 

que sejam garantidos os meios para que só as pessoas autorizadas tenham 

permissão para utilizar os dados coletados. 

Por conseguinte, a LGPD traz o princípio da prevenção, que complementa o 

princípio da segurança, estabelecendo que devem ser realizadas medidas 

preventivas para a proteção dos dados tratados, evitando possíveis danos futuros 

(BRASIL, 2018). 

Em seguida, o inciso IX trata da não discriminação. O princípio veda a 

utilização do tratamento de dados pessoais com finalidade discriminatória. Com base 

nesse princípio a LGPD deixa ainda mais claro que a finalidade das empresas que 

realizam o tratamento de dados não pode ter o intuito de prejudicar o titular dos 

dados pessoais (BRASIL, 2018; COTS, OLIVEIRA, 2019). 

O último princípio estabelecido pela LGPD trata da responsabilização e 

prestação de contas, conforme previsão:  

 

X - responsabilização e prestação de contas: demonstração, pelo agente, da 
adoção de medidas eficazes e capazes de comprovar a observância e o 
cumprimento das normas de proteção de dados pessoais e, inclusive, da 
eficácia dessas medidas. 

 

 Assim, o que se percebe é que esse princípio é um complemento do princípio 

da prevenção e também da transparência. Com base nesse princípio, o agente que 

realiza a coleta de dados deve comprovar que as medidas de segurança por ele 

utilizadas são eficazes, pois se eventualmente ocorrer algum dano, sofrerá as 

sanções dispostas na lei. 
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Por fim, como já mencionado anteriormente a LGPD trata-se de uma 

legislação principiológica, assim, a própria lei indica quais são os princípios utilizados 

para dar embasamento a cada uma das disposições e ainda explica a definição de 

todos os preceitos.  

 

2.3 TRATAMENTO DE DADOS PESSOAIS À LUZ DA LEI 13.709/2018 

 

2.3.1 Tratamento de dados pessoais comuns  

 

Como já conceituado na pesquisa, o tratamento é qualquer operação feita 

com os dados do titular, isso inclui todas as fases do procedimento, desde a coleta, 

até a exclusão. Assim, sempre que algum agente de tratamento fizer uso de dados 

pessoais, deverá fazer de acordo com as disposições da lei, além de, 

necessariamente, a finalidade da operação ter que condizer com uma das hipóteses 

de tratamento dispostas na legislação. 

Diante da análise das hipóteses previstas no artigo 7º, é possível dizer que se 

trata de um rol taxativo com base na ideia de que, em exceção de uma hipótese, 

todas as outras são casos que não necessitam de consentimento do titular e por isso 

diminuem consideravelmente o controle deste sobre seus dados, devendo então o 

rol ser interpretado de maneira restritiva (LIMA, 2020). 

Após essa breve introdução, é possível analisar cada uma das hipóteses 

trazidas pelo artigo 7º da LGPD.  O inciso I trata do consentimento do titular. As 

especificações sobre o consentimento são encontradas separadamente, 

especificamente no artigo 8º da lei (BRASIL, 2018). 

O dispositivo estabelece que o consentimento deverá ser feito por escrito ou 

por outro meio que demonstre a vontade do titular, assim a permissão não pode 

ocorrer de forma tácita. Não obstante, são consideradas nulas as autorizações 

genéricas, ou seja, o consentimento deve ser expresso referindo-se a finalidades 

predefinidas (BRASIL, 2018).  

Não obstante, o parágrafo 4º do artigo 7º afasta a exigência de consentimento 

quando os dados do titular forem manifestamente públicos, porém os agentes ainda 

ficam obrigados a observar os princípios e os direitos do titular (BRASIL, 2018). 
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Nesse sentido, a autora Viviane de Araújo Porto (2020, p. 17) traz um caso que 

exemplifica o uso de dados públicos, vejamos: 

 

[...] Um exemplo dessa situação é de uma pessoa que disponibiliza seu e-
mail se candidatando para uma vaga de emprego. Agentes de tratamento 
poderão mandar e-mails para o titular do dado, sem a necessidade de obter 
o prévio consentimento, se a finalidade do envio do e-mail for a oferta de um 
emprego. 

 

Os demais incisos do artigo 7º também estabelecem hipóteses em que 

ocorrerá o tratamento sendo dispensado o consentimento do titular. Porém, como já 

destacado acima, em que pese nesses casos não haja a necessidade de 

consentimento do titular, ainda há a necessidade de serem analisadas as demais 

regras previstas na LGPD. 

Dessa forma, o inciso II do artigo 7º menciona a hipótese de tratamento “para 

o cumprimento de obrigação legal ou regulatória”. Como nesse caso a exigência do 

fornecimento de dados decorre de uma legislação, não há o que se falar em 

negação do titular ou de solicitação de consentimento por parte deste. Para 

exemplificar, seria o caso da solicitação de dados do consumidor com a finalidade de 

se emitir nota fiscal, sendo esse um documento exigido por lei, devendo então o 

vendedor cientificar o titular sobre quais dados serão usados e para qual finalidade 

(BRASIL, 2018; PORTO, 2020). 

Em seguida, o inciso III aborda a hipótese de tratamento realizado “pela 

administração pública para o tratamento e uso compartilhado de dados necessários 

à execução de políticas públicas previstas em leis e regulamentos ou respaldadas 

em contratos, convênios ou instrumentos congêneres”. Nessa modalidade o 

tratamento visa atender um interesse público, como ocorre geralmente em atividades 

que envolvam auxílios prestados pelo governo (bolsa família), ou atividades do 

Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) (BRASIL, 2018; LIMA, 2020). 

A próxima hipótese, estabelecida no inciso IV, diz respeito ao tratamento de 

dados pessoais “para a realização de estudos por órgão de pesquisa, garantida, 

sempre que possível, a anonimização dos dados pessoais”.  

Seguindo, o inciso V dispõe que o tratamento de dados pessoais poderá ser 

feito “quando necessário para a execução de contrato ou de procedimentos 

preliminares relacionados a contrato do qual seja parte o titular, a pedido do titular 
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dos dados”. Viviane de Araújo Porto (2020, p.19) aponta como exemplo o 

fornecimento de dados para que um corretor de imóveis realize determinada 

proposta de compra e venda e caso o titular aceite, será elaborado o contrato 

utilizando-se destes dados (BRASIL, 2018). 

Outra hipótese de tratamento estabelecida no artigo 7º, inciso VI, é a utilizada 

“para o exercício regular de direitos em processo judicial, administrativo ou arbitral”. 

Nesse tipo de operação a lei acaba por permitir que sejam utilizados dados pessoais 

sem o consentimento, pois não faria sentido, por exemplo, que o credor tenha que 

solicitar ao devedor sua autorização para inserir seus dados pessoais em uma 

petição (BRASIL, 2018; COTS, OLIVEIRA, 2019). 

Também há a hipótese de tratamento sem o consentimento do titular, como 

previsto no inciso VII, “para a proteção da vida ou da incolumidade física do titular ou 

de terceiro”. Nesse caso acontece, o conflito de dois direitos fundamentais, sejam 

eles, o direito à privacidade e o direito à vida. Dessa forma, não há o que se discutir 

pois a proteção à vida é um bem jurídico maior e por isso deve prevalecer (BRASIL, 

2018).  

O inciso VIII do artigo 7º traz um desdobramento do inciso anterior, pois 

dispõe sobre o tratamento de dados, sem consentimento, “para a tutela da saúde, 

exclusivamente, em procedimento realizado por profissionais de saúde, serviços de 

saúde ou autoridade sanitária”.  

A penúltima hipótese de tratamento que dispensa o consentimento é aquela 

em que a operação se faz necessária “para atender aos interesses legítimos do 

controlador ou de terceiros, exceto no caso de prevalecerem direitos e liberdades 

fundamentais do titular que exijam a proteção dos dados pessoais”, conforme 

preceitua o inciso IX. Nesse sentido, o artigo 10 da LGPD aborda as especificações 

desse “legítimo interesse” do controlador (BRASIL, 2018).  

Assim, conforme disposição, nessa hipótese o tratamento deve ser realizado 

para apoio e promoção das atividades do controlador e também para a proteção do 

exercício regular de direitos do titular ou de prestação de serviços que o beneficiem, 

respeitadas as expectativas deste e os direitos e liberdades fundamentais que 

devem sempre prevalecer (BRASIL, 2018). 

Por fim, a última hipótese tratamento de dados pessoais, sem consentimento, 

encontra-se prevista no inciso X, dispondo sobre o tratamento de dados “para a 
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proteção do crédito, inclusive quanto ao disposto na legislação pertinente”. Esse 

inciso faz referência às atividades de formação de histórico de crédito, atividades 

estas que tem por finalidade obter informações de consumidores a respeito de 

adimplementos, podendo criar indicadores de risco de crédito com base nessas 

informações (BRASIL, 2018; LIMA, 2020). 

Além disso, como a disposição deste inciso diz respeito a consumidores, não 

há como interpretá-la sem fazer uso de outras legislações. O autor Humberto Alves 

de Vasconcelos Lima (2020, p. 85) correlaciona a proteção de crédito ao Código de 

Defesa do Consumidor49 (Lei 8.078/1990) e a Lei dos Bancos de Dados de Crédito 

(Lei 12.414/2011) que servem de limitadores para o tratamento de dados referentes 

ao crédito. Assim, em que pese o tratamento de dados ocorra sem consentimento, 

deve o controlador seguir as exigências da lei.  

Portanto, da leitura e interpretação do artigo 7º da LGPD, é possível identificar 

que em determinados casos, bem específicos, o tratamento de dados pessoais 

poderá ocorrer dispensando-se o consentimento do titular. No entanto, o controlador 

não pode abster-se de aplicar os princípios estabelecidos também pela própria 

legislação, devendo então, realizar o tratamento sempre visando a finalidade, a 

adequação, a necessidade, entre outros princípios, para que o titular não seja 

prejudicado. 

 

2.3.2 Tratamento de dados pessoais sensíveis 

 

Sobre o tratamento de dados pessoais sensíveis, o legislador decidiu por 

garantir uma proteção mais rigorosa diante da natureza desses dados. O conceito de 

dado pessoal sensível já fora mencionado anteriormente, sendo os dados que 

trazem informações relativas à raça, à religião, à sexualidade, aos dados genéticos e 

biométricos, dados que se não tratados adequadamente podem causar alguma 

forma de discriminação. Assim, por se tratarem de dados que atingem a privacidade 

das pessoais e por serem propensos a causar algum dano, a LGPD restringe ainda 

mais as hipóteses de utilização. 

                                                      
49 No decorrer da pesquisa científica o termo “Código de Defesa do Consumidor” será referido pela 
abreviação “CDC”.  
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Os casos e as especificações em que podem ocorrer o tratamento de dados 

sensíveis se encontram dispostas no artigo 11 da LGPD e, da mesma forma que o 

artigo 7º ao tratar das hipóteses de tratamento de dados comuns traz um rol taxativo, 

o artigo 11 também não possibilita que haja o tratamento de dados sensíveis fora 

das hipóteses previstas em seus incisos (BRASIL, 2018; COTS, OLIVEIRA, 2019). 

Assim, o inciso I estabelece que, da mesma forma que os dados pessoais 

comuns, em regra os dados sensíveis necessitam de consentimento do titular, 

diferenciando-se na parte final do inciso, que estabelece a exigência de que o 

consentimento deve ocorrer de maneira específica, destacada e para finalidades 

expressas (BRASIL, 2018). 

Quanto às disposições sobre os dados sensíveis, também são previstas 

exceções à regra do consentimento, e basicamente são as mesmas hipóteses 

previstas para o tratamento de dados comuns. 

Em síntese, as exceções são quase as mesmas do artigo 7º, com pequenas 

diferenciações, as quais podem ser observadas comparando os dois artigos. A 

primeira é a de que não há possibilidade de realizar o tratamento de dados pessoais 

sensíveis com base na proteção de crédito, pois não há necessidade de utilizar 

estes dados que nada tem relação com aspectos econômicos da vida do titular. 

Outra diferenciação, é que o artigo 11 não menciona o tratamento de dados 

para o caso de legítimo interesse do controlador, entendendo o legislador que a 

intimidade do titular deve se sobrepor aos interesses de terceiros quando se trata de 

dados sensíveis (COTS, OLIVEIRA, 2019). 

Por fim, na alínea “g” do artigo 11, o legislador trouxe uma nova hipótese de 

tratamento não prevista nos dados comuns, sendo possibilitado o tratamento de 

dados pessoais sensíveis, sem o consentimento do titular, para garantia da 

prevenção à fraude e à segurança do titular, nos processos de identificação e 

autenticação de cadastro em sistema eletrônicos, ou seja, a alínea se refere aos 

dados biométricos (BRASIL, 2018). 

Portanto, o que se extrai do artigo 11 da LGPD é que os dados sensíveis 

merecem cuidados especiais, isso porque se tratam de dados que atingem 

principalmente a privacidade e a intimidade do indivíduo, ou seja, se referem a 

personalidade deste, necessitando então de regras mais rigorosas para preservá-
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los, devendo os agentes de tratamento sempre seguir os princípios dispostos pela lei 

para que ocorra o tratamento. 

 

2.3.3 Tratamento de dados pessoais de crianças e adolescentes 

 

Assim como ocorre no tratamento de dados pessoais sensíveis, o legislador 

entendeu que o tratamento de dados pessoais de crianças e adolescentes também 

precisam de regramentos mais específicos, pois as pessoas menores de idade 

tendem a ter uma vulnerabilidade muito maior (COTS, OLIVEIRA, 2019). 

Dessa forma, o parágrafo 1º do artigo 14 da LGPD determina que para que 

haja o tratamento de dados pessoais de crianças e adolescentes é necessário o 

consentimento específico de pelo menos um dos pais ou do representante legal. 

Além disso, a lei impõe a responsabilidade ao controlador de verificar se o 

consentimento foi realmente dado pelo responsável (BRASIL, 2018; GONZÁLEZ, 

2019). 

É importante mencionar que o tratamento de dados pessoais dos menores de 

18 anos também traz algumas exceções no que concerne o consentimento. Será 

dispensada a necessidade do consentimento do responsável quando a coleta for 

necessária para entrar em contato com os pais ou responsável ou, quando a coleta 

seja necessária para proteção da criança ou adolescente. Frisa-se que nesses casos 

não pode ocorrer de forma alguma o compartilhamento dos dados, além de o dado 

não poder ser armazenado e muito menos reutilizado (BRASIL, 2018; GONZÁLEZ, 

2019). 

Acrescenta-se ainda, que o parágrafo 4º do artigo 14 menciona a proibição de 

os controladores condicionar a participação dos menores de idade em jogos ou 

aplicativos ao fornecimento de informações pessoais, visando a proteção da criança 

e do adolescente e a não coleta de dados além daqueles realmente necessários 

para a utilização de aplicativos ou sites (BRASIL, 2018; GONZÁLEZ, 2019). 

Essas regras específicas no tratamento de dados pessoais de crianças e 

adolescentes se dão em decorrência da maior vulnerabilidade desses indivíduos, 

pois em tese não teriam o discernimento necessário para consentir com o tratamento 

de dados, devendo então lhes ser garantido maior proteção. 
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2.3.4 Direitos do titular dos dados 

 

Da leitura das disposições da LGPD são encontrados vários direitos 

estabelecidos para o titular dos dados, visto que este é a principal figura que a lei 

visa proteger. Assim a legislação reserva o capítulo III especialmente para tratar 

destes direitos. 

O artigo 18 da LGPD trata do direito que o titular tem de obter do controlador, 

a qualquer momento, informações ou até a execução de alguns atos relacionados 

aos dados. O inciso I dispõe sobre a confirmação da existência de tratamento, nesse 

caso, se a confirmação se der de maneira simples, ou seja, apenas com “sim” ou 

“não”, a resposta ao titular deverá ser dada imediatamente. No entanto, se o titular 

solicitar a confirmação dos dados completos, indicando a origem dos dados, a 

inexistência de registros e a finalidade do tratamento, a confirmação deverá ser 

disponibilizada em até 15 dias, contados da data do requerimento (BRASIL, 2018; 

LIMA, 2020). 

O titular também possui o direito de acesso aos seus dados bem como de 

exigir a correção de dados incompletos, inexatos ou que estejam desatualizados 

diante da aplicação do princípio da transparência. Sendo ainda garantido ao titular 

exigir a anonimização, o bloqueio ou a eliminação de dados desnecessários ou que 

estejam sendo tratados de maneira contrária com o que dispõe a lei. E ainda, no 

inciso VI, se encontra o direito a eliminação dos dados tratados com o 

consentimento do titular (BRASIL, 2018). 

Além disso, o inciso IX do artigo 18 traz a possibilidade de o titular revogar o 

consentimento a qualquer momento. E ainda, lhe é garantido o direito de peticionar 

perante a autoridade nacional ou aos organismos de defesa do consumidor sobre 

qualquer tratamento realizado sobre seus dados, devendo informar na petição quais 

são os agentes de tratamento, sendo então um direito de acionar a autoridade 

nacional sobre possíveis ilegalidades do tratamento, o que poderá resultar em 

alguma sanção administrativa aos agentes (BRASIL 2018; PORTO, 2020). 

Outro direito de extrema importância é o que se refere a utilização da 

tecnologia, previsto no artigo 20 da LGPD, dispondo que o titular dos dados pode 

solicitar a revisão das decisões tomadas apenas com base em tratamento 

automatizado de dados pessoais. Nesse caso o controlador deve fornecer 
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informações sobre os critérios e os procedimentos utilizados para se chegar à 

decisão tomada pelo sistema. Esse tipo de tratamento é muito utilizado para a 

aprovação de crédito, em que um sistema automatizado analisa o perfil do titular dos 

dados (BRASIL, 2018; PORTO, 2020). 

Por fim, a LGPD dispõe, no artigo 21, que não podem ser utilizados em 

prejuízo do titular os dados referentes ao seu exercício regular de direito. Como 

exemplo dessa garantia Márcio Cots e Ricardo Oliveira (2019, p. 130) abordam os 

cadastros de pessoas que ingressaram com ação trabalhista contra os 

empregadores, esses cadastros não podem ser utilizados para impossibilitar novas 

contratações (BRASIL, 2018). 

Dessa forma a LGPD dispõe sobre vários direitos do titular dos dados que 

devem ser observados sempre que ocorrer o tratamento desses. Essas disposições 

são de extrema importância, visto que, a não observância de qualquer dos direitos 

do titular podem levar a aplicabilidade de sanções administrativas aos agentes de 

tratamento.  

 

2.3.5 Sanções administrativas 

 

A LGPD surgiu com o intuito de proteger o titular dos dados pessoais quando 

estes fossem tratados por controladores, visto que até o momento nenhuma outra 

legislação tratava de maneira específica sobre o tema. E para que essa proteção 

seja garantida, nada mais justo que aplicar penalidades aos controladores e 

operadores que não realizem o tratamento de acordo com as disposições da lei. 

Diante disso, a LGPD em seu artigo 52 dispõe sobre as sanções 

administrativas que serão aplicadas aos agentes de tratamento que infringirem 

alguma das disposições. Destacando-se que o único órgão competente para aplicar 

tais sanções é a autoridade nacional, que fará a aplicação depois de findado o 

processo administrativo o qual possibilita a ampla defesa dos agentes.  

De todas as sanções previstas na lei, a mais branda se encontra no inciso I, 

ao tratar da advertência, sendo que essa disponibilizará um prazo para que o agente 

adote as medidas necessárias para corrigir o que está em desacordo com a 

legislação (BRASIL, 2018). 
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Posteriormente a LGPD passa a dispor sobre penalidades mais prejudiciais 

aos agentes, pois interferem de maneira significativa em seus lucros. No inciso II, há 

a hipótese da sanção de aplicação de multa simples. Nessa penalidade a autoridade 

nacional poderá multar o infrator em até 2% do faturamento bruto da empresa, não 

podendo exceder a R$ 50.000.000,00 (cinquenta milhões de reais) por infração 

(BRASIL, 2018).  

Em sequência, o inciso III aborda a multa diária que deverá observar o limite 

estabelecido pelo inciso anterior e, como dispõe o artigo 54 da LGPD no que tange a 

valoração da multa, a autoridade deverá observar também a gravidade da infração e 

a extensão do dano ao titular (BRASIL, 2018). 

Outra sanção consideravelmente rigorosa é da publicização da infração 

depois de apurada e confirmada, prevista no inciso IV. Em suas disposições a LGPD 

não informa como se dará a publicização. Segundo Márcio Cots e Ricardo Oliveira 

(2019, p.205) “[...] entende-se por publicizar tornar pública a infração, como a 

publicação em sites governamentais ou, eventualmente, obrigar ao próprio 

controlador que insira as informações em seu site”. 

Posteriormente, os incisos V, X e XI do artigo 52 da LGPD dispõem sobre as 

sanções de bloqueio e suspensão do uso de dados. No primeiro caso ocorre o 

bloqueio dos dados pessoais que estão ligados com a infração, e estes 

permanecerão indisponíveis até que os agentes de tratamento regularizem a 

operação de acordo com a lei (BRASIL, 2018). 

Já na suspensão, esta poderá ser parcial ou total, na primeira hipótese parte 

do banco de dados a que se refere a infração não poderá ser utilizado, já na total 

todo o banco de dados ligado a infração fica indisponível. Em ambas as situações as 

atividades com esses dados ficam suspensas pelo período máximo de seis meses 

podendo ser prorrogada por igual período (BRASIL, 2018). 

Pode ocorrer também de a autoridade nacional decidir pela aplicação da 

sanção de eliminação dos dados pessoais a que se refere a infração, prevista no 

inciso VI. Assim, seguindo o conceito de eliminação trazido pela legislação, haverá 

então a exclusão dos dados armazenados (BRASIL, 2018). 

Por fim, a última penalidade é a da proibição total ou parcial do exercício de 

atividades relacionadas a tratamento de dados. Tal proibição se demonstra muito 

prejudicial a uma empresa, pois em determinados casos esse impedimento pode 
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impossibilitar a continuidade das atividades da empresa (BRASIL, 2018; LIMA, 

2020). 

E ainda, conforme já fora mencionado, o parágrafo 1º do artigo 52 determina 

que essas sanções somente serão aplicadas após realizado o procedimento 

administrativo, garantindo-se então a ampla defesa. Importante mencionar ainda que 

a LGPD deixa claro que as sanções aplicadas nesta lei não substituem as sanções 

administrativas, civis, penais ou de legislação especial (BRASIL, 2018). 

Portanto as penalidades trazidas pela legislação demonstram-se rigorosas e 

bem prejudiciais aos agentes de tratamento. Sendo que o intuito destas disposições 

é que diante dos problemas que demonstram causar aos controladores e 

operadores, estes procurem seguir à risca todas as regras da lei e assim evitar a 

aplicação das sanções. 

 

2.3.6 Entrada em vigor da LGPD 

 

A LGPD foi promulgada em 14 de agosto de 2018 e entraria em vigor 18 

meses após a sua publicação, ou seja, em fevereiro de 2020. No entanto vários 

fatores culminaram no adiamento da vigência da lei que consequentemente gerou 

uma incerteza jurídica por meses. 

Já no ano de 2019 o Congresso Nacional aprovou a Medida Provisória  nº 

869/2018, sendo então convertida na Lei 13.853/2019. Essa lei abordou aspectos 

sobre a instalação da ANPD além de determinar que todas as disposições da LGPD 

referentes à garantias e deveres somente entrariam em vigor em agosto de 2020 

(SANTOS, 2020). 

No ano de 2020 novos problemas resultaram em outro adiamento da entrada 

em vigor da LGPD. Dessa vez o motivo foi o surgimento da pandemia do Covid-19, 

já mencionada na pesquisa, que acabou por gerar uma crise econômica mundial 

levando a uma incerteza se as empresas estariam preparadas para se adequar as 

exigências da lei (SANTOS, 2020). 

Diante dessa problemática, o Congresso Nacional aprovou em junho de 2020 

o Projeto de Lei 1.179, sendo convertido então na lei 14.010/2020, que prevê o 

adiamento para agosto de 2021 da vigência das sanções administrativas previstas 

na LGPD, mantendo a vigência das demais disposições em 2020 (MULIN, 2020). 
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No entanto, antes da aprovação do projeto de lei, em 29 de abril e 2020 foi 

proposta a MP nº 959/2020 que tinha como um de seus objetivos, mais 

especificamente em seu artigo 4º, adiar a entrada em vigor de todas as disposições 

da LGPD para maio de 2021. Assim, a MP tinha 120 dias para ser votada, tendo 

início na câmara dos deputados que se manifestou pela edição da MP para o 

adiamento da vigência da lei para 31 de dezembro de 2020 (MULIN, 2020).   

Já no Senado Federal, os representantes entenderam que matéria já havia 

sido discutida no Projeto de Lei nº 1.179/2020 (lei 14.010/2020) que fora votado 

antes da edição da MP 959, assim o senado aprovou a MP com o entendimento de 

que as disposições do artigo 4º, que tratavam da vigência da LGPD, deveriam ser 

descartas. Assim, a vigência da LGPD passou a depender da sanção ou veto do 

Presidente da República sobre o projeto de lei de conversão do texto original da MP 

(MULIN, 2020). 

No dia 17 de agosto de 2020 o Presidente da República sancionou a MP 959 

sem a disposição do artigo 4º, conforme votado pelo Senado Federal, convertendo a 

MP na lei 14.058/2020. Portanto, com essa decisão do Presidente da República, o 

que passa a valer são as disposições da lei 14.010/2020 que já fora mencionado, ou 

seja, a LGPD entrou em vigor em 18 de setembro de 2020, após a sanção da MP 

959, passando a valer a partir desta data todas as suas disposições em exceção das 

sanções administrativas que tem vigência prevista para agosto de 2021 (CAMARA, 

GUINDANI, 2020). 

 

2.3.7 Primeiro caso de aplicação da LGPD 

 

A entrada em vigor da LGPD, como já fora mencionado, é recente, além 

disso, as disposições referentes às sanções somente poderão ser aplicadas em 

2021, no entanto já é possível a aplicabilidade das outras disposições da lei. Tanto é 

que, no dia 21 de setembro de 2020 o Ministério Público do Distrito Federal e 

Territórios  (MPDFT) apresentou a primeira ação civil pública com base na LGPD 

(MIGALHAS, 2020). 

Na ação o MPDFT alegou que uma empresa de Belo Horizonte/MG realizava 

a venda de dados pessoais, tais como nomes, contatos telefônicos, endereços 

eletrônicos e residenciais. Todas essas informações estavam disponibilizadas em 
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um site, e por meio deste, qualquer pessoa poderia realizar a compra de pacotes 

contendo dados de vários indivíduos. Como exemplo, alguns pacotes eram 

separados por profissões, ou seja, determinado pacote poderia conter informações 

apenas de dentistas, assim o valor das informações variava de R$ 42,00 (quarenta e 

dois reais) até R$ 212,90 (duzentos e doze reais e noventa centavos) (MIGALHAS, 

2020; JURINEWS 2020). 

Segundo o MPDFT, tal atividade é capaz de gerar vários prejuízos aos 

indivíduos que tiveram seus dados expostos e comercializados, sendo requerida a 

tutela liminar urgência diante da violação tanto das disposições da LGPD como da 

Constituição Federal. Isso porque o tratamento de dados realizado pelo site não 

seguiu nenhuma das regras estabelecidas pela LGPD e consequentemente acabou 

por violar o direito à privacidade e à intimidade (MIGALHAS, 2020). 

Por fim, na ação o MPDFT postula pela impossibilidade de a empresa 

continuar com a divulgação de informações pessoais, bem como, pede que até o 

julgamento da lide, seja realizado o congelamento do domínio do site (MIGALHAS, 

2020). 

 

3 CONCLUSÃO  

 

Com a elaboração desta pesquisa, inicialmente foi possível identificar que a 

concepção do direito à privacidade mudou de acordo com a evolução da sociedade, 

pois ao passar dos anos as tecnologias foram se revolucionando e 

consequentemente as informações de cada indivíduo foram se tornando cada vez 

mais expostas e fragilizadas. Diante do avanço da sociedade e da tecnologia o 

sistema jurídico teve que se adaptar as novas demandas, no entanto é evidente que 

o sistema tem dificuldade em criar leis que acompanhem todo esse rápido 

desenvolvimento social. 

Foi então em 2016 que o Brasil começou a analisar a necessidade de 

elaboração de uma lei específica para a proteção de dados, isso porque em 27 de 

abril de 2016, foi promulgado o Regulamento Geral de Proteção de Dados Pessoais 

Europeu (RGPD), que abordou o tratamento de dados pessoais visando a proteção 

das pessoas físicas. Diante disso no dia 14 de agosto de 2018 foi publicada a Lei 
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Geral de Proteção de Dados, visando proteger os direitos fundamentais de liberdade 

e de privacidade. 

A LGPD mostra-se uma legislação moderna que aborda todos os aspectos 

referentes ao tratamento de dados pessoais. A lei não busca apenas proteger os 

dados online mas também os físicos, assim é evidente que na sociedade atual, em 

que quase tudo se faz de maneira digital, ela trará grande eficácia à proteção de 

dados em âmbito virtual. 

No que tange o direito à privacidade, em suas primeiras disposições a LGPD 

já demonstra que esse é um dos principais objetivos da lei e ainda o elenca como 

primeiro fundamento que dará base a todo o restante da legislação assim como o 

fundamento da inviolabilidade da intimidade. 

Dessa forma todas as disposições da LGPD foram criadas pelo legislador 

visando à proteção da privacidade e é com base nesse fundamento que a lei deve 

ser interpretada, sempre primando por resguardar a intimidade do titular dos dados 

que serão tratados. 

Por isso as disposições referentes ao tratamento de dados são bem 

específicas. Como demonstrado na pesquisa, tanto o tratamento de dados comuns 

quanto dos dados sensíveis e de crianças e adolescentes em regra só podem 

ocorrer após o consentimento do titular dos dados ou de seu representante legal. Os 

casos que não necessitam de consentimento são restritivos e taxativos, o que não 

exime os agentes de analisarem todos os princípios estipulados pela lei, devendo 

informar ao titular de maneira clara as finalidades do tratamento. 

A regra da necessidade de consentimento demonstra a preocupação do 

legislador com a garantia da privacidade. Isso porque se o titular não consentir com 

o tratamento, esse não poderá ser realizado e os dados não devem ser utilizados, 

sendo preservada a intimidade e a vontade do titular. Caso este consinta com o 

tratamento, não poderá se falar em violação da privacidade, pois o titular tem o 

conhecimento de que seus dados estão sendo utilizados e consentiu para que isso 

ocorresse, até os limites da concessão.  

Além disso, para que haja o consentimento deve ser informado ao titular 

especificamente quais dados vão ser tratados, para qual finalidade, até quando 

serão utilizados os dados sendo garantido ao titular revogar o consentimento a 
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qualquer momento, devendo ser excluídos tais dados dos bancos dos agentes de 

tratamento. 

Além disso, a eficácia da legislação se encontra principalmente pela aplicação 

das sanções administrativas. Isso porque as sanções se demonstram bastante 

prejudiciais às empresas e agentes de tratamento que não sigam as regras 

estabelecidas pela LGPD quando da realização do tratamento, como demonstrado 

na pesquisa, a multa por não observância das disposições pode chegar a R$ 

50.000.000,00 por infração. 

Dessa forma a presente pesquisa buscou identificar em que medida há 

garantia a proteção do direito à privacidade e o controle de dados pessoais no 

ordenamento jurídico brasileiro à luz da lei 13.709/2018. E a partir de toda a 

pesquisa realizada com base em doutrinas e o estudo da própria legislação, foi 

possível chegar à conclusão de que de que a Lei Geral de Proteção de Dados trará, 

de maneira bastante eficaz, uma proteção ao direito à privacidade no que tange os 

dados pessoais.  

Tal conclusão se fundamenta diante das exigências trazidas pela legislação. 

Isso porque os agentes de tratamento devem seguir todas as regras estabelecidas 

pela LGPD, buscar, em regra, o consentimento do titular e caso o tratamento esteja 

em desconformidade com as disposições, serão aplicadas sanções extremamente 

prejudiciais. Isso acaba por forçar que os agentes realizem o tratamento de acordo 

com a lei evitando a invasão da privacidade. 

Frisa-se que apesar das sanções administrativas não estarem em vigor no 

momento da elaboração da pesquisa, já foi demonstrado que a aplicabilidade da 

legislação é possível, demonstrando sua eficácia para a proteção da privacidade. 
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A (IN)CONSTITUCIONALIDADE DA INDENIZAÇÃO POR MORTE DO 

TRABALHADOR FRENTE A TARIFAÇÃO TRAZIDA PELA REFORMA 

TRABALHISTA DADA PELA LEI Nº 13.467/2017 

 

Maurício Souza de Oliveira50 
Paula Carvalho de Almeida51 

 

RESUMO 

O presente trabalho monográfico pretende abordar os pontos controversos com 
relação às reformas trazidas pela Lei nº 13.467 de 2017, que visam justificar a 
necessidade de tarifação do quantum debeatur para os casos de indenização por 
dano moral. A questão primeira paira sobre a ofensa ou não de preceitos 
constitucionais. Considerando-se que se trata de um direito que demanda certo grau 
de subjetividade para sua valoração, esta pesquisa se propõe a contribuir 
sintetizando os fundamentos e a legalidade das decisões, embora divergentes. 
Elencando os princípios fundamentais postos em cheque pela supracitada Lei e 
abordando seus reflexos cotidianos que, invariavelmente, poderão ocorrer conforme 
possíveis resultados de julgamento das ADIs intentadas, este feito objetiva 
demonstrar o panorama do dano moral, bem como investigar a comparar as 
fundamentações legais e posicionamento jurisprudencial acerca da 
(in)constitucionalidade da tarifação do dano moral. 
 
Palavras-Chave Dano extrapatrimonial, princípios constitucionais trabalhistas, 
tarifação.  

 

1 INTRODUÇÃO 

 

O presente estudo pretende desenvolver-se a partir dos pontos controversos 

com relação às reformas trazidas pela Lei nº 13.467 de 2017, que visam justificar a 

necessidade de tarifação do quantum debeatur para os casos de indenização por 

dano moral. A questão primeira paira sobre a ofensa ou não de preceitos 

constitucionais. 

Elencando os princípios fundamentais postos em cheque pela supracitada Lei 

e abordando seus reflexos cotidianos que, invariavelmente, poderão ocorrer 

conforme possíveis resultados de julgamento das ADIs intentadas, este feito objetiva 

demonstrar o panorama do dano moral, bem como investigar a comparar as 
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fundamentações legais e posicionamento jurisprudencial acerca da 

(in)constitucionalidade da tarifação do dano moral. 

De forma sucinta, se pretende prima facie abordar os princípios 

constitucionais trabalhistas, diante da flexibilização de direitos. Tal abordagem se 

justifica pela necessidade de entender certa modulação hierárquica dos princípios 

constitucionais frente às normativas emergentes no mundo jurídico, que pretendem 

tutelar direitos contrapostos numa interação social mutável. 

Com a vigência da Lei nº 13.467 de 13 de julho de 2017 que alterou alguns 

dispositivos e acrescentou artigos à Consolidação das Leis do Trabalho, delineou-se 

um teto aos pedidos de indenização por danos morais pelo salário contratual do 

ofendido, gerando controvérsias. 

Em seu art. 223-G, a Lei 13.467/2017, tabelou a compensação pecuniária por 

dano extrapatrimonial, afastando a observância dos casos específicos, como a 

gravidade da ofensa, circunstâncias e necessidades da vítima. 

Diante disto, editou-se Medida Provisória 808/2017 alterando o citado artigo, 

fixando o teto em valores de limite máximo dos benefícios previdenciários, 

equalizando melhor as disparidades encontradas. 

Contudo, frente a não análise em 60 dias da Medida Provisória, encontra-se 

vigente a Lei 13.467/2017 em sua íntegra. 

Há que se considerar que referida Medida Provisória em sua vigência era 

mais benéfica ao ofendido em comparação a Lei 13.467/2017. Entretanto, ambas se 

encontram em discordância com os preceitos constitucionais como de reparação 

integral do dano, ferem a independência funcional dos magistrados na ótica do livre 

convencimento, violam a dignidade da pessoa humana, entre outros, razão pela qual 

discute-se sua inconstitucionalidade. 

Importante ressaltar que o intuito da referida pesquisa não versa sobre a 

eficiência e satisfatoriedade dos diversos montantes deferidos nas ações de 

indenização por dano moral, e sim, as consequências jurídicas da vinculação de tais 

atividades à um sistema de tarifação a estas indenizações, a luz dos princípios 

constitucionais. 
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2 PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS TRABALHISTAS 

 

Os princípios constitucionais estão inseridos na Carta Magna Brasileira e, por 

consequência, segundo a hierarquia das normas desenvolvidas por Hans Kelsen, 

estão alocados no ápice da pirâmide. Além da supremacia do ordenamento 

principiológico, os princípios constitucionais desempenham a regulamentação, 

hermenêutica e ligação entre as diferentes ramificações do ordenamento jurídico 

possibilitando a harmonização do sistema. 

 

2.1 PRINCÍPIO DA PROTEÇÃO AO TRABALHADOR EM FACE DA 

FLEXIBILIZAÇÃO DE DIREITOS. 

 

Pode-se afirmar que os princípios jurídicos constitucionais advêm das opções 

adotadas nos princípios políticos constitucionais, que por sua vez não está mais 

tratando da política estatal, mas do direito propriamente dito para cada garantia a ser 

protegida. 

Como nas demais áreas, o Direito do Trabalho possui princípios diretamente 

relacionado ao bem jurídico a ser tutelado, estão inseridos no Artigo 7º da 

Constituição Federal, dentre estes princípios estão, o da proteção, que a doutrina 

subdivide em in dubio pro operario, aplicação da norma mais favorável e condição 

mais benéfica, o princípio da irrenunciabilidade, da primazia da realidade e da 

continuidade da relação de emprego. 

Os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, embora não se tratem 

de princípios específicos do Direito do Trabalho, são basilares e de tão grande 

relevância, para o desenvolvimento da presente pesquisa, isto porque são 

norteadores para a quantificação do dano moral. 

O princípio da proporcionalidade busca proteger os direitos e garantias 

fundamentais do indivíduo estabelecendo alguns critérios ou, meios de adequação 

entre a norma e os interesses sociais. 

Para José Sergio da Silva Cristóvam: 

 

A proporcionalidade é uma máxima, um parâmetro valorativo que permite 
aferir a idoneidade de uma dada medida legislativa ou judicial. Pelos 
critérios da proporcionalidade pode-se avaliar a adequação e a necessidade 
de certa medida, bem como, se outras menos gravosas aos interesses 
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sociais não poderiam ser praticadas em substituição àquela empreendida 
pelo Poder Púbico (CRISTÓVAM, José Sergio da Silva. Colisões entre 
princípios constitucionais. Curitiba: Juruá, p.211). 

 

O princípio da razoabilidade pode ser tratado, em tese, como um equalizador 

para aplicação do direito advindo do formalismo protegido pelo princípio da 

legalidade, utilizando-se de critérios racionais e assim evitando excessos legais, 

tutelados pelo princípio da legalidade, para que a tutela jurisdicional seja entregue de 

forma minimamente aceitável. 

Marinela assim preconiza a respeito: 

 

O princípio da razoabilidade não visa substituir a vontade da lei pela do 
julgador, visto que cada norma tem uma razão de ser. Entretanto, ele 
representa um limite para a discricionariedade do administrador, exigindo 
uma relação de pertinência entre oportunidade e conveniência, de um lado, 
e a finalidade legal do outro. Agir discricionariamente não significa agir 
desarrazoadamente, de maneira ilógica, incongruente. A lei não protege, 
não escampa condutas insensatas, portanto, terá o administrador que 
obedecer a critérios aceitáveis do ponto de vista racional, em sintonia com o 
senso normal (MARINELA 2012, p. 52). 

 

No Direito do Trabalho a aplicação das garantias e direitos fundamentais 

resumem-se, quase que no todo, ao direito de proteção do trabalhador. Este, por sua 

vez, conduz ao fundamento de que as relações trabalhistas são de poderes 

incompatíveis, motivo pelo qual, a norma jurídica deve proteger a parte mais fraca da 

relação – o trabalhador. 

A Constituição Federal de 1998, por sua vez, teve papel substancial na 

valorização do trabalhador. A partir de sua promulgação, os direitos e garantias dos 

assalariados, estavam contidos em seu vértice. Isto, pois, intimamente ligado ao 

princípio da dignidade humana, está o princípio da proteção da proteção previsto no 

rol dos direitos sociais da Carta Republicana: 

 

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 (BRASIL, 1988, Art. 6º). 

 

A autora Luciana Santos Trindade Capelari, neste sentido, justifica que: 

 

O Princípio da Proteção resulta de norma imperativa de ordem pública que 
caracteriza a intervenção do Estado nas relações de Trabalho, colocando 
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obstáculos à autonomia da vontade. Com isso, têm-se a base do contrato 
de trabalho: a vontade dos contratantes tendo ao seu lado um limitador: a 
vontade do Estado manifestada pelos poderes que visam ao trabalhador o 
mínimo de proteção legal (CAPELARI, 2009, p. 154). 

 

O princípio da proteção ao trabalhador, neste contexto, norteia a elaboração e 

aplicação das normas no âmbito trabalhista, visando o equilíbrio entre a força do 

capital e a vulnerabilidade do trabalho. 

 

Ante as regras processuais estabelecidas, principalmente no tocante à 
imparcialidade do órgão jurisdicional, não há espaço para a tutela 
incontinente do trabalhador. Se a lei confere proteção para o empregado 
poder atuar em igualdade de condições em relação ao empregador, tem o 
direito instrumental o dever de fazer com que esses benefícios também 
sejam proporcionalmente estendidos ao empregador (SALOMÃO ALMEIDA, 
2002, p. 2). 

 

Entretanto, é cabível mencionar que, mesmo analisando o caso pelo escopo 

do Princípio da Proteção ao Trabalhador, não se pode afastar a trilogia fundamental 

de toda e qualquer prestação jurídica: imparcialidade do magistrado.  

Acerca da vertente, in dubio pro misero52, por exemplo, que versa sobre do 

ônus da prova no caso concreto e não sobre decidir em favor do trabalhador, 

corrigindo ou integrando normativas jurídicas. O equilíbrio advém dos atos 

praticados sem intenção de agregar vantagem, mas com o objetivo de promover 

igualdade jurídica entre as partes. 

Como bem esclarece o doutrinador José Augusto Rodrigues Pinto sobre essa 

problemática.  

 

[...] a sabedoria do juiz trabalhista na dosagem entre os princípios 
igualmente fundamentais, da proteção (de direito material) e da 
imparcialidade (de direito processual), torna-se, portanto, em fiel da balança 
de sua atuação no processo (RODRIGUES PINTO, 2000). 

 

Ao processo, pouco tem relevância a dificuldade ou facilidade em provar fatos 

alegados. E ainda, em nenhuma hipótese, deverá o magistrado julgar in dubio pro 

misero na ausência de provas. Trata-se da observância ao não se desvencilhar do 

ônus da prova.  

 

                                                      
52 Consiste na possibilidade do juiz, em caso de dúvida, interpretar o conjunto probatório em favor do 

empregado. 
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2.2 DIREITOS FUNDAMENTAIS DO TRABALHADOR E O NÃO RETROCESSO 

SOCIAL BRASILEIRO 

 

Para que se possa compreender a completude da categoria dos Direitos 

Fundamentais, faz-se necessária a análise de todos os pontos a partir do vértice 

constitucional do princípio da dignidade da pessoa humana.  

Circunstanciando por menores, o Estado tem como principal finalidade a 

promoção do bem-estar social através de medidas políticas públicas, protegendo os 

cidadãos de forma a prezar pela isonomia.  

 

A vinculação essencial dos direitos fundamentais à liberdade e à dignidade 
humana, enquanto valores históricos e filosóficos nos conduzirão sem 
óbices ao significado de universalidade inerente a esses direitos como ideal 
da pessoa humana (BONAVIDES, 2008, p.274). 

 

Assim como o princípio da dignidade humana, os direitos fundamentais têm 

caráter inalienável, isto, pois são direitos inegociáveis dos quais não se pode se 

desvencilhar. É possível que não sejam exigidos, mas jamais podem ser 

renunciados. Ademais, cabível ressaltar a imprescritibilidade dos direitos 

fundamentais, uma vez que nunca se furtam da possibilidade de serem exigidos. 

 

Os princípios são normas que ordenam que algo seja realizado na maior 
medida do possível dentro das possibilidades jurídicas e fáticas existentes, 
desenvolvendo o conceito de mandamento de otimização, que são 
caracterizados por poderem ser satisfeitos em graus variados e pelo fato de 
que a medida devida de sua satisfação não depende somente das 
possibilidades fáticas, mas também das possibilidades jurídicas, estas 
últimas determinadas pelos princípios e regras colidentes, ao contrário das 
regras que contém, portanto determinação do âmbito daquilo que é fática e 
juridicamente possível (ALEXY, 2008, p. 86). 

 

Quando no plano fático jurídico houver conflito entre princípios e regras, cabe 

ao julgador valer-se da ponderação máxima para atingir efetividade, fazendo vingar 

a função social da tutela estatal. 

E para contemplar dos direitos fundamentais da pessoa humana contidos e 

garantidos pela Constituição Federal, é preciso ir além dos artigos 5º ao 11. Por toda 

a extensão da Lei Maior existem direitos que se completam e não existe um sem a 

observação doutro. A exemplo, a dignidade da pessoa humana como vetor de 
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interpretação de todos os demais artigos contidos na Carta, como pontua a 

doutrinadora Flávia Piovesan afirmando que: 

 

A dignidade da pessoa humana, [...] está erigida como princípio matriz da 
Constituição, imprimindo-lhe unidade de sentido, condicionando a 
interpretação de suas normas e revelando-se, ao lado dos Direitos e 
Garantias Fundamentais, como cânone constitucional que incorpora ‘as 
exigências de justiça e dos valores éticos, conferindo suporte axiológico a 
todo o sistema jurídico brasileiro’. [...] 
É no valor da dignidade da pessoa humana que a ordem jurídica encontra 
seu próprio sentido, sendo seu ponto de partida e seu ponto de chegada, na 
tarefa de interpretação normativa. Consagra-se, assim, a dignidade da 
pessoa humana como verdadeiro super-princípio a orientar o Direito 
Internacional e o Interno (PIOVESAN, 2000, p. 54). 

 

Ora, senão não há justificativa para a existência do próprio Estado. A 

dignidade da pessoa humana reclama por si só a atuação estatal para tornar efetivas 

as políticas públicas e sociais.  

Falando propriamente dos direitos fundamentais do trabalhador, a 

Constituição Federal, traz em seu artigo 7º um rol de direitos compelindo a atenção 

da expressão “trabalhadores” contida no caput.  

Dentre outros direitos previstos na Constituição, é expresso o direito à 

liberdade sindical, direito de participação dos trabalhadores, seguro-desemprego nos 

casos de desemprego involuntário, fundo de garantia, salário mínimo fixado por lei, 

piso salarial de acordo com a complexidade da função, décimo terceiro salário, 

dentre outros direitos relacionados intimamente a dignidade da pessoa humana. 

Em consonância com a Constituição Federal Brasileira, a Declaração 

Universal dos Direitos Humanos normatiza em seu artigo 23 que: 

 

1. Toda a pessoa tem direito ao trabalho, à livre escolha do trabalho, a 
condições equitativas e satisfatórias de trabalho e à proteção contra o 
desemprego. 2.Todos têm direito, sem discriminação alguma, a salário igual 
por trabalho igual.  3.Quem trabalha tem direito a uma remuneração 
equitativa e satisfatória, que lhe permita e à sua família uma existência 
conforme com a dignidade humana, e completada, se possível, por todos os 
outros meios de proteção social. filiar em sindicatos 4.Toda a pessoa tem o 
direito de fundar com outras pessoas sindicatos e de se para defesa dos 
seus interesses. (Declaração Universal dos Direitos Humanos, 1948, Art. 
23) 

 

A dignidade da pessoa humana, portanto está intimamente ligada aos 

princípios norteadores do direito do trabalho, conduzindo o legislador e o aplicador 
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do direito à garantia de uma atividade profissional desempenhada com segurança e 

dignidade.  

 

3 PANORAMA DO DANO MORAL 

 

Durante a coexistência social, o ser humano conquista bens materiais e 

imateriais que são protegidos sob a tutela jurídica. A gama desses bens constitui um 

patrimônio, enquanto as virtudes conquistadas se traduzem através das 

peculiaridades do homem como um ser moral. Logo, como um conjunto de bens 

tutelados pela ordem jurídica, lhes são assegurados o direito a preservação e a 

integridade. 

 

3.1 CONCEITO DE DANO MORAL 

 

Toda vez que um ato é praticado em detrimento do patrimônio alheio, é 

considerado ato ou conduta ilícita. Tipificado no Código Civil em seu art. 186, julga-

se como ato ilícito “aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou 

imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, 

comete ato ilícito”.  

Tais violações decorrentes de ação praticada por terceiros podem ser 

materiais, que são aqueles refletidos na esfera econômica do ofendido; ou podem 

ser morais, que de acordo com o Doutrinador Carlos Alberto Bittar “se traduzem em 

turbações de ânimo, em reações desagradáveis, desconfortáveis, ou 

constrangedoras, ou outras desse nível, produzidas na esfera do lesado” (BITTAR, 

1993). 

Nesta esteira, é possível dizer que o dano moral ocorre quando alguém sofre 

com atitudes injuriosas e desonra de terceiro, o que atinge diretamente o plano 

valorativo da personalidade humana. Tais ofensas são capazes de desencadear 

alterações psíquicas na vítima, devido ao sentimento intenso de pesar e prejuízo 

afetivo do patrimônio moral. 

 

Quanto à extensão da reparação do dano (seja patrimonial ou moral) o 
regime do Código Civil (art. 944) é o da reparação integral, ou seja, deve 
proporcionar à vítima a recolocação em situação equivalente a em que se 
encontrava antes de ocorrer o fato danoso.  
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Em tese, essa reposição pode ocorrer de duas maneiras: (i) in natura, 
mediante recomposição do mesmo bem no patrimônio do lesado ou por sua 
substituição por coisa similar; ou (ii) por reparação pecuniária, consistente 
em pagamento de soma equivalente aos prejuízos do lesado. 

 

Um dos mais clássicos conceitos de dano moral foi dado pelo Doutrinador 

Wilson de Melo e Silva, quando disse que: 

 

[...] o dano moral como as lesões sofridas pelo sujeito físico ou pessoa 
natural de direito em seu patrimônio ideal, entendendo-se por patrimônio 
ideal, em contraposição ao patrimônio ideal, o conjunto de tudo aquilo que 
não seja suscetível de valor econômico (MELO DA SILVA, 1982, p.1). 

 

Ora, se os valores da personalidade são protegidos pela tutela de ordem 

jurídica, é imprescindível que existam meios adequados de asilo contra atentados ao 

plano subjetivo e moral.  

Durante o decurso da evolução humana e sociológica, o termo de dano moral 

deambulou pelas mais diversas nomenclaturas e acepções. Desde a sua 

terminologia até o momento da fixação do quantum debeatur53, o dano moral traz 

questionamentos e posições sobre seu conceito e complexidade, sendo para uns, 

prejuízo, para outros, um direito.  

A teoria de que o pagamento de valor monetário, desde os primórdios, era 

uma maneira de atenuar o sofrimento alheio nas ocasiões onde não era possível 

repor à pessoa ofendida o status quo54. O objetivo desta medida concentrava-se no 

intuito de neutralizar a dor. Mais tarde, esta ideia transformou-se no que é conhecido 

como “teoria da compensação econômica, satisfatória dos danos extrapatrimoniais”. 

Sobre compensação econômica, Ieda Uema Fontes, esclareceu:  

 

A vida é um bem juridicamente protegido, inviolável e indisponível, fora do 
comercio, não sendo possível atribuir valor pecuniário. No entanto, ao 
judiciário cabe a tarefa de quantificar o valor da lesão oriunda das ações de 
reparação que chegam para sua apreciação. Convém observar que nos 
casos de dor pela perda da vida de um ente querido, ainda que não haja 
equivalência entre a dor sofrida e o dinheiro, cabe ao Judiciário, ao 
pronunciar-se, fixar um valor para essa espécie de dano (FONTES, 2009, p. 
14). 

 

                                                      
53Expressão latina que designa a totalização monetária da prestação de tributária. Quantia devida. 
54 Locução latina, exprimindo o mesmo estado, o estado que está. Utilizada na linguagem jurídica 

como referência a situação de determinada coisa em um momento, antes ou depois de um 
acontecimento.  
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Desta forma, percebe-se que uma das atribuições do Direito é remodelar as 

regras para a solução dos problemas na medida em que se manifestam de acordo 

com a evolução da sociedade, disciplinando a harmonia da natureza do homem sem 

visar um fim superior, senão a própria convivência dos membros que constituem a 

comunidade.  

 

3.2 DANO MORAL DIRETO E INDIRETO POR RICOCHETE 

 

Suplantada a fase conceitual, adentra-se em suas particularidades. O dano 

moral é subdividido em direto e indireto. O dano moral direto, nada mais é, quando a 

lesão causada atinge um interesse de um bem jurídico extrapatrimonial, ou seja, os 

direitos de personalidade como a integridade corporal, liberdade, honra, intimidade, 

sentimentos afetivos. Já o dano moral indireto, traduz-se na lesão causada aos 

interesses patrimoniais que atingem o interesse não patrimonial.  

O dano moral direto é o mais usual e clássico dentro da Legislação Brasileira. 

Em outras palavras, trata de lesão específica ao direito extrapatrimonial, como por 

exemplo, nos casos de inscrição indevida em cadastro de inadimplentes ou injúria 

pública.  

Enquanto isso, o dano moral indireto é um dano por reflexo, na doutrina, 

chamado também de dano moral por ricochete. O termo ricochete, refere-se ao 

reflexo de um corpo projétil depois de atingir uma superfície, como uma bala de 

revólver que após se chocar à uma superfície metálica desvia e atinge alvo distinto.  

A jurisprudência traz: 

 

Deve-se reconhecer, contudo, que, em alguns casos, não somente o 
prejudicado direto padece, mas outras pessoas a ele estreitamente ligadas 
são igualmente atingidas, tornando-se vítimas indiretas do ato lesivo. Assim, 
experimentam os danos de forma reflexa, pelo convívio diuturno com os 
resultados do dano padecido pela vítima imediata, por estarem a ela ligadas 
por laços afetivos e circunstâncias de grande proximidade, aptas a também 
causar-lhes o intenso sofrimento pessoal (STJ, 3ª T., REsp 1.041.715/ES, 
Rel. Min. Massami Uyeda, ac. 06.05.2008, DJe 13.06.2008) 

 

Quando o ofendido recorre ao juízo para reparação de um dano moral por ele 

mesmo suportado, indiscutível sua legitimidade. Quando, entretanto, terceiros que 

se julgam reflexamente lesados em sua dignidade, por dano causado a outrem, faz-

se necessária a limitação do campo repercutivo da responsabilidade civil.  
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Seguindo a linha de raciocínio do doutrinador Antonio Jeová dos Santos, à 

título de exemplificação, tem-se o caso da morte de um pai de família. Como reflexo 

da morte há uma diminuição significativa das possibilidades econômicas da família 

e, portanto, não se pode considerar os filhos como terceiros, e sim, como partes 

lesionadas e legitimas.  

Em justaposição, o ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira ao julgar o REsp 

160.125 em 1999, enfrentou pioneiramente a questão de danos morais estarem 

relacionados a dependência econômica. No voto, destacou que: 

 

Irrelevante, portanto, se havia ou não, ou se haveria ou não futuramente, 
dependência econômica entre os irmãos. O que interessa, para a 
indenização por dano moral, é verificar se os postulantes da pretensão 
sofreram intimamente o acontecimento, dano que se presume quando se 
trata de familiar próximo […]. Assim não fosse, os pais também não 
poderiam pleitear a indenização por dano moral decorrente da morte de filho 
que não exercesse atividade remunerada, nem pessoa rica teria 
legitimidade; e assim por diante (STJ, REsp 160.125/DF, Rel. Min. Salvio de 
Figueiredo Teixeira, 4ª T., ac. 23.03.1999, DJ 24.05.1999, p. 172). 

 

Atribui-se o prejuízo econômico aos lesados indiretamente, na contabilização 

do dano material como perdas e danos. O dano moral, embora possa ser cumulado 

ao dano material, não se funde ao mesmo, tampouco dele depende.  

 

3.3 LEGITIMIDADE PARA PROPOSITURA DA AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR 

DANO MORAL 

 

Um delicado problema: a legitimidade para titularidade da pretensão 

indenizatória por dano moral reflexo.  O Doutrinador Humberto Theodoro Junior 

esclarece, neste sentido, que:  

 

Quando o ofendido comparece, pessoalmente, em juízo para reclamar 
reparação do dano moral que ele mesmo suportou em sua honra e 
dignidade, de forma direta e imediata, não há dúvida alguma sobre sua 
legitimidade ad causam. Quando, todavia, não é o ofendido direto, mas 
terceiros que se julgam reflexamente ofendidos em sua dignidade, pela 
lesão imposta a outra pessoa, torna-se imperioso limitar o campo de 
repercussão da responsabilidade civil, visto que se poderia criar uma cadeia 
infinita ou indeterminada de possíveis pretendentes à reparação da dor 
moral, o que não corresponde, evidentemente, aos objetivos do remédio 
jurídico em tela (THEODORO Jr, 2016, p. 12). 
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A dificuldade em descobrir a existência ou não do dano é essencial para se 

aferir a dor ou mera pretensão por hipocrisia dissimulada.  

Para sanar, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça aponta que a 

legitimidade para postular reparação por dano moral deve estar alinhada a ordem de 

vocação hereditária. (STJ, 4ª T., REsp 1.095.762/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 

ac. 21.02.2013, DJe 11.03.2013.) 

Tais jurisprudências seguem o Código Civil de 1916, que regulamentava o 

impasse em seu art. 76, parágrafo único, ao dizer que “o interesse moral só autoriza 

a ação quando toque diretamente ao autor, ou a sua família”. Apesar do Código Civil 

de 2002 não trazer a regra e nem a mencionar de outra maneira, o STJ tem mantido 

a posição de segui-la. Neste sentido:  

 

Deve-se reconhecer, contudo, que, em alguns casos, não somente o 
prejudicado direto padece, mas outras pessoas a ele estreitamente ligadas 
são igualmente atingidas, tornando-se vítimas indiretas do ato lesivo. Assim, 
experimentam os danos de forma reflexa, pelo convívio diuturno com os 
resultados do dano padecido pela vítima imediata, por estarem a ela ligadas 
por laços afetivos e circunstâncias de grande proximidade, aptas a também 
causar-lhes o intenso sofrimento pessoal (STJ, 3ª T., REsp 1.208.949/MG, 
Rel. Min. Nancy Andrighi, ac. 07.12.2010, DJe 15.12.2010). 

 

Em Conferência de Desembargadores, realizada em 1965, no Rio de Janeiro, 

concluiu-se que o ressarcimento por dano moral poderia ser exigido pela vítima, 

pelos seus descendentes, cônjuges e colaterais até o 2º grau, presumindo-se que tal 

ciclo próximo de parentesco suportasse dor intensa pelo dano causado.  

Entretanto, a jurisprudência vem defendendo a necessidade de análise mais 

acurada de cada caso concreto, uma vez que a repercussão psicológica de um dano 

reflexo tem diferentes intensidades, até mesmo em relação àqueles que não 

possuem parentesco civil.  

A título de exemplo, seria injusta uma sentença que concedesse 

ressarcimento por dano moral indireto a um pai que perdeu o filho em acidente de 

trabalho, sem nunca ter convivido afetivamente com o mesmo, ignorando-lhe a 

existência, enquanto um pai de criação, no mesmo caso, tivesse uma sentença 

improcedente pelo simples fato de não possuir vínculo de parentesco civil.  

Embora a jurisprudência admita, na maioria dos casos a legitimidade do CAD 

– cônjuge, ascendente e descendente -, prudência e cautela são necessárias na 

análise do caso concreto. À exemplo de justa exceção ao ditame, o Supremo 
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Tribunal Federal reconheceu também a legitimidade dos irmãos mais velhos para 

postular ação de reparação de danos morais pela morte da irmã, com base no 

fundamento que: 

 

[...]os irmãos possuem legitimidade para postular reparação por dano moral 
decorrente da morte de irmã, cabendo apenas a demonstração de que 
vieram a sofrer intimamente com o trágico acontecimento, presumindo-se 
esse dano quando se tratar de menores de tenra idade que viviam sob o 
mesmo teto. (STJ, 4ª T., REsp 160.125/DF,. Rel. Min. Sálvio de Figueiredo 
Teixeira, ac. 23.03.1999, DJu 24.05.1999) 

 

Incumbe, ao juiz, no caso concreto, averiguar a ocorrência real do dano moral 

suportado por quem propõe a ação indenizatória, com base no nexo causal. Para a 

efetividade da referida manobra, o Doutrinador Humberto Theodoro Junior: 

 

É mais razoável, e mais consentâneo com o bom senso, evitar apriorismos 
que possam inflexibilizar os critérios de solução do problema. Não há 
melhor caminho a trilhar, in casu, do que relegar ao prudente arbítrio do juiz 
a definição, diante dos fatos concretos, da cuidadosa averiguação das 
circunstâncias subjetivas e objetivas em que o dano moral ocorreu 
(THEODORO Jr, 2016, p. 14). 

 

Segundo ele, esta seria a única maneira pela qual a equidade e a justiça 

poderiam, de fato, serem garantidas em relação a conduta lesiva e o direito da vítima 

em ter o dano reparado. O STJ ressaltou ainda, que “para evitar especulações 

desonestas, conta-se com o bom senso dos juízes, que haverão de rejeitar pedidos, 

deduzidos por quem não tenha legitimidade, e arbitrar com recomendável 

moderação o montante da reparação” (STJ, REsp 6.852, Rel. Min. Eduardo Ribeiro, 

ac. 29.04.1991). 

O dano moral, dentro da terminologia indireta, ou ricochete, é o 

reconhecimento jurídico de que o fato prejudicial pode repercutir na esfera de outros 

sujeitos vinculados à vítima através de laços afetivos. 

 

3.4 COMPETÊNCIA PARA PROCESSAR AÇÕES DE INDENIZAÇÃO POR DANO 

MORAL DECORRENTE DAS RELAÇÕES DE TRABALHO 

 

Vislumbra-se um impasse de competências. No que corresponde à 

indenização por dano ao trabalhador durante a relação de emprego, a jurisprudência 
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tem sedimentado o posicionamento de que a Justiça do Trabalho deve absorver a 

competência de tais casos, uma vez que o litígio tenha origem derivada estritamente 

à relação de trabalho. 

A decisão do Supremo Tribunal Federal que passou impor a linha sucessiva 

dos conflitos de competência conseguintes adveio do Acórdão nº 6.959-6, datado 

em 23 de maio de 1990. No voto, o Ministro Relator Célio Borja, justificou: 

 

Compete a Justiça do Trabalho julgar demanda de servidores do Banco do 
Brasil para compelir a empresa ao cumprimento da promessa de vender-
lhes, em dadas condições de preço e modo de pagamento, apartamentos, 
que, ante o assentimento em transferir-se para Brasília, aqui viessem a 
ocupar, por mais de cindo anos, permanecendo a seu serviço exclusivo e 
direito. A determinação da competência da Justiça do Trabalho não importa 
que dependa a solução da lide de questões de direito civil, mas sim, no 
caso, que a promessa de contratar, cujo alegado conteúdo é o fundamento 
do pedido, tendo sido feita em razão da relação de emprego, inserindo-se 
no contrato de trabalho. (STF, Ac. Pleno de conflito de jurisdição nº 6.959-
6/DF. Rel. Min. Célio Borja, 25.05.1990, DJ 22.02.1991) 

 

Seguindo os ditames do referido acordão, o magistrado Roaldo Plínio 

Gonçalves, especificou ainda que “a Justiça do Trabalho é competente para 

reconhecer e julgar o pedido de indenização por danos decorrentes da relação de 

emprego que existiu entre as partes” (Ac. Do TRT da 3ª Região, de 07.03.94 no RO 

18.532/93, rel. juiz Roaldo Plínio Gonçalves, in Revista LTr n. 58, 1994, p. 433). 

Amoldando-se às tais exigências, o Superior Tribunal de Justiça unificou 

entendimentos no sentido de que as ações e indenização por danos morais e 

patrimoniais provenientes das relações de trabalho, caberiam à Justiça do Trabalho, 

ainda que seja de natureza civil, retornando os autos em andamento para aplicação 

do verbete na esfera compatível.  

O pedido de indenização por dano moral passou a ser então, um dos pleitos 

mais recorrentes da seara trabalhista, reclamando reconhecimento ou violação de 

determinados direitos.  

 

4 A LEI 13.467/2017 FRENTE À CONSTITUIÇÃO 

 

A reforma trabalhista entrou em vigor no dia 11 de novembro de 2017, ou 

seja, 4 meses após a sanção da Lei nº 13.467 de 13 de julho de 2017. O texto de lei 
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sancionado alterou alguns dispositivos e acrescentou artigos à Consolidação das 

Leis do Trabalho.  

O intuito do texto da reforma é facilitar a gestão dos empregadores, através 

da flexibilidade das relações trabalhistas. Os obstáculos enfrentados pelos 

empreendedores refletem diretamente no índice de contratação, isto porque, os 

encargos da cartela funcional, o sistema tributário, despesas com infraestrutura, 

impedem o giro de novas contratações.  

No primeiro ano da reforma, notou-se uma queda percentual de 50% nas 

reclamações trabalhistas recebidas pelas Varas do Trabalho, isto pois, após o novo 

texto de lei, a parte que venha faltar injustificadamente à audiência poderá incorrer 

em multa e indenização.  

O texto da Lei 13.467/2017 trouxe um teto aos pedidos de indenização por 

danos morais contra o empregador, iniciando-se da seguinte maneira: “Art. 223-A. 

Aplicam-se à reparação de danos de natureza extrapatrimonial decorrentes da 

relação de trabalho apenas os dispositivos deste Título.” 

O referido artigo veda a aplicação subsidiária de outras legislações – como o 

Código de Processo Civil – nos casos que resultem danos extrapatrimoniais 

decorrentes das relações de trabalho.  Essa limitação é complementada também 

pelo artigo 769 da Consolidação das Leis do Trabalho, no que diz que “Nos casos 

omissos, o direito processual comum será fonte subsidiária do direito processual do 

trabalho, exceto naquilo em que for incompatível com as normas deste Título. ” 

Conforme consta na legislação, o Código de Processo Civil deve ser aplicado 

no processo do trabalho de forma supletiva e subsidiaria nas omissões da legislação 

trabalhista – desde que compatível com os princípios e singularidades do processo 

trabalhista – em prol da harmonização jurídica, principalmente no que concerne a 

aplicação da norma mais benéfica.  

 

Enuncia a ideia diversa daquela apresentada por Kant, quanto à hierarquia 
das normas (com a Constituição Federal no vértice). No direito do 
trabalho, o “vértice” da pirâmide é ocupado pela norma mais favorável ao 
trabalhador. Este princípio informa que havendo conflito entre duas ou 
mais normas vigentes e aplicáveis à mesma situação jurídica, deve-se 
preferir aquela mais vantajosa ao trabalhador. O requisito principal de 
aplicação do princípio é a pluralidade de normas jurídicas vigentes e 
aplicáveis, em tese a determinado caso concreto (WEINCHENKER, 2013). 

 

Doutrina o Ministro Maurício Godinho Delgado neste sentido:  
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Princípio da Norma Mais Favorável — O presente princípio dispõe que o 
operador do Direito do Trabalho deve optar pela regra mais favorável ao 
obreiro em três situações ou dimensões distintas: no instante de elaboração 
da regra (princípio orientador da ação legislativa, portanto) ou no contexto 
de confronto entre regras concorrentes (princípio orientador do processo de 
hierarquização de normas trabalhistas) ou, por fim, no contexto de 
interpretação das regras jurídicas (princípio orientador do processo de 
revelação do sentido da regra trabalhista) (DELGADO, 2017, p. 2014). 

 

O intuito da desvinculação da aplicação da justiça comum com relação à Lei 

Trabalhista dá-se para aplicação exclusiva dos termos deste Título nos casos 

decorrentes de dano extrapatrimonial em relações trabalhistas.  

A segunda observação que deve ser feita sobre a referida Lei volta-se ao 

artigo 223-C, que por sua vez não elenca todos os direitos fundamentais previstos 

pela Constituição Federal para fins de indenização. Veja: 

 

Art. 223-C. A honra, a imagem, a intimidade, a liberdade de ação, a 
autoestima, a sexualidade, a saúde, o lazer e a integridade física são os 
bens juridicamente tutelados inerentes à pessoa física (BRASIL, Lei 13.467, 
2017, art. 223-C). 

 

A ausência de menção a etnia, a idade, a nacionalidade, a crença religiosa, 

presentes na Constituição da República se traduz em restrição de direitos.  

A partir da premissa que situa a Constituição Federal como o topo da pirâmide 

e, por conseguinte, a norma mais benéfica ao trabalhador, ainda que não a 

específica, leia-se o artigo 223 – G da Lei 13.467/2017: 

 

Art. 223-G. Ao apreciar o pedido, o juízo considerará: I - a natureza do bem 
jurídico tutelado; II - a intensidade do sofrimento ou da humilhação; III - a 
possibilidade de superação física ou psicológica; IV - os reflexos pessoais e 
sociais da ação ou da omissão; V - a extensão e a duração dos efeitos da 
ofensa; VI - as condições em que ocorreu a ofensa ou o prejuízo moral; VII - 
o grau de dolo ou culpa; VIII - a ocorrência de retratação espontânea; IX - o 
esforço efetivo para minimizar a ofensa; X - o perdão, tácito ou expresso; XI 
- a situação social e econômica das partes envolvidas; XII - o grau de 
publicidade da ofensa. § 1º Se julgar procedente o pedido, o juízo fixará a 
indenização a ser paga, a cada um dos ofendidos, em um dos seguintes 
parâmetros, vedada a acumulação I - ofensa de natureza leve, até três 
vezes o último salário contratual do ofendido; II - ofensa de natureza média, 
até cinco vezes o último salário contratual do ofendido; III - ofensa de 
natureza grave, até vinte vezes o último salário contratual do ofendido; IV - 
ofensa de natureza gravíssima, até cinquenta vezes o último salário 
contratual do ofendido. § 2º Se o ofendido for pessoa jurídica, a indenização 
será fixada com observância dos mesmos parâmetros estabelecidos no § 1º 
deste artigo, mas em relação ao salário contratual do ofensor. § 3º Na 
reincidência entre partes idênticas, o juízo poderá elevar ao dobro o valor da 
indenização. 
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O dispositivo em epígrafe traduz o tabelamento da compensação pecuniária 

por dano extrapatrimonial, limitando-o a 50 (cinquenta) vezes o último salário 

contratual do ofendido, afastando a observação dos casos específicos que atendem 

os casos concretos como a gravidade da ofensa, as circunstâncias que envolvem e 

a necessidade da vítima.  

Diante das controvérsias da referida Lei, o Senado, em negociação, 

contemplou através da Medida Provisória 808/2017 a modificação do artigo 223 – G: 

 

§ 1º Ao julgar procedente o pedido, o juízo fixará a reparação a ser paga, a 
cada um dos ofendidos, em um dos seguintes parâmetros, vedada a 
acumulação: 
I - para ofensa de natureza leve - até três vezes o valor do limite máximo 
dos benefícios do Regime Geral de Previdência Social; 
II - para ofensa de natureza média - até cinco vezes o valor do limite 
máximo dos benefícios do Regime Geral de Previdência Social; 
III - para ofensa de natureza grave - até vinte vezes o valor do limite máximo 
dos benefícios do Regime Geral de Previdência Social; ou 
IV - para ofensa de natureza gravíssima - até cinquenta vezes o valor do 
limite máximo dos benefícios do Regime Geral de Previdência Social. 
§ 3º Na reincidência de quaisquer das partes, o juízo poderá elevar ao 
dobro o valor da indenização 
§ 5 º Os parâmetros estabelecidos no § 1 º não se aplicam aos danos 
extrapatrimoniais decorrentes de morte. (NR) 

 

A Medida Provisória relacionou, portanto, os limites dos danos 

extrapatrimoniais decorrentes das relações trabalhistas ao teto de benefícios do 

Regime Geral da Previdência Social, melhorando a situação das vítimas.  

A agora exaurida MP 808/2017, modificava o teto que antes remontava, 

hipoteticamente numa ofensa de natureza gravíssima, a uma indenização máxima 

de R$ 202.250,00 (50 x R$ 1045,00), para então a indenização máxima de R$ 

305.053,00 (50 x R$ 6.101,06).  

Muito embora, ambas as regras sejam opostas aos princípios constitucionais, 

a proposta apresentada pela Medida Provisória é, claramente, mais benéfica ao 

ofendido.  

Entretanto, o prazo constitucional previsto para a análise das Medidas 

Provisórias (sessenta dias), decorreu sem que a referida Medida fosse analisada. 

Vigoram, atualmente, os artigos da Lei 13.467/2017 na íntegra.  

 

Tem-se, portanto, que as normas em vigor são deveras prejudiciais ao 
trabalhador e não sintetizam o dever constitucional de reparação integral do 
dano, consubstanciado no art. 5º, incisos V e X, bem como ferem a 
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independência funcional dos magistrados na ótica do livre convencimento 
(art. 93, inciso IX), violam a dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, da 
CF), entre outros, razão pela qual é manifesta sua inconstitucionalidade, 
conforme será demonstrado.  (Supremo Tribunal Federal. ADI nº 6.002/DF. 
Relator: Ministro Ricardo Lewandowski) 

 

Além disto, a redução ao direito de indenização com o término de vigência da 

Medida Provisório 808/2017 configura, com maior clareza, a violação ao princípio 

contido no inciso XXVIII do art. 7º da CF, pois ele garante uma indenização ampla do 

dano extrapatrimonial decorrente da relação de trabalho:  

 

Art. 7º. São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que 
visem à melhoria de sua condição social: [...] XXVIII - seguro contra 
acidentes de trabalho, a cargo do empregador, sem excluir a indenização a 
que este está obrigado, quando incorrer em dolo ou culpa; 

 

Portanto, tanto as normas em vigor quanto aquelas previstas na Medida 

Provisória, são deveras prejudiciais ao trabalhador e não sintetizam o dever 

constitucional de reparação integral do dano, consubstanciados nos incisos V e X do 

artigo 5º da Constituição Federal bem como ferem a independência funcional dos 

magistrados na ótica do livre convencimento (art. 93, inciso IX), violam a dignidade 

da pessoa humana (art. 1º, III, da Constituição Federal), entre outros, razão pela 

qual é manifesta sua inconstitucionalidade, conforme será demonstrado. 

Os limites impostos na tarifação, independente de A ou B, afastam o caráter 

da sanção nas reparações dos danos extrapatrimoniais, isto porque, tratam-se de 

questões complexas que demandam análise minuciosa e mensuração de critérios 

específicos.  

É certo que o tabelamento promoveria segurança jurídica através da 

previsibilidade nas demandas dessa espécie, mas vale ressaltar que a disparidade 

de indenizações por si só, já é um problema remediado pelas jurisprudências 

norteadoras do Superior Tribunal Federal e o Tribunal Superior do Trabalho. A 

indicação jurisprudencial dos parâmetros para a fixação do quantum debeatur razoa 

o equilíbrio das ações permitindo revisão.  

 

No Brasil, a fiscalização preventiva é limitada, há poucos recursos materiais 
e humanos para tanto e supõe-se que não haverá melhoria nesse aspecto 
em face da extinção do Ministério do Trabalho; trabalha-se com exposição a 
riscos (que atualmente sequer deveriam existir), com barreiras diversas para 
iniciar um processo visando à obtenção de direitos mínimos existenciais e, 
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após um acidente de trabalho (ou até mesmo um crime no trabalho) e a 
superação dos obstáculos de acesso à justiça (fixados a priori com 
fundamento no pressuposto de má-fé do autor da ação), por vezes, o 
trabalhador é novamente ofendido em sua dignidade pelo estabelecimento 
de compensação pecuniária irrisória, especialmente diante da capacidade 
econômica do ofensor. (Supremo Tribunal Federal. ADI nº 6.002/DF. 
Relator: Ministro Ricardo Lewandowski) 

 

Observando a desproporção social no Brasil, apesar dos inestimados valores 

da Constituição Federal Brasileira, observa-se que, a Reforma Trabalhista dada pela 

Lei 13.467/2017 gera ainda mais desigualdade social no que versa sobre diferentes 

valores para o caso hipotético de um mesmo acidente, não com base em 

especificidades fáticas, e sim, pelo salário do trabalhador como nova base de 

cálculo.  

Deveras dificultosa é a tarefa do magistrado ao mensurar o quantum debeatur 

nos casos de indenização por dano extrapatrimonial, posto que precisa julgar a vista 

de sentimentos de uma pessoa alheia daquela que experimentou a ofensa. Não 

bastando tamanha incumbência, o magistrado terá um teto para arbitramento.  

 

A aferição da efetiva ocorrência do dano moral (lato sensu) e o próprio 
cálculo da respectiva reparação correspondem a uma das áreas em que se 
apresentam as maiores dificuldades no exercício da função judicante. A 
natureza do dano (não patrimonial, mas apenas moral, estético ou dano à 
imagem) reduz a possibilidade de aplicar-se um critério de pleno objetivismo 
37  Revista Dimensão Acadêmica – ISSN 2525-7846, v.3, n.2, jul-dez. 2018 
na aferição da ocorrência efetiva do tipo constitucional (isto é, o efetivo 
prejuízo à moral, inclusive à estética, ou à imagem) (DELGADO, 2017, p. 
712). 

 

No dia 21 de dezembro do ano de 2017 foi protocolada junto ao Supremo 

Tribunal Federal a Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 5870, requerida pela 

Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho – ANAMATRA, a qual 

atacou, dentre outros pontos, principalmente a violação da autonomia do magistrado.  

Contribuindo com os fundamentos elencados na ADIn 5870, no dia 5 de 

fevereiro de 2019, o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil propôs a 

Ação Direta de Inconstitucionalidade 6069, pleiteando a suspensão dos artigos 223-

A e 223-G, §§ 1º e 2º, do Decreto-Lei n. 5.452, com base nos argumentos a seguir 

expostos: 

 

A nova redação subverteu a base principiológica do direito do trabalho, 
sobretudo porque: i) fixou um teto de indenização em processo trabalhista 
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inexistente no processo civil, de modo que aqueles que litigam na justiça do 
trabalho são demasiadamente prejudicados, em completa violação ao 
princípio da isonomia (art. 5º, caput, da CF);  ii) inseriu o tabelamento de 
indenização que viola o princípio da reparação integral do ano (art. 5º, V e 
X, da CF) e, por conseguinte, a dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, da 
CF);  iii) impediu a correta valoração do dano pelo magistrado, interferindo 
desmedidamente no exercício da jurisdição e no livre convencimento do juiz, 
em contrariedade ao disposto no art. 93, inciso IX, da CF e atentando aos 
princípios da razoabilidade e proporcionalidade; e  iv) precificou o dano de 
acordo com a remuneração do ofendido, fazendo com que as indenizações 
sejam previamente calculáveis ao empregador, possibilitando-se o cotejo 
entre a permanência da violação e a suposta reparação do dano sob o viés 
econômico, em completa ofensa à saúde e proteção do trabalho, implicando 
em retrocesso social; (Supremo Tribunal Federal. ADI nº 6.002/DF. Relator: 
Ministro Ricardo Lewandowski) 

 

O primeiro argumento apresentado pelo Conselho Federal da Ordem dos 

Advogados do Brasil direciona-se para a violação do princípio da reparação integral 

do dano, consubstanciada nos incisos V e X do artigo 5º da Constituição Federal. 

 

V - é assegurado o direito de resposta, proporcional ao agravo, além da 
indenização por dano material, moral ou à imagem; [...]X - são invioláveis a 
intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o 
direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua 
violação; (BRASIL, 1988, Art. 6º) 

 

Com o texto da Lei 13.467/2017 restaria prejudicada a resposta do agravo de 

forma proporcional aos danos materiais e extrapatrimoniais sofridos pela violação 

dos direitos fundamentais em razão dos parâmetros abstratos.  

Neste sentido, Maurício Godinho Delgado e Gabriela Neves Delgado 

explicitam ainda, a violação do princípio da razoabilidade, quando versam:  

 

Se não bastasse, o art. 223-G, § 1º, incisos I até IV, estabelece tarifação da 
indenização por dano extrapatrimonial, se esquecendo que a Constituição 
da República afasta o critério de tarifação da indenização por dano moral, 
em seu art. 5º, V, ao mencionar, enfaticamente, a noção de 
proporcionalidade. Nesse contexto, a interpretação lógico racional, 
sistemática e teleológica desses dispositivos legais rejeita a absolutização 
do tarifamento efetuado pela nova lei, considerando a tabela ali exposta 
basicamente como um parâmetro para a fixação indenizatória pelo 
Magistrado, mas sem prevalência sobre a noção jurídica advinda do 
princípio da proporcionalidade razoabilidade. (DELGADO e DELGADO, 
2017, p. 145 – 146) 

 

A violação do princípio da reparação integral afeta diretamente as bases da 

Constituição Federal no que diz respeito à dignidade da pessoa humana. Uma vez 
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prejudicada a condição de integridade do ser humano, os direitos de personalidade 

são, consequentemente afetados.  

Seguindo a linha de raciocínio, a indenização por dano moral não pode ser 

tarifada conforme consta em matéria pacífica e sumulada: 

 

SÚMULA N. 281/STJ: A indenização por dano moral não está sujeita à 
tarifação prevista na Lei de Imprensa. Enunciado 550 da VI Jornada de 
Direito Civil: A quantificação da reparação por danos extrapatrimoniais não 
deve estar sujeita a tabelamento ou a valores fixos. 

 

E assim seguem as demais jurisprudências como abordou a Segunda Turma 

desse Tribunal: 

 

INDENIZAÇÃO. Responsabilidade civil. Lei de Imprensa. Dano moral. 
Publicação de notícia inverídica, ofensiva à honra e à boa fama da vítima. 
Ato ilícito absoluto. Responsabilidade civil da empresa jornalística. Limitação 
da verba devida, nos termos do art. 52 da lei 5.250/67. Inadmissibilidade. 
Norma não recebida pelo ordenamento jurídico vigente. Interpretação do art. 
5º, IV, V, IX, X, XIII e XIV, e art. 220, caput e § 1º, da CF de 1988. Recurso 
extraordinário improvido. Toda limitação, prévia e abstrata, ao valor de 
indenização por dano moral, objeto de juízo de equidade, é incompatível 
com o alcance da indenizabilidade irrestrita assegurada pela atual 
Constituição da República. Por isso, já não vige o disposto no art. 52 da Lei 
de Imprensa, o qual não foi recebido pelo ordenamento jurídico vigente. (RE 
447584, Relator: Min. CEZAR PELUSO, Segunda Turma, julgado em 
28/11/2006, DJ 16-03-2007 PP-00043 EMENT VOL-02268-04 PP00624 RTJ 
VOL-00202-02 PP-00833 LEXSTF v. 29, n. 340, 2007, p. 263- 279 RDDP n. 
51, 2007, p. 141-148) 

 

Ressaltando os pontos pleiteados pelas ADIns 5870 e 6069, a Confederação 

Nacional dos Trabalhadores na Industria – CNTI, como entidade sindical de grau 

superior, protocolou no dia 25 de fevereiro de 2019 a ADI 6082, em prol da defesa 

dos direitos individuais e coletivos, bem como dos interesses da categoria.  

O arcabouço jurídico apresentado como fundamento de inconstitucionalidade 

nas três ADIns remetem aos artigos 223 – A e ao 223 – G, motivo pelo qual esta 

Egrégia Corte apensou as demandas para garantir tramitação célere e igualitária. No 

julgamento da ADI nº 1.460 (DJ de 25/06/1999), o Supremo Tribunal Federal 

resolveu que: 

 

[...] nos casos em que houver ajuizamento de duas ou mais ações diretas de 
inconstitucionalidade, cujo objeto de impugnação seja exatamente o mesmo 
(identidade total), dar-se-á o apensamento das ações subsequentes aos 
autos da anteriormente ajuizada, para efeito de sua tramitação conjunta e 
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posterior julgamento, sob o número de registro da primeira ação direta, 
incluindo-se, na autuação desta, a referência aos nomes dos autores que 
promovem as demais ações diretas a que alude esta resolução. 

 

Tendo em vista a relevância da questão constitucional e a representatividade 

dos postulantes, ingressaram na ação como condição de amicicuriae55 a Associação 

dos Advogados Trabalhistas de São Paulo – AARSP, a Confederação Nacional do 

Transporte – CNT, a Associação Brasileira dos Expostos ao Amianto – ABREA, o 

Instituto dos Advogados Brasileiros – IAB, Associação Brasileira de Magistrados do 

Trabalho – ABMT, Confederação Nacional da Indústria – CNI, Associação Nacional 

das Universidades Particulares – ANUP, Federação Nacional dos Servidores e 

Empregados Públicos Estaduais e do Distrito Federal – FENASEPE, Associação 

Sergipana de Advogados Trabalhistas – ASSAT e a Central Única dos 

Trabalhadores – CUT.  

A participação destas entidades implica na melhoria das decisões judiciais de 

modo que agregam valor aos fundamentos dentro do princípio da ampla defesa e do 

contraditório.  

Os fatos que englobam as ações nem sempre baseiam-se nas questões de 

Direito, quer seja material, quer seja processual e por isso, para auxiliar o 

magistrado na solução eficaz da lide, principalmente no que diz respeito ao interesse 

público, a figura do amicuscuriae se faz presente.  

No mesmo sentido, Cassio Scarpinella Bueno leciona: 

 

o ‘princípio do contraditório’ ganha novos contornos, uma verdadeira 
atualização, transformando-se em ‘colaboração’, ‘cooperação’ ou 
‘participação’.  
E ‘colaboração’, ‘cooperação’ ou ‘participação’ no sentido de propiciar, em 
cada processo, condições ideais de decisão a partir dos diversos elementos 
de fato e de direito trazidos perante o magistrado para influenciar sua 
decisão.  
[...] Nesse sentido, o amicus curiae é (só pode ser) um agente do 
contraditório no sentido de’‘colaboração’ (BUENO, 2019, p. 594) 

 

As ações individuais de repercussão geral, quando bem fundamentadas, dão 

ensejo à aplicação de uma regra geral, aplicável aos casos análogos. A 

fundamentação, portanto, é a chave para a indução e a persuasão da tese edificada 

nas demais questões controvertidas, que lhes sejam semelhantes.  

                                                      
55 Para o português, o amigo da corte é a expressão utilizada para designar uma instituição que 

fornece subsídio e base às decisões relevantes e de grande impacto dos tribunais. 
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Especificamente no julgamento das Ações Diretas de Inconstitucionalidade, 

conforme consta na Lei nº 9.868 de 10 de novembro de 1999: 

 

Art. 9º Vencidos os prazos do artigo anterior, o relator lançará o relatório, 
com cópia a todos os Ministros, e pedirá dia para julgamento. 
§ 1o Em caso de necessidade de esclarecimento de matéria ou 
circunstância de fato ou de notória insuficiência das informações existentes 
nos autos, poderá o relator requisitar informações adicionais, designar perito 
ou comissão de peritos para que emita parecer sobre a questão, ou fixar 
data para, em audiência pública, ouvir depoimentos de pessoas com 
experiência e autoridade na matéria (BRASIL, 1999, art. 9º). 

 

Logo, como prevê a Lei que dispõe sobre o processo e julgamento das ações 

diretas de inconstitucionalidade e das ações declaratórias de constitucionalidade 

perante o Supremo Tribunal Federal, é possível o desígnio de autoridades 

capacitadas cientificamente para prestar assistência em caso de necessidade.  

No caso do julgamento da ADI 5870, objeto principal desta pesquisa, a pauta 

de julgamento que era prevista para a data de 03 de outubro de 2019, foi modificada 

através da publicação no Diário da Justiça (DJe nº 167/2019) de 01 de agosto de 

2019, que atualizou a relação dos processos previstos para julgamento. 

Novamente, a ação foi inclusa na pauta de julgamentos por videoconferência, 

em razão da crise pandêmica do Covid-19, datada em 04 de junho de 2020. Em 01 

de junho de 2020, a sessão plenária foi excluída pelo Presidente da Sessão.  

Atualmente segue em tramite processual alternando entre juntadas de 

petições de habilitação de instituições interessadas como amicus curiae e 

despachos deferindo os pedidos.  

Sobre a Lei 13.467 de 2017, já foram propostas no total, trinta e quatro Ações 

Diretas de Inconstitucionalidade, e três Ações Declaratórias de Constitucionalidade.  

Os temas de divergência são diversos e os debates perante o STF se estenderão 

por um bom tempo.  

É necessário, portanto, o acompanhamento das ADIns mencionadas, por 

parte de todos os interessados, especialmente porque versam sobre mudanças 

significativas nas relações trabalhistas.  

Ainda que, por entendimento dos magistrados, a aplicação da Lei 

13.467/2017 esteja suspensa em decorrência da instabilidade dos fatos e 

fundamentos que controvertem, é de grande valia compreender os meios que 
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envolvem o tema, porque não há nenhuma lei, mesmo que seja de extrema 

importância financeira e social, que não deva ser submetida à análise constitucional.  

 

4 CONCLUSÃO  

 

Conforme delimitado no início do presente estudo, se pretendia abordar os 

princípios constitucionais trabalhistas, diante da flexibilização de direitos, advindos 

das alterações nas relações sócio trabalhistas. 

Foi possível averiguar que dá coexistência social, o ser humano conquista 

bens materiais e imateriais que são protegidos pela tutela jurídica, constituindo um 

patrimônio e que as virtudes conquistadas se traduzem através das peculiaridades 

do homem como um ser moral. Logo, como um conjunto de bens tutelados pela 

ordem jurídica, lhes-são assegurados o direito a preservação e a integridade, qual 

seja a natureza destes. 

Contudo, à medida que se pratica um ato em detrimento do patrimônio alheio, 

constitui-se conduta ilícita, tipificado pelo ordenamento jurídico como aquele ato que, 

por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, viole direito e cause 

dano a outrem, mesmo que exclusivamente na esfera moral. 

Estas violações decorrentes de ação praticada por terceiro podem ser 

materiais, que são aqueles refletidos na esfera econômica do ofendido ou, ainda, 

podem ser morais. Tal fato, permite concluir que o dano moral ocorre quando 

alguém sofre com atitudes de terceiro, atingindo diretamente o plano valorativo da 

personalidade humana. Estas ofensas são capazes de desencadear alterações 

psíquicas no lesado, devido ao sentimento intenso de pesar e prejuízo afetivo do 

patrimônio moral. 

Em se tratando de bem material degradado, a sanção imposta ao terceiro que 

o prejudicou é a responsabilidade pelo reparo do patrimônio lesado ou a restituição 

do valor correspondente ao mesmo. A correção do dano na esfera moral não é tão 

simples, uma vez que foge dos critérios objetivos para a fixação de valor. A 

indenização por dano moral tem como objetivo atribuir um valor para compensar a 

pratica de uma ofensa a fim de atenuar um sofrimento. 

Em que pese a colocação do autor como vítima, pode surgir a figura da 

indenização por “dano reflexo”, denominado também como dano ricochete, que 
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compreende o resultado difuso de uma ação, na qual o dano recai sobre pessoa 

diversa do ofendido. Um delicado problema: a legitimidade pera titularidade da 

pretensão indenizatória por dano moral reflexo.  

Para sanar, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça aponta que a 

legitimidade para postular reparação por dano moral deve estar alinhada a ordem de 

vocação hereditária. Persiste, contudo, a questão da fixação do quantum debeatur 

da indenização por dano moral. 

Até a edição da Lei 13.467/2017 seguia-se a determinação expressão no art. 

233-G da Consolidação das Leis Trabalhistas e, ainda, por analogia aplicava-se o 

Código Civil em seu art. 944, que determinava a possibilidade de reduzir, 

equitativamente a indenização, em caráter subjetivo e fundamentado do magistrado, 

nas situações que se mostrem excessivas e desproporcionais à gravidade do dano. 

Porém, com a sanção da citada Lei em seu parágrafo primeiro, houve a 

fixação do teto ao quantum a ser aplicado, sem possibilidade de observância dos 

casos específicos, como a gravidade da ofensa, circunstâncias e necessidades da 

vítima. 

O dispositivo objetivava corrigir distorções e exageros através do arbitramento 

taxativo das indenizações. Todavia, numa hipótese que corresponde a realidade 

cotidiana, onde um empregado com função inferior e o diretor da empresa, num 

mesmo acidente, ante ao mesmo dano, perdem o membro inferior direito, teriam 

indenizações diversas. Observa se então uma ameaça direta aos princípios da 

isonomia e da dignidade da pessoa humana, cerceando a atuação do magistrado, o 

qual não pode atender aos critérios específicos do caso concreto, tampouco 

oportunizando o caráter pedagógico e de reparação do dano. 

Visando a correção de tal dispositivo, em Ação Direta de Inconstitucionalidade 

proposta pela ANAMATRA, citou se um exemplo de caso semelhante, julgado pela 

Corte do Supremo Tribunal Federal. A busca pela declaração da 

inconstitucionalidade da Lei nº 13.467/2017 ataca, principalmente a ofensa direta ao 

princípio da isonomia, tendo em vista que o Poder Judiciário estaria atrelado à um 

tabelamento objetivo e abstrato. Segundo o posicionamento firmado, as barreiras 

impostas pela sociedade à justiça e subsistência dos menos afortunados é, 

ligeiramente maior do que quanto em jogo estão os mais afortunados. 



 

181 
Direito em debate III: coletânea de artigos científicos 2020-2, volume II (ISBN: 978-65-88712-07-8) 

A própria Constituição Federal em seu art. 5º assegura direito de resposta, 

proporcional ao agravo, além da indenização por dano material, moral ou à imagem. 

O Governo Federal editou a Medida Provisória nº 808/2017, alterando o texto 

da Lei nº 13.467/2017, no que diz respeito a limitação dos danos extrapatrimoniais 

contidos no art. 233 G. Além disso, a referida Medida Provisória determinou a 

inaplicabilidade dos parâmetros utilizados no parágrafo 1º do artigo. A Medida 

Provisória não foi analisada no prazo constitucional previsto e, portanto, voltaram a 

vigorar os artigos controvertidos, fato qual desencadeia discussões acerca da 

constitucionalidade do texto de lei aplicado. 
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A DISCRIMINAÇÃO DA MULHER NO AMBIENTE DE TRABALHO: UMA 

ABORDAGEM AOS DIREITOS E GARANTIAS FUNDAMENTAIS EXPRESSOS NA 

CONSTITUIÇÃO FEDERAL DO BRASIL 

 

Rafaela Leffer Xavier56 
Simone Rocha57 

 

RESUMO 

O papel da mulher na sociedade brasileira evoluiu no decorrer dos anos e a busca 
pela igualdade de direitos se tornou uma necessidade do nosso tempo. Tratar as 
pessoas de forma diferente e menos favorável em função de características ligadas 
ao gênero é crime. Essas características incluem raça, sexo, cor, religião, opinião 
política, nacionalidade ou até mesmo de origem social. A violência e discriminação 
são fenômenos históricos, fruto da desigualdade de gênero, sendo que a 
persistência das discriminações contra as mulheres revela a necessidade de um 
olhar profundo sobre suas raízes. Permanecem em nossa sociedade as diversas 
formas de violência e discriminação, mesmo sendo assegurados seus Direitos e 
Garantias. O presente artigo tem como objetivo, o estudo sobre a discriminação da 
mulher no estado de Santa Catarina, identificando qual o município que possui o 
maior índice de discriminação no ambiente de trabalho, procurando associá-lo aos 
aspectos sociais e culturais, considerando os direitos e garantias fundamentais 
expressos na Constituição de 1988. 
 
Palavras-Chave: Discriminação. Violência; Gênero. Trabalho. Direito. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

A discriminação contra mulheres na atualidade chama muita à atenção, é 

absurdamente grande o número de mulheres, jovens e meninas que são submetidas a 

algum tipo de violência no mundo. 

A discriminação, no ambiente de trabalho, é uma violência enfrentada por 

diversas mulheres que dependem de seus empregos para se manter. A lei caracteriza 

como crime o assédio moral ou sexual.  

O presente artigo tem como objetivo o estudo sobre a discriminação da mulher 

no estado de Santa Catarina, identificando qual o município que possui o maior índice 
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de discriminação no ambiente de trabalho, procurando associar com seus aspectos 

sociais e culturais, abordando os direitos e garantias fundamentais expressos na 

Constituição de 1988.  

 

2 DIREITOS E GARANTIAS FUNDAMENTAIS AS MULHERES  

 

Mesmo tendo todos os Direito e Garantias expressos na Constituição Federal 

auxiliando todo ser humano, garantindo sua igualdade perante todos, a discriminação 

entre os gêneros é constante no dia a dia dos brasileiros e por esse fato muitas 

mulheres ficam coagidas. 

Para falarmos sobre gênero precisamos entender três principais ondas do 

feminismo. A primeira onda foi surgimento do movimento feminista, um movimento 

liberal de luta das mulheres pela igualdade de direitos civis, políticos e educativos, até 

então prerrogativas masculinas. O foco do movimento feminista, era a luta contra a 

discriminação das mulheres e pela garantia de direitos, inclusive do direito ao voto. 

Inscreve-se nesta primeira fase a denúncia da opressão à mulher imposta pelo 

patriarcado. 

A segunda onda ocorreu em 1960 e 1970, nos Estados Unidos e na França, 

onde as mulheres focavam na denúncia da opressão masculina e a busca da 

igualdade. O movimento ficou marcado como “feminismo da igualdade”, em 

contrapartida o foco das francesas era a valorização das diferenças entre homens e 

mulheres, caracterizando o movimento como “feminismo da diferença”. 

A terceira onda tem como foco as diferenças da alteridade, da diversidade e da 

produção discursiva da subjetividade. A mudança do foco leva também a um 

deslocamento do campo do estudo sobre as mulheres e sobre os sexos para o estudo 

das relações de gênero. O desafio nesta fase do feminismo é pensar, 

simultaneamente, a igualdade e a diferença na constituição da subjetividade masculina 

e feminina. 

As diferentes propostas das fases do feminismo sempre coexistiram e ainda 

coexistem, essas ondas influenciaram as diferentes abordagens para linguagem e 

gênero. 

Evangelista (2003, p.17): 
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Ao levantar bandeiras como o direito ao voto e a eleição, a igualdade de 
salários perante os homens e à proteção contra os abusos no ambiente de 
trabalho (como assédio sexual), o movimento feminista tem contribuído 
sistematicamente para tornar o Brasil um país mais democrático, superando 
sua origem autoritária e oligárquica. 

 

Após o início do movimento feminista, a mulher foi passando por mudanças 

sociais. Primeiramente foi a chegada dos métodos contraceptivos, onde possibilitou 

a cada mulher a escolha de quantos filhos queriam ter; a segunda foi à entrada da 

mulher na escola ou na universidade e o terceiro foi à busca pelo mercado de 

trabalho. 

Esse acontecimento foi o que levou muitas mulheres a buscar uma carreira 

profissional, pois após esse período, o número de mulheres no mercado de trabalho 

ganhou força e começou a crescer. 

O conceito de sexíssimo reconhece o homem como forte e racional, ou seja, 

ele é único, enquanto as mulheres são vistas como frágeis e incapazes pelo simples 

fato de serem mulheres. Por muitos anos, esse foi um pensamento defendido e 

normatizado na sociedade e foi assim que a questão de gênero começou a chamar a 

atenção e ganhar adeptos em sua defesa. 

Nunes (2000, p.69), conceitua o gênero como: 

 

Entendemos aqui como identidade de gênero aquele conjunto de 
significações causais explicativas sobre o Ser-Homem (masculino) e o Ser-
Mulher (feminino). O gênero seria a primeira classificação simbólica, 
portanto, a primeira representação significativa, entre as identidades do 
homem e da mulher. As primeiras identidades de gênero encontram-se nas 
narrações míticas, cosmogônicas e cosmológicas, representando a suposta 
origem do homem e da mulher a partir de discursos narrativos carregados 
de determinismos de poder e simbologias de diferenciação. 

 

Durante a evolução histórica, muitas foram as conquistas realizadas pelas 

mulheres, muitas ações foram propostas acerca da discriminação enfrentada no 

decorrer dos anos. 

O organismo das mulheres era visto como diferente, fora do normal e do 

padrão em que a sociedade presava; o fato de menstruar e gerar vidas, era 

considerado o indicativo de diferenciação e inferioridade. 

O gênero é uma questão muito atual, se olharmos para trás veremos toda a 

trajetória percorrida por muitas mulheres que lutaram em busca de seus Direitos. 

Foram muitas as vitórias conquistadas por elas, um caminho longo de muitos 
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desafios e sabe-se que ainda há muito pela frente. Verifica-se que as questões de 

gênero são construções sociais definidas ao longo dos anos, cabendo sua aceitação 

por cada indivíduo. 

Questionar as relações de gênero é como chamar a atenção do mundo para o 

que está na invisibilidade, essa relação faz com que compreenda-se os papéis e os 

comportamentos, tanto dos homens como das mulheres, definidos por fatos 

históricos, sociais e culturais. Isso significa que os papéis sociais relacionados ao 

gênero não são universais e que podem sofrer constante modificação, não só podem 

como devem ser modificados. 

 

2.2 DIREITOS E GARANTIAS FUNDAMENTAIS 

 

Mesmo com regulação jurídica, ainda há em nossa sociedade discriminação 

acerca do sexo, da cor da pele, da orientação sexual, entre outras. O que não 

admitimos é a desigualdade que assegura alguns, em grandes postos, enquanto 

outros não, e a situação de privilégio mesmo que sejam inúteis e negativos. Os 

Direitos e garantias fundamentais estão dispostos na Constituição Federal de 1988, 

são valores jurídicos-políticos originados de dignidade inerente ao humano, pois 

atualizam as potencialidades essenciais ao ser. 

Conforme Artigo 5º: “Todos são iguais perante a lei, sem distinção de 

qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no 

país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à 

propriedade, nos termos seguintes”. 

O caput traz cinco valores fundamentais que informam todo o rol de incisos, 

sendo eles: a vida, liberdade, igualdade, segurança e propriedade. 

Vale ressaltar, que a igualdade estampada no caput do artigo 5º, refere-se a 

igualdade formal, permitindo assim o exercício pleno da liberdade, não 

condicionando o homem a resultados esperados pelo ordenamento jurídico, mas 

possibilitando-lhe juridicamente o espaço fundamental para o exercício das 

liberdades. 

A liberdade fundamental é aquela que condensa a liberdade individual 

(autonomia) e a liberdade política (participação política). Somente esses dois pontos 

em harmonias expressam verdadeiramente o significado de liberdade. 
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O inciso I, do mesmo ordenamento jurídico, aponta que: “homens e mulheres 

são iguais em direitos e obrigações, nos termos desta Constituição”. 

Essa igualdade radical, que o ordenamento jurídico aponta, refere-se a 

proibição de qualquer tipo de discriminação em razão do gênero. Um exemplo disso 

está no artigo 226, § 5º, da Constituição, em que se preceitua: “Os direitos e deveres 

referentes à sociedade conjugal são exercidos igualmente pelo homem e pela 

mulher”, (BRASIL, 1988). 

Portanto, homens e mulheres gozam da mesma cartilha de direitos, bem 

como do mesmo rol de deveres e obrigações, seja de natura pública ou privada. 

Outro ponto bastante importante no rol dos direitos e garantias fundamentais 

é o princípio da legalidade expresso no artigo 5º da Constituição Federal no inciso II: 

“Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude 

de lei”(BRASIL, 1988).  

A intimidade, privacidade, honra e imagem são valores ligados a vida e a 

dignidade, também encontrados no rol do artigo 5º; expressa que o desenvolvimento 

do ser humano em sua vida privada é fundamental para satisfação de suas 

necessidades vitais, podendo a pessoa desfrutar de suas intimidades, elementos 

caracterizadores do indivíduo na sociedade. 

Uma legislação bastante importante no combate a violência contra a mulher é 

a Lei Maria da Penha, sancionada em 07 de agosto de 2006, devido ao grande 

número de violência registrada no país com o objetivo de criar mecanismos para 

coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher. 

Maria da Penha Maia Fernandes foi uma biofarmacêutica que sofreu por 

várias vezes com intimidações e agressões de seu próprio marido. Ele tentou 

assassina-la duas vezes, a primeira foi em 29 de maio de 1983, quando este simulou 

um assalto, Maria levou um tiro nas costas ficando paraplégica e a segunda tentativa 

ocorreu no mesmo ano, quando seu marido tentou eletrocutá-la enquanto Maria 

tomava banho. 

Após várias tentativas de homicídio, praticada pelo seu marido, Maria 

resolveu denunciá-lo, com muito medo e repúdio, pois temia por sua vida e de suas 

filhas. 

Maria se sentia envergonhada por passar por essas agressões e não poder 

fazer nada, as investigações contra seu marido começaram em 1983 e somente em 
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1991, Marco marido de Maria, foi condenado a oito anos de prisão. Recorreu em 

liberdade e teve o julgamento anulado pelas falhas na preparação dos quesitos 

ocorrendo então, um novo julgamento em 1996 com a pena imposta de dez anos de 

prisão. Novamente recorreu em liberdade e somente em 2002 foi preso, dezenove 

anos de prisão, cumprindo apenas dois anos. 

Essa história gerou uma repercussão enorme, que foi atribuído a Legislação o 

nome da vítima Lei Maria da Penha. 

O ordenamento jurídico precisava de uma legislação para o combate a 

violência contra a mulher, em prol dos Direitos Humanos e dos direitos das 

mulheres, conforme menciona o Artigo 2º da referida lei: 

 

Art. 2º Toda mulher, independentemente de classe, raça, etnia, orientação 
sexual, renda, cultura, nível educacional, idade e religião, goza dos direitos 
fundamentais inerentes à pessoa humana, sendo-lhe asseguradas as 
oportunidades e facilidades para viver sem violência, preservar sua saúde 
física e mental e seu aperfeiçoamento moral, intelectual e social (BRASIL 
2006). 

 

Portanto, diferentemente do que se acredita, a Lei Maria da Penha não tem 

apenas um caráter punitivo, ainda que sejam previstas punições, antes disso, a 

legislação visa coibir a violência doméstica. 

Violência doméstica é configurada no Brasil como violência de gênero, é um 

padrão de comportamento utilizado por uma determinada pessoa sob outra, que 

envolve violência ou outro tipo de abuso. Para ser configurada violência doméstica, 

faz-se necessário que essa agressão ou abuso esteja em um contexto doméstico, 

como exemplos em casamento ou união afetiva, casos que correspondem à maioria 

das violências registradas hoje no Brasil. 

A Lei 11.341/08 visa coibir e prevenir a violência doméstica sendo objeto da 

ação ou omissão de gênero, decorrentes de uma dominação do masculino sobre o 

feminino, no âmbito doméstico, que é o espaço de convívio permanente de pessoas.  

Para ser caracterizado como violência doméstica o grupo de pessoas que 

ocupam esse espaço deve ser formado por membros que são ou consideram-se 

aparentados (mãe, pai, filho etc.) ou civil (marido, sogra, cunhado etc.), por afinidade 

(primo, tio, cunhado etc.) ou por vontade expressa (amigos que dividem o mesmo 

apartamento). 
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O fato de o agressor responder penalmente e financeiramente, com a 

possibilidade de indenizar a vítima, deveria abolir a pratica da violência, mas acabou 

por se tornar um instrumento quase que ineficaz, motivo pelo qual os índices de 

violência e discriminação crescem a cada dia. 

 

3 O ASSÉDIO MORAL E SEXUAL NO AMBIENTE DE TRABALHO 

 

Em primeiro momento, devemos entender o que é assédio moral ou sexual. A 

palavra “assédio” significa “insistência importuna” junto de alguém com perguntas, 

propostas, pretensões, e etc, ou ainda “insistência impertinente”, perseguição, 

sugestão ou pretensão constantes em relação a alguém. 

Trata-se de um comportamento ou conjunto de comportamentos ligados a 

alguém, portanto ultrapassa o campo de “intenção”, “desejo” ou de “ideia”, para se 

referir a algo perceptível, no domínio do concreto, do comportamento, com uma 

finalidade determinada.  

É de grande importância ressaltar que comportamento não se confunde com 

atitude, pois o comportamento é observado por terceiros e encontra-se no campo da 

prática, enquanto a atitude constitui uma disposição mental que pode ou não 

concretizar por meio da emissão de um comportamento. Por esse motivo, não 

devemos confundir comportamento e atitude, pois são distintos.  

O assédio moral ganha expressão, pois o comportamento, uma das suas 

características, uma vez emitido por uma ou mais pessoas ocasiona sensível mal 

estar, incômodo, prejuízo do ponto de vista psíquico, em outra pessoa ou até mesmo 

em um grupo de pessoas. As definições mais conhecidas do assédio moral derivam 

do ambiente de trabalho, onde mostra-se muito proeminente a tomada de posição a 

respeito e os comportamentos são menos encobertos. 

Esse assédio moral é descrito como um comportamento que causa um “dano” 

a outra pessoa, a coloca em perigo ou quando há degradação ao ambiente de 

trabalho, existindo o comportamento do assediador, sem que ocorra dano psíquico 

ao assediado, cabe assim a indenização por dano moral. O comportamento de 

humilhação, destinado a destruir o outro, será visível e comprovável: ainda que sem 

efeitos psíquicos (pode, inclusive, resultar em ganhos psíquicos, porque demonstra, 

ao assediado, sua importância para o assediador e, por isso, adquire o condão de 
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lhe despertar a motivação para lutar), pode caracterizar dano moral, para o qual 

cabe indenização. 

Explica Maria Rosa Fiorelli (2015, p.11):  

 

Assédio moral é a deliberada degradação das condições de trabalho através 
do estabelecimento de comunicações não éticas (abusivas) que se 
caracterizam pela repetição por longo tempo de duração de um 
comportamento hostil que um superior ou colega(s) desenvolve(m) contra 
um indivíduo que apresenta, como reação, um quadro de miséria física, 
psicológica e social duradoura. 

 

Essas pessoas, condicionaram-se a empregar lugares comuns ditados pela 

mediocridade do ambiente em que vivem (eventualmente popularizados e 

endeusados pelos meios de comunicação) e, com isso, sentem-se “por dentro da 

onda”, “integrados ao contexto”, sem o objetivo de, realmente, destruir a imagem da 

pessoa afetada pelo comentário. 

O assédio moral é caracterizado pela degradação deliberada das condições 

de trabalho, visto que, quando surte efeito, é capaz de instaurar um pacto de 

tolerância e silêncio coletivos quanto à gradativa desestabilização e fragilização da 

vítima. Esta paulatinamente perde sua autoestima, duvida de si mesma e sente-se 

mentirosa à medida que se vê desacreditada pelos outros. Dessa maneira, 

aniquilam-se suas defesas e abala-se progressivamente sua autoconfiança, 

dificultando ou mesmo impossibilitando o desempenho de suas atividades laborais e 

às vezes familiares e sociais.  

Conforme menciona Ana Carolina Vieira (2007, p. 88): 

 

Assédio moral ou violência moral no trabalho não é um fenômeno novo. 
Pode-se dizer que ele é tão antigo quanto o trabalho. A novidade reside na 
intensificação, gravidade, amplitude e banalização do fenômeno e na 
abordagem que tenta estabelecer o nexo-causal com a organização do 
trabalho e tratá-lo como não inerente ao trabalho. 

 

A vítima escolhida, geralmente é isolada do grupo de trabalho, passando a ser 

ridicularizada, inferiorizada, culpabilizada e desacreditada diante dos outros, estes 

por medo da perca do emprego ou até mesmo por vergonha de serem humilhados, 

associado ao estímulo constante à competitividade, rompem os laços afetivos com a 

vítima e produzem ações e atos do agressor no ambiente de trabalho instaurando o 
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pacto do silêncio no coletivo, enquanto a vítima vai gradativamente se 

desestabilizando e fragilizando. 

Há também o assédio sexual no ambiente de trabalho, podendo ser 

conceituado com uma obtenção de vantagem por meio fraudulento o qual visa 

constranger a vítima, em troca de realização de atos sexuais, causando-lhe 

transtornos, tanto físicos quanto psicológicos.  

Para Sônia Nascimento (2004, p. 922) o assédio sexual caracteriza-se como: 

 

O assédio sexual se caracteriza pela conduta de natureza sexual, a qual 
deve ser repetitiva, sempre repelida pela vítima e que tenha por fim 
constranger a pessoa em sua intimidade e privacidade [...] o assediador 
elege uma “vítima” para constranger, tratando-a diferentemente dos demais. 

 

O código Penal Brasileiro caracteriza como assédio sexual o comportamento 

de “constranger alguém com o intuito de obter vantagem ou favorecimento sexual, 

prevalecendo o agente da sua condição de superior hierárquico ou ascendência 

inerente ao exercício de emprego, cargo ou função”. 

É o pedido de favores sexuais por um superior hierárquico, com promessas 

de tratamento diferenciado em caso de aceitação e/ ou ameaças pela parte passiva, 

até mesmo atitudes concretas de represália no caso de recusa, como perda do 

emprego, ou de algum benefício. Portanto, podemos dizer que o assédio sexual 

caracteriza-se não somente pela presença de constrangimento, mas também pela 

oferta de benefícios vinculados a aceitação. 

Rodrigo Molon (2005, p. 125) assinala que: 

 

Pode ser, contudo, que o assediador não se perceba como realizando uma 
ação de tal maneira condenável: eventualmente, ele somente se dará́ conta 
do impacto do que faz pela reclamação do assediado. No campo do assédio 
sexual, isso se torna notório: enquanto uma pessoa repete galanteios com o 
intuito de apenas demonstrar o quanto aprecia a beleza, a sensibilidade ou 
as boas maneiras de outra, esta pode sentir-se assediada por perceber, nos 
galanteios, o gérmen de um desejo que tal pessoa condena ou não deve ou 
não pode aceitar. Muitas vezes, a condenação acontece mais pela 
constatação, por parte de quem se diz assediado(a), de que os galanteios 
lhe despertam sentimentos que preferiria não reconhecer. 

 

Por outro lado, o assédio sexual pode muito bem constituir a premissa para 

desencadear uma ação de assédio moral, transformando-se na vingança do 

agressor rejeitado, lembrando que no assédio moral a natureza dos ataques pode 
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muitas vezes ter um fundo sexual. Esses ataques se expressam muitas vezes por 

vozes, apelidos, calúnias ou difamação sobre a preferência sexual da vítima, 

imitando meu modo de andar, falar, gesticular, humilhando-a na frente dos demais 

colegas.  

Observa-se que no assédio sexual do(a) superior em relação à(o) 

subordinado(a) como também no sentido inverso, em que transforma a admiração 

carismática em paixão e desejo, vendo-se rejeitado ou não tendo nem mesmo a 

oportunidade de se aproximar da vítima, o indivíduo percebe-se assediado 

sexualmente e usa o assédio moral como válvula de escape para dar vazão às 

pressões trazidas por frustrações.  

Consideramos que não se deva ignorar a hipótese de que uma ação de 

assédio moral em relação à determinada pessoa seja ocasionada por um motivo de 

fundo sexual envolvendo uma terceira parte. Assim, A deseja C, porém C ama B. Em 

lugar de assediar sexualmente C, o indivíduo A opta pela solução, atacando um 

adversário mais fraco porque acredita que, afastando-o, terá́ o campo aberto para a 

conquista da pessoa desejada. 

O assédio sexual distingue-se do assédio moral, sob a ótica dos 

comportamentos de assediador e assediado. O assédio sexual não é praticado com 

a intenção de destruir o objeto do desejo, ainda que possa provocar essa percepção 

no observado externo, o mesmo não ocorre no assédio moral. 

Conforme a Lei 10.224 de 15 de maio de 2001 em seu art 2016-A constitui 

crime “Constranger alguém com o intuito de obter vantagem ou favorecimento 

sexual, prevalecendo o agente da sua condição de superior hierárquico ou 

ascendência inerentes ao exercício de emprego, cargo ou função”, com pena de 01 

(um) a 02 (dois) anos.  

O local de trabalho vem a ser a segunda moradia para o empregado, pois é 

onde passa maior parte do dia, acaba sendo inevitável a criação de vínculos entre os 

trabalhadores, cabendo a administração da empresa tomar providências caso esses 

vínculos ultrapassem a relação profissional. 

Conforme menciona Sonia Nascimento (2011, p. 123): 

 

O que a empresa não pode tolerar, em hipótese alguma, é a investida 
amorosa, realizada por colega de trabalho ou por um superior hierárquico, 
qual de alguma forma é rejeitada pela outra parte, uma vez que tal conduta 
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poderia configure uma lesão à liberdade sexual da vítima e, 
consequentemente, um dano moral. 

 

Devemos observar que na caracterização do assédio sexual deve haver a 

rejeição pela parte assediada, caso haja a aceitação, não configura assédio sexual, 

ou seja, caso a parte assediada retribua ou goste mediante aceitação, não há o que 

se falar em assédio sexual, ou em caso de romance entre empregado e empregador, 

ou colegas de trabalho, no qual ambos concordem não há impedimento. 

Ao assédio moral ou sexual no ambiente de trabalho quando comprovado, 

cabe responsabilidades a serem tomadas contra o assediador, cabendo uma ação 

de reparação de danos morais diante da esfera civil. Essa responsabilidade será 

empregada solidariamente contra aquele que cometeu o ato, responsabilidade essa 

prevista no Art. 483, alínea “e” da CLT (Consolidação das Leis do Trabalho).  

A lei prevê que no art. 483, o empregado poderá considerar rescindido o 

contrato e pleitear a devida indenização quando: [...]. e) praticar o empregador ou 

seus prepostos, contra ele ou pessoas de sua família, ato lesivo da honra e boa 

fama. 

Conforme menciona Rodrigo Molon (2005, p.26): 

 

[...] será responsável solidariamente com o empregado assediador pelos 
danos causados sem prejuízos do direito de regresso contra os causadores 
do dano. O empregado assediador poderá ter seu contrato rescindido por 
justa causa em razão do previsto no art. 482, alínea b, da CLT, que 
preceitua como uma das hipóteses de justa causa à incontinência de 
conduta ou o mau procedimento. 

 

Diante disto, observamos que o empregador, aquele que comete o assédio 

sexual, pode ser responsabilizado pela empresa, antes que seja consumado o ato. A 

responsabilidade não pode cair em cima da empresa em si. Quando o ato for 

praticado por seus agentes, deverá ela ser solidária, caindo sobre aquele que a 

comete. 

Há diversas medidas a serem tomadas pelas pessoas assediadas, dizer não 

ao assediador, contar aos colegas de trabalho o que está acontecendo, reunir 

provas, arrolar colegas como testemunhas, relatar o acontecido ao sindicato, 

registrar uma ocorrência na delegacia da mulher de seu município, entre outras 

medidas possíveis. 
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3.1 CRIMES CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL 

 

A lei 12.015/2009, de 07 de agosto de 2009, trata dos crimes contra a 

dignidade sexual. Uma das mudanças que a lei trouxe foi o título da parte especial 

do Código Penal onde tratava desses crimes como “Crimes contra os Costumes” 

onde hoje trata dos “Crimes contra a dignidade Sexual”, vigorando a lei com objetivo 

de modernizar o tratamento penal, já que tratava-se de uma terminologia 

inadequada.  

Na Concepção de Victor Eduardo Bitencourt (2017, p.51): 

 

Essa mudança configurou também uma evolução no pensar a sexualidade, 
pois reflete a influência de uma moralidade política que tem como enfoque o 
alargamento das esferas de autonomia e de liberdades individuais, bem 
como do aumento da tolerância entre diferentes grupos no convívio social. 

 

Por conta da modificação da redação, o crime de estupro deixou de ser um 

crime bi-próprio, passando a ser um crime bi comum, onde o sujeito ativo não 

precisa ser necessariamente o homem e o sujeito passivo não precisa ser 

necessariamente a mulher. 

A lei traz inovações para o Código Penal. O crime de estupro, pode ser 

cometido por qualquer pessoa onde a vítima também pode ser qualquer pessoa, 

pois na redação antiga o estupro só era configurado pela pratica de conjunção 

carnal, a penetração do pênis na vagina, somente sendo cometido por homens 

contra mulheres.  

O tipo objetivo do crime de estupro é o constrangimento que significa obrigar, 

coagir alguém a fazer algo contra a vontade, e, por isso, se existe consentimento 

válido da vítima, não há crime. Dessa forma, pode-se concluir que o dissenso é 

pressuposto do crime. Deve ser, ainda, um dissenso sério, que demonstre não ter a 

vítima aderido à conduta do agente. 

A alteração promovida pela Lei nº 12.015/09 na visão de Victor Eduardo 

Bitencourt (2017, p. 79): 

 

O bem jurídico protegido, a partir da redação determinada pela Lei 
n.12.015/2009, é a liberdade sexual da mulher e do homem, ou seja, a 
faculdade que ambos têm de escolher livremente seus parceiros sexuais, 
podendo recusar inclusive o próprio cônjuge, se assim desejarem. Na 
realidade, também nos crimes sexuais, especialmente os praticados sem o 
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consentimento da vítima, o bem jurídico protegido continua sendo a 
liberdade individual, mas na sua expressão mais elementar: a intimidade e a 
privacidade, que são aspectos da liberdade individual; assumem dimensão 
superior quando se trata de liberdade sexual, atingindo sua plenitude ao 
tratar da inviolabilidade carnal, que deve ser respeitada inclusive pelo 
próprio cônjuge que, a nosso juízo, também pode ser sujeito ativo do crime 
de estupro. 

 

Uma das mais importantes alterações trazidas pela Lei n. 12.015/2009, foi que 

deixou de distinguir os crimes de estupro e atentado violento ao pudor, unindo-os 

sob a nomenclatura única de estupro. O capítulo em que encontra os crimes contra 

liberdade sexual traz expresso à proteção do ser humano de ter somente relações 

sexuais consentidas, o direito que exercem sob sua sexualidade. 

Para Victor Eduardo Bitencourt (2017, p.12): 

 

A conjunção carnal, como já́ mencionado, ocorre com a penetração, ainda 
que parcial, do pênis na vagina. Em relação a outros atos de libidinagem, o 
crime existe quer o agente tenha obrigado a vítima a praticar o ato, tendo 
um posicionamento ativo na relação (masturbar o agente, nele fazer sexo 
oral etc.), quer a tenha obrigado a permitir que nela se pratique o ato, tendo 
posicionamento passivo na relação (a receber sexo oral, a permitir que o 
agente introduza o dedo em seu anus ou vagina, ou o pênis em seu anus. 

 

O crime de estupro pode caracterizar-se ainda que a roupa da vítima não seja 

tirada, como na hipótese de o agente deitar-se sobre ela ou passar a mão em seu 

órgão genital, por sobre as vestes. É possível a responsabilização penal por crime 

de estupro até́ mesmo em virtude de omissão. 

Podemos dizer que as mudanças advindas com a Lei 12.015/2009 foram 

positivas, pois a lei veio se adequando ao texto constitucional de 1988. Evidencia-se 

que a vontade do agente é fator predominante para definir se o crime de estupro se 

consumou pela conjugação carnal ou por ato libidinoso diferente. 

Conclui-se que a Lei nº 12.015/2009 altera o núcleo do tipo penal do art. 213, 

ampliando a abrangência quanto ao sujeito ativo e passivo do delito e sua forma de 

configuração, sendo esta conjugação carnal ou ato libidinoso diferentes, com 

destaque ao elemento subjetivo do tipo penal como fator predominante para 

definição do crime de estupro. 
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4 A DISCRIMINAÇÃO DA MULHER NO ESTADO DE SANTA CATARINA 

 

A violência contra as mulheres não é recente na história da humanidade, faz 

parte de um sistema sócio histórico que condicionou as mulheres a uma posição 

hierarquicamente inferior na escala de perfeição metafísica, produzindo um campo 

de força entre homens e mulheres em nossa sociedade.  

Apesar dos altos índices estatísticos de violência contra as mulheres em todo 

o mundo e dos avanços sociais, políticos e jurídicos no combate à violência, ainda 

há um alto índice de discriminação no estado de Santa Catarina. 

O estado de Santa Catarina localizado na região sul do Brasil, conta com 295 

municípios sendo a capital Florianópolis, com uma longa costa com o Atlântico e 

muitas ilhas; um estado conhecido por suas praias e montanhas. A estimativa 

populacional aponta que Santa Catarina teve em 2019 uma população de 

7.164.788 habitantes (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, 2019).  

A economia Catarinense é bastante diversificada e está organizada em vários 

polos distribuídos por diferentes regiões do Estado, a diversidade de clima, 

paisagens e relevo estimulam o desenvolvimento de inúmeras atividades, da 

agricultura ao turismo, atraindo investidores de segmentos distintos e permitindo que 

a riqueza não fique concentrada em uma área específica.  

 

4.1 MUNICÍPIOS DO ESTADO DE SANTA CATARINA COM ALTO ÍNDICE DE 

VIOLÊNCIA CONTRA AS MULHERES 

 

Conforme pesquisas já realizadas pelo Tribunal de Justiça de Santa Catarina, 

as discriminações contra as mulheres não param de crescer, centenas de 

ocorrências de ameaça, violência doméstica, lesão corporal, injúria, calúnia, 

difamação e dano são registradas todos os dias nas delegacias do estado. Conforme 

dados da Secretaria de Segurança Pública, nove mulheres são estupradas 

diariamente no Estado, um número acima da média nacional (Fonte: TJSC - Tribunal 

de Justiça de Santa Catarina – 2019). 

Na justiça catarinense, há 41.743 processos em andamento envolvendo 

violência doméstica contra a mulher, são cerca de 50 feminicídios registrados por 
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ano em Santa Catarina, e esse índice está alto comparado há alguns anos atrás 

(Fonte: TJSC - Tribunal de Justiça de Santa Catarina – 2019). 

 

Gráfico 1 – Medidas Protetivas Por Região  

 
Fonte: Tribunal De Justiça de Santa Catarina – TJSC (2019). 

 

O gráfico deixa claro que entre 2013 a 2018 o registro de medidas protetivas 

tem aumentando disparadamente, a região com o maior índice de violência contra a 

mulher é o Extremo Oeste que conta com 2.069 (dois mil e sessenta e nova) de 

casos registrados por mulheres nas delegacias da região no ano de 2018; já a região 

com o menor índice é o Planalto Norte que conta com 380 (trezentos e oitenta) 

registros no ano de 2018. 

Entre os anos de 2016 a 2019, foram 1.822 (mil oitocentos e vinte e dois) 

registros de pedidos de medidas protetivas em Santa Catarina, sendo, 177 (cento e 

setenta e sete) pedidos concedidos, 1.359 (mil trezentos e cinquenta e nove) novos 

processos abertos por violência doméstica, 4.242 (quatro mil duzentos e quarenta e 

cinco) processos de violência doméstica em andamento no estado, 26 (vinte e seis) 

novos processos abertos de feminicidio e 65 (sessenta e cinco) processos de 

feminicidio em andamento (Fonte: TJSC -Tribunal de Justiça de Santa Catarina –

2020). 

Itajaí é a sexta maior cidade do estado de Santa Catarina, e foi o município 

em que houve mais registros de violência contra as mulheres no ano de 2019. Vale 



 

200 
Direito em debate III: coletânea de artigos científicos 2020-2, volume II (ISBN: 978-65-88712-07-8) 

ressaltar que essa cidade não conta com o programa da polícia militar para 

combater esse tipo de crime. O programa "Rede Catarina de Proteção à Mulher" da 

Polícia Militar, que busca combater e prevenir a violência doméstica no estado, ainda 

está chegando aos poucos nos municípios. 

De janeiro a agosto de 2020, foram mais de 800 (oitocentas) denúncias em 

Itajaí, esse número é três vezes maior que o registrado em Blumenau e Joinville, e o 

dobro do que a capital Florianópolis.  

As denúncias de janeiro a agosto de 2020 foram de 808 (oitocentos e oito) em 

Itajaí, 436 (quatrocentos e trinta e seis) na capital Florianópolis, 269 (duzentos e 

sessenta e nove) em Blumenau e 266 (duzentos e sessenta e seis) em Joinville. 

(Fonte: TJSC - Tribunal de Justiça de Santa Catarina – 2020). 

Tanto o crime de ameaça quanto o crime de lesão corporal admitem a 

liberdade do indivíduo em fiança. Portanto, ainda que ele seja preso em flagrante, a 

lei dá o direito ao autor do crime, de pagar fiança e a partir daquele momento ser 

solto, além de muitos casos ficarem esquecidos no decorrer dos procedimentos. 

Enquanto a Polícia Militar recebeu neste ano 800 (oitocentos) novos registros de 

violência, a Polícia Civil investiga apenas 250 destes casos. Na maioria das vezes 

após a denúncia oferecida pela vítima na Polícia Militar, estas não retornam à 

delegacia para dar continuidade ao procedimento investigativo, motivo que impede o 

andamento da investigação, isso faz com que muitos casos fiquem esquecidos. 

 

4.2 DADOS DA JUSTIÇA DO TRABALHO DE SANTA CATARINA 

 

Santa Catarina conta com mais de 295 municípios, dentre essas mais de 20 

comarcas da Justiça do Trabalho distribuídas no estado, onde tramitam diversos 

processos que envolvem assédio. 

Em 30 de junho de 2020, tramitavam nas Varas do Trabalho de Santa 

Catarina 3.405 processos com o assunto assédio moral e 229 processos com o 

assunto assédio sexual no ambiente de trabalho, em que figuram no polo ativo pelo 

menos uma pessoa do sexo feminino. 

Observamos que no estado há um maior fluxo de ações que envolvam 

assédio moral perante o assédio sexual, com o total de 3.405 processos em 

andamento. 
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No período de janeiro de 2019 a junho de 2020 foram protocolados 1.006 

processos com o assunto assédio moral e 93 processos com o assunto assédio 

sexual, em que figuram no polo ativo pelo menos uma pessoa do sexo feminino. 

No quadro abaixo indicamos os três municípios de Santa Catarina que tiveram 

o maior número de processos com pelo menos uma autora do sexo feminino, 

protocolados na Vara do Trabalho, no período de junho de 2018 a janeiro de 2019, 

com assunto assédio moral e assédio sexual: 

 

Quadro 1 - Processos com assédio moral 
MUNICÍPIO QUANTIDADE DE PROCESSOS 

Florianópolis 252 

Joinville 82 

Blumenau 73 

Fonte: SEESTP - Serviço de Estatísticas e Pesquisas – 2020 
 

Olhando a tabela acima, percebemos que a Capital de Santa Catarina é o 

município que conta com a maior quantidade de processos que envolvam o assédio 

moral no ambiente de trabalho, ficando em segundo plano Joinville e em terceiro 

Blumenau.  

 

Quadro 2 - Processos com assédio sexual 
MUNICÍPIO QUANTIDADE DE PROCESSOS 

Florianópolis 18 

Joinville 8 

São José 8 

Fonte: SEESTP - Serviço de Estatísticas e Pesquisas – 2020 
 

A capital Florianópolis também ficou com a maior quantidade de processos 

acerca do assédio sexual no ambiente de trabalho, deixando Joinville em segundo e 

São José em terceiro plano.  

Os 10 assuntos mais frequentes nas ações protocoladas no período de 

janeiro de 2019 a junho de 2020, que figuram no polo ativo pelo menos uma pessoa 

do sexo feminino: 
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Quadro 3 – Assuntos mais frequentes na vara do trabalho 
ASSUNTO PROCESSUAL QUANTIDADE DE PROCESSOS 

Aviso Prévio 4361 

Multa do Artigo 477 da CLT 3441 

Multa de 40% do FGTS 3385 

Adicional de Horas Extras 2778 

Férias Proporcionais 2555 

Adicional de Insalubridade 2471 

Décimo Terceiro Salário Proporcional 2455 

Multa do Artigo 467 da CLT 2354 

Honorários na Justiça do Trabalho 2107 

Depósito / Diferença de Recolhimento 1862 

Fonte: SEESTP - Serviço de Estatísticas e Pesquisas – 2020 
 

Em Relação às varas do trabalho de Santa Catarina em geral, como podemos 

observar acima, fora do âmbito da discriminação, a ação com mais frequência 

ajuizada por mulheres é o aviso prévio e a multa do Art. 477 da Consolidação das 

Leis Trabalhistas, ou seja, multa por atraso de pagamento das verbas rescisórias.  

Através dos dados coletados, nota-se que a cidade de Santa Catarina que se 

encontra com o maior índice de assédio moral e sexual no trabalho é a capital do 

estado Florianópolis, com 252 processos em andamento. A capital é marcada por 

um alto índice de violência contra mulheres no ambiente de trabalho, e tal fato 

merece total atenção, uma cidade marcada pelo turismo, vem sendo alvo de 

discriminação. 

A cidade comporta vários tipos de pessoas, de diversos lugares do mundo, 

que muitas vezes optam por deslocarem de seus lares de origem para residir na 

capital em busca de equilíbrio social, de geração de emprego e renda. Um município 

com a economia elevada e com alto índice de empregabilidade, não deveria estar 

marcado pelo quantitativo de discriminação e preconceito no mercado de trabalho. 

Tal cultura acaba por desvalorizar o poder feminino mesmo que algumas 

instituições tenham se transformado com o passar do tempo. Essa característica de 

dominação do masculino sobre o feminino, ainda continua em praticamente todos os 

âmbitos, reproduzindo e alimentando a desigualdade entre os sexos, gerando 

preconceitos e dando continuidade a práticas injustas nas relações sociais. 
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A cultura patriarcal associa à fraqueza a condição cultural e biológica do 

feminino. Segundo Simone de Beauvoir tais fatos não têm sentido entre si (2016, p. 

73): 

 

Desde que aceitamos uma perspectiva humana, definindo o corpo a partir 
da existência, a biologia torna-se uma ciência abstrata, no momento em que 
o dado fisiológico (inferioridade muscular) assume uma significação, esta 
surge como dependente de todo um contexto; a fraqueza só se revela como 
tal à luz dos fins que o homem se propõe, dos instrumentos de que dispõe, 
das leis que se impõe. [...] é preciso que haja referências existenciais, 
econômicas e morais para que a noção de fraqueza possa ser 
concretamente definida. 

 

As possibilidades existenciais de cada sexo não devem ser medidas segundo 

os padrões impostos, isto significa que não são os padrões sociais que definem e 

determinam a situação específica de cada ser. 

Um estudo revela que 48,5% dos moradores locais tem renda familiar entre 

três e dez salários mínimos, deixando assim quase metade da cidade de 

Florianópolis concentrada no índice de classe média para alta. A cidade lidera a lista 

das capitais do país com a maior fatia de famílias com renda acima de três salários 

mínimos. (Fonte: IBGE–Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas – 2018). 

Santa Catarina é destaque nacional na geração de empregos. Em Janeiro o 

estado gerou 17.348 novas vagas de trabalho, no ranking das cidades com mais de 

30 mil habitantes, Florianópolis encontra-se em 4º lugar na tabela de maiores saldos 

de emprego no ano de 2017, isso é bastante favorável para a região, pois a capital 

não é marcada pelo desemprego. (Fonte: CAGED – Cadastro Geral de Empregos e 

Desempregos – 2017). 

Deste modo, podemos observar que nem toda violência deriva de condições 

econômicas; os dados comprovam que os indicativos de renda e empregabilidade 

não justificam a discriminação ocorrente no município.  

Um estado ineficiente e sem programas de políticas públicas de segurança, 

contribui para aumentar a sensação de injustiça e impunidade, que é, talvez, a 

principal causa das violências. 

A cultura patriarcal vinda de gerações passadas que ainda assombra o século 

XXI, se torna um dos fatores que contribuem para o crescimento da discriminação. 
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A mulher viveu submissa ao homem por muitos anos, sem ter Direitos 

próprios, sem ter uma boa profissão, sem poder estudar, sem poder exercer sua 

própria dignidade, onde o objetivo era somente cuidar, limpar e zelar pela família. 

Foram anos de batalhas até as mulheres conseguirem responder por si 

próprias; no decorrer dos anos foram adquirindo seus Direitos, a mulher passou a 

ser vista pela sociedade com outros olhos, passando a poder estudar, trabalhar, com 

um salário digno, não dependia mais de um marido para responder por si. 

Atualmente ainda há discriminação contra mulheres no mundo, e essa 

discriminação muitas vezes passa despercebida por todos, principalmente no 

ambiente de trabalho. 

No decorrer desta pesquisa, percebemos que essa questão da discriminação 

no ambiente de trabalho é um problema cultural, sendo a violência de gênero 

naturalizada. Somente com a denúncia e investimento em políticas públicas 

podemos sanar esse alto índice de discriminação na capital Florianópolis. 

Falar sobre a discriminação no mundo é falar sobre mulheres que sofrem 

caladas; a melhor maneira de combater esse tipo de violência é através da denúncia 

a qual se dará automaticamente a punição do autor do crime. 

Não há o que se falar acerca da legislação que caminha sempre em busca de 

garantir a segurança de todos, em principal das mulheres, porém, ainda tem muito 

que se adaptar a funcionalidade de uma legislação branda.  

Investimento em políticas públicas, seria uma possível solução para esse 

problema. Não se trata de um problema de classe social, pois a capital conta com 

quase 50% de sua população em casse média e alta, e o índice de desemprego é 

baixo. 

O presente artigo proporcionou explorar esse fenômeno que é a discriminação 

contra a mulher no ambiente de trabalho, proporcionando conhecer as razões pelas 

quais as mulheres, cotidianamente, encontram-se em situação de violência.  

É de total importância os resultados obtidos através da presente pesquisa 

para que possamos ver o alto índice de discriminação no nosso estado, de modo a 

dar maior visibilidade à violência contra as mulheres e contribuir para o 

aprofundamento do conhecimento sobre o tema. 



 

205 
Direito em debate III: coletânea de artigos científicos 2020-2, volume II (ISBN: 978-65-88712-07-8) 

Espera-se que os resultados alcançados neste trabalho propiciem uma 

reflexão e suscitem o interesse por novos estudos acerca do assunto, visando 

adquirir novos conhecimentos sobre esse fenômeno que é a violência contra a 

mulher. Que provoque outros trabalhos, podendo vislumbrar novas possibilidades de 

estudos a outros pesquisadores, provocando novas discussões e colaborações. 

Que essa pesquisa possa contribuir para o caminhar da igualdade entre os 

gêneros, por igualdade em direitos e deveres, na construção de um mundo mais 

justo e igual. 
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CICLO DA VIOLÊNCIA: A CARACTERIZAÇÃO DO FEMINICÍDIO E A VIOLÊNCIA 

DE GÊNERO 

 

Romulo Augusto Fontes Martinez58 

 

RESUMO 

A violência contra a mulher no âmbito doméstico e familiar demonstra sua face 
perversa que se postergou durante milênios na história ocidental, sempre 
influenciada pela cultura patriarcal que faz dessa violência instrumento da 
dominação masculina nas relações abusivas. A violência concretizada no contexto 
doméstico e familiar contra a mulher é singular e tem personagens próprios. Apesar 
de sua singularidade, é ampla e constituída por uma série de crimes. Os delitos 
praticados pelo homem violento seguem um padrão e formam o que a doutrina 
convencionou chamar de ciclo da violência. Este se perpetua no tempo e de acordo 
com as circunstâncias da relação "afetiva" e das características dos personagens 
envolvidos, pode ser interrompido. No entanto, haverá continuidade e transições, 
entre fases violentas e fases agradáveis, como a "fase da lua de mel", ou ainda, 
chegar no ato final e fatal: o feminicídio. Diante do tratamento criminal destinado ao 
homem violento e a falta de outras possibilidades, em face de um padrão 
comportamental do homem que tende a intensificar a violência na medida que vai 
perdendo o controle da relação, o estudo se propõe a buscar soluções direcionadas 
a este, que é o principal causador da violência. Nas análises feitas em inquéritos 
policiais relacionados ao contexto, nos acompanhamentos de julgamentos em 
tribunais de Júri, obtivemos dados que nos levam a crer que o comportamento do 
criminoso deixou sinais claros e com antecedentes de que o feminicídio poderia 
acontecer. Sendo assim, entendemos que trabalhos preventivos direcionados ao 
criminoso podem impedir o crime. Com base nesse entendimento, ao pesquisarmos 
ações governamentais, encontramos no Estado de Santa Catarina, iniciativas do 
Tribunal de Justiça e da Polícia Civil, ainda que restrito a poucos atendimentos, mas 
o foco é o tratamento preventivo do criminoso. Sem dúvidas que esse é um dos 
caminhos para se combater a violência contra a mulher no âmbito doméstico.   
 
Palavras-chave: Feminicídio. Cultura Patriarcal. Ciclo da Violência. Políticas 
Criminais.   

 

1 INTRODUÇÃO 

 

A violência contra a mulher faz parte da história mundial, contudo, no século 

XX tornou-se algo relevante, de maneira a causar grande comoção social e forçar as 

nações a promoverem atividades estatais focando o bem-estar e a segurança das 

mulheres.  

                                                      
58Bacharel em Direito, Universidade do Contestado, Curitibanos SC. Brasil. martinezpcsc@gmail.com.  
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No Brasil, assim como na maior parte dos países ocidentais, a pressão 

internacional e interna, forçaram o país a estabelecer mudanças e inovações 

legislativas, buscando materializar o princípio da igualdade material e 

consequentemente diminuir a violência contra a mulher.  

Diante da complexidade da violência contra a mulher no âmbito doméstico e 

familiar, apesar das mulheres terem tido legalmente um equilíbrio de tratamento, as 

inovações legislativas penais em prol da proteção das mulheres não obtiveram o 

êxito desejado e as estatísticas criminais continuam ascendendo. 

O crescimento das estatísticas de crimes contra as mulheres não pode ser 

considerado um erro absoluto na abordagem legal promovida pelo Estado. Devido à 

complexidade das relações afetivas conflituosas, os crimes inseridos nesse contexto 

não seguem o mesmo tratamento dos crimes cotidianos. No entanto, existe uma 

singularidade essencial no contexto de crimes relacionados à violência doméstica 

contra a mulher. O ciclo da violência, particular à relação. Os crimes inseridos nesse 

contexto são conexos ao caminho da violência. Esse ciclo, muitas vezes leva a um 

destino fatal. O Estado tenta disponibilizar assistência e proteção legal para a vítima. 

O cenário está desenhado, ciclo violento, vítima assistida e o Estado fazendo parte 

da relação. Ainda assim os crimes aumentam, então necessário se faz o foco estatal 

no homem, não apenas no âmbito criminal. Contexto complexo precisa de 

abordagem em várias frentes. O criminoso deve ser visto como uma parte 

fundamental nesse contexto, precisa ser tratado, não apenas sancionado.   

O feminicídio é o mais cruel e hediondo dos crimes relacionados ao contexto 

de violência doméstica. Ainda que seja um crime que a apuração tem um índice de 

resolutividade maior que os homicídios e consequente punição do "assassino 

íntimo", nada recupera uma vida perdida e nem ameniza a dor da família. Assim 

sendo, o foco principal não deve ser apenas a punição e sim a prevenção. Diante de 

um crime cujo caminho está desenhado em etapas, necessário se faz interromper 

este ciclo. O causador do ciclo violento é o homem, diante dessa premissa, seria 

possível estudar esse criminoso com o objetivo de direcioná-lo a uma sanção ou 

tratamento adequado a fim de impedir a morte anunciada?  

Em face de uma violência tão complexa e um crime tão atroz, diante do 

cenário legal formado de uma maneira intersetorial direcionada a proteção e 

assistência das mulheres, tentaremos indicar políticas públicas com o intuito de 
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complementar a gama de políticas criminais em atividade. Mesmo ativo, o Estado 

não consegue os resultados necessários. Assim, torna-se urgente focar no criminoso 

e atentar para o momento preventivo da abordagem. 

Ao entrarmos numa seara que os envolvidos entendem ser particular, o 

imprevisível pode acontecer. Apesar de ter um contexto já monitorado, a 

imprevisibilidade dos atos realizados pelo criminoso é que torna a violência contra a 

mulher tão difícil de se lidar. O criminoso tem um perfil singular, passional e formado 

por influencias culturais que para ele, estão acima das leis. Desse modo, o perfil do 

criminoso deve ser analisado para fins de tratamentos e interpretado pela sua vítima, 

objetivando impedir o ciclo da violência.  

  Diante da alta estatística criminal nesse contexto, realizamos pesquisas em 

inquéritos policiais relacionados as Delegacias de Proteção à Mulher da Polícia Civil 

de SC e analisamos pesquisas em sites governamentais, o que nos deu algumas 

indicações que o homem autor da violência, controla esse ciclo, muitas vezes sem 

perceber, e pelo menos parcela destes criminosos podem e devem sair desse ciclo. 

Tentaremos mostrar que a influência maior deste criminoso é cultural e pode ser 

desconstruída através da educação.  

Diante de um crime tão prejudicial para a sociedade, punição se faz 

necessário, mas o contexto é maior e as estatísticas diminuirão na medida que 

ocorra uma mudança comportamental. A mudança virá com educação e 

implementação de políticas em todas as áreas. Um crime tão nefasto, mesmo que os 

resultados de políticas de combate complementares sejam a longo prazo e em 

pequenas etapas, farão muita diferença. 

 

2 CONTEXTO HISTÓRICO 

 

A cultura Ocidental é base de nossos costumes. Sendo assim, começamos 

nossa pesquisa pela Grécia antiga. Nesse período histórico, as mulheres deveriam 

ficar confinadas ao “Gineceu” (aposento particular de sua residência), sendo 

proibidas de aparecer em público sozinhas. As mulheres não tinham direitos e nem 

uma educação formal.  

Em Atenas, onde a democracia foi criada, as mulheres eram criadas para ser 

dóceis e subserviente ao futuro marido que era escolhido pelos seus Pais.  



 

210 
Direito em debate III: coletânea de artigos científicos 2020-2, volume II (ISBN: 978-65-88712-07-8) 

Em Roma na antiguidade clássica, as mulheres nunca foram consideradas 

cidadãs. No entanto, em Roma, ocorreram fatos sociais que podemos destacar 

como evolução relacionada a direitos relativos à vida das mulheres. Nas famílias 

ricas e com status político, as mulheres eram educadas e alfabetizadas como os 

homens. A mulher, estava sujeita a “Patria Potestas”. Tal instituto era um estatuto a 

lei familiar no Império Romana. A citada lei previa a herança para a mulher, assim 

como para o homem. Apesar da “Patria Potestas” defender um direito feminino, era o 

homem o representante político das famílias. Tanto no império Romano, quanto na 

República Romana, os setores mais importantes e que moviam a força Romana, 

eram a Política e o status militar. As mulheres não participavam de nenhum desses 

setores.  

Após a queda do império Romano, a cultura ocidental foi ainda mais 

influenciada pela cultura judaica/cristã. 

O cristianismo segregava mulheres, passava a concepção que o pecado fazia 

parte da mulher, esta deveria se submeter ao homem com obediência. Seria uma 

das formas de deixar o pecado, de receber a “salvação”, Tania Pifani destaca: 

 

O Cristianismo retratou a mulher como sendo pecadora e culpada pelo 
desterro dos homens do paraíso, devendo por isso seguir a trindade da 
obediência, da passividade e da submissão aos homens, — seres de 
grande iluminação capazes de dominar os instintos irrefreáveis das 
mulheres — como formas de obter sua salvação. Assim a religião judaico-
cristã foi delineando as condutas e a ‘natureza’ das mulheres e incutindo 
uma consciência de culpa que permitiu a manutenção da relação de 
subserviência e dependência. (PIFANI, 2007.) 

 

Na idade média, diante da influência da Igreja Católica e consequente direito 

Canônico, a repressão as mulheres chegaram a contornos inimagináveis para os 

dias atuais. As Mulheres eram vistas como amaldiçoadas e julgadas como inferiores. 

Para Capez (2011) “O direito canônico atingiu a repressões nunca antes cogitadas, 

punindo até o mero pensamento e o desejo”. 

O Direito Canônico possibilitou a criação do tribunal de inquisição, o qual 

julgava crimes de heresia e bruxaria, entre outros. Milhares de mulheres foram 

queimadas em praça pública. Os tribunais eclesiásticos apresentam, 

estatisticamente, que a cada 10 condenações, 09 eram de mulheres. Branca Moreira 

Alves e Jaqueline Pitangy em seu livro “O que é feminismo” comentam: 
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Existe, nessa perseguição as “feiticeiras”, um elemento claro de luta pela 
manutenção de uma posição de poder por parte do homem: a mulher tida 
como bruxa, supostamente possuiria conhecimentos que lhe confeririam 
espaços de atuação, que escapavam do domínio masculino (ALVES; 
PITANGY, 1991). 

 

Sendo a história tão desprezível em relação as mulheres e seus direitos, não 

haveria outra maneira senão a luta das feministas em prol de sua dignidade humana 

e de sua liberdade. O Iluminismo foi um movimento cultural e político que permitiu a 

ascensão da burguesia e a luta pela liberdade econômica, política e cultural. Neste 

momento histórico, as mulheres viram a oportunidade de defender suas bandeiras. 

O século XVIII foi o século das revoluções liberais. Foi o século da luta por 

liberdade e lutas contra o poder autoritário e arbitrário dos Estados. Nesse contexto 

as mulheres não poderiam ficar de fora.  

No conflito bélico pela Independência Americana, um dos princípios era a 

igualdade. Na declaração da independência Norte Americana estava taxado um de 

seus fundamentos: “Todos os homens foram criados iguais”. Abigail Adams, esposa 

de JonhQuincy Adams, um dos líderes da Independência Americana, receosa que a 

expressão “homem” fosse interpretada restritivamente ao gênero masculino escreve 

ao esposo: 

 

Anseio ouvir que você declarou independência - e, a propósito, no novo 
Código de Leis que suponho que será necessário que você faça Eu desejo 
você se lembraria das damas e seria mais generoso e favorável a elas do 
que seus ancestrais. Não coloque esse poder ilimitado nas mãos dos 
maridos. Lembre-se de que todos os homens seriam tiranos se pudessem. 
Se o cuidado e a atenção peculiares não forem dados aos Laidies, 
estaremos determinados a fomentar uma Rebelião e não nos sujeitaremos a 
quaisquer Leis nas quais não tenhamos voz ou Representação”. [...] 
“Homens de bom senso em todas as eras abominam os costumes que nos 
tratam apenas como vassalos de seu sexo. Considere-nos, então, como 
Seres colocados pela providência sob sua proteção e em imitação do Ser 
Suprema, faça uso desse poder apenas para nossa felicidade (ADAMS, 
1776).  

 

A resposta de Jonh Quinci Adams, representou com clareza o pensamento 

dos revoltosos pela liberdade, não incluía mulheres: 

 

Quanto ao seu extraordinário Código de Leis, não posso deixar de rir. 
Disseram-nos que nossa luta afrouxou as amarras do governo em todos os 
lugares. Que as crianças e aprendizes eram desobedientes - que as escolas 
e Colledges se tornaram turbulentas - que os índios menosprezavam seus 
tutores e os negros se tornaram insolentes com seus mestres. Mas sua 
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Carta foi a primeira indicação de que outra Tribo, mais numerosa e 
poderosa do que todas as outras, ficou descontente. - Este é um elogio 
muito grosseiro, mas você é tão atrevido que não vou apagá-lo (ADAMS, 
1776). 

 

Na revolução Francesa, muitas mulheres pegaram em armas, após a vitória 

dos revoltosos, as mulheres viram suas bandeiras não serem atendidas. Nesse 

sentido as defensoras da liberdade revoltaram-se. Certamente Olimpe de Gouges, 

na França foi à voz feminina deste tempo. Em 1791, Olimpe escreveu a Declaração 

dos Direitos da Mulher e da Cidadã. Este documento foi proposto na Assembleia 

Nacional da França e custou sua vida. 

Olimpe de Gouges foi guilhotinada em 1973, condenada como uma contra-

revolucionária e denunciada como uma mulher “desnaturada”. Olimpe, ainda antes 

do documento apresentado na Assembleia Nacional da França escreve:  

 

Diga-me, quem te deu o direito soberano de oprimir o meu sexo? [...] Ele 
quer comandar como déspota sobre um sexo que recebeu todas as 
faculdades intelectuais. [...] Esta Revolução só se realizará quando todas as 
mulheres tiverem consciência do seu destino deplorável e dos direitos que 
elas perderam na sociedade. (ALVES, PITANGUY, 1985, p. 33-34) 

 

Após a Revolução Francesa, o sistema capitalista assume seu papel. As 

mulheres aproveitaram o momento e grande quantidade delas tornaram-se mão de 

obra operária. As condições de trabalho eram terríveis para as mulheres. No 

entanto, foi esse o movimento que de certa forma deu um passo irreversível em prol 

dos direitos da mulher. 

 

3 CULTURA PATRIARCAL 

 

O feminicídio, fato que faz parte de um universo de violência contra a mulher, 

é um crime presente em todas as camadas sociais. No Brasil, adquire uma forma 

mais incidente, o feminicídio no âmbito doméstico. Esse tipo de crime é construído 

por características comuns presentes na maior parte dos casos. Contudo, existe um 

fator que certamente faz parte da explicação das mais diversas violências contra a 

mulher, a cultura Patriarcal. 

O Patriarcalismo é definido com a supremacia do homem nas relações 

sociais. O patriarcado é construção social histórica e perdurou durante séculos. 
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No quesito vida conjugal homem e mulher, caminho da violência, submissão 

da mulher e sentimento de posse do homem em relação a mulher, a cultura 

patriarcal é fator que de certa maneira assegura ao homem essas situações. Assim 

sendo, existe o nexo entre patriarcalismo o feminicídio. 

Interessante entender que o patriarcado vem sendo desconstruído com a 

evolução social. A tipificação do feminicídio nas legislações é um exemplo dessa 

desconstrução.         

Mary Del Priori, historiadora, discorre sobre o tema e direciona um olhar 

peculiar para o famoso crime que no começo do século XX vitimou o conhecido 

escritor Euclides da Cunha. O caso tomou proporções enormes na sociedade 

brasileira da época. Trata-se do livro “Matar para não morrer. A morte de Euclides da 

Cunha e a noite sem fim de Dilermando de Assis”. O livro é praticamente um 

documento histórico sobre a cultura patriarcal da sociedade brasileira do século XX. 

A escritora traça o perfil de Euclides da Cunha, este influenciado pela cultura não 

aceitou a perda de sua “propriedade”. 

Como em toda a cultura patriarcal, Euclides foi “santificado” como vítima e sua 

esposa foi devastada pela sociedade como mulher adúltera e causadora da morte de 

Euclides da Cunha. Del Priore demonstra, através de uma pesquisa detalhada, a 

verdadeira face do relacionamento Patriarcal. Priore (2010, p.87): 

 

No início do século, o cumprimento dos papeis – ser bom marido e devotada 
esposa – não podia ser ignorado sob pena de severas sanções sociais. 
Responsabilidade eram exigidas de parte a parte pela sociedade: conduta 
dominadora e virtuosa do homem. E castidade e submissão da mulher. 
Qualquer ameaça ao poder masculino, tornava-se fator de 
desentendimento. Se os valores tradicionais fossem ameaçados, o marido 
reagia. E devia fazê-lo sob pecha de ser considerado ‘corno manso’. Por 
outro lado, o abandono do lar, as ausências prolongadas ou desmandos, 
eram consideradas motivos de desonra. Sua primeira obrigação: ser 
provedor e exercer a maior vigilância sobre a mulher. Ai da má esposa e 
mãe! As honestas não saiam nunca sem companhia. Eram vistas como 
seres frágeis e recatados. Suas faculdades afetivas tinham que predominar 
sobre as intelectuais. O mais alto valor feminino? A reputação. Em casa, o 
homem era tudo. 

 

A cultura Patriarcal justificaria a dominação da mulher pelo homem. Assim, a 

vida da mulher seria considerada propriedade do homem, estando o homem livre 

para responder sobre a vida e a morte da mulher. 
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 A procuradora de justiça do Estado de São Paulo, Luzia Nagib Eluf, ao 

escrever o livro "Paixão no banco dos Réus" (2007), cita o crime de feminicídio como 

o “crime passional”. A obra cita crimes famosos que em suas épocas trouxeram 

grande repercussão. Na primeira edição da citada obra, ainda não haviam sido 

editadas as leis 11340/2006 (Maria da Penha) e a lei do feminicídio. 

Um dos feminicídios citados na obra de Eluf é o que vitimou em 20 de agosto 

de 2000 a jornalista Sandra Gomide. O autor do crime foi o também jornalista 

Marcos Antonio Pimenta Neves. Este, tomado de ciúmes e rancor, alvejou a vítima, 

na época sua ex namorada, com dois disparos de arma de fogo. No livro Eluf 

transcreve um trecho retirado dos autos do processo e mostra a atitude patriarcal do 

criminoso: 

 

Ele ficava extremamente enciumado quando Sandra se aproximava de 
algum colega de sua geração e tinha rompantes assustadores. Contratava 
motoristas para seguir os passos da namorada, tendo chegado ao cúmulo 
de alugar um apartamento em frente ao dela apenas no intuito de vigiá-la 
(ELUF, 2007, p. 149). 

 

Com a evolução, uma série de mudanças legais foram se concretizando. A 

evolução social fortaleceu as bandeiras feministas de proteção aos direitos 

fundamentais das mulheres. As leis patriarcais perderam força, assim como a 

sociedade patriarcal perde espaço para uma sociedade mais igualitária.  

 

4 POLITIZAÇÃO E SURGIMENTO DO TERMO FEMINICÍDIO 

 

O termo feminicídio surge na década de 1970 e foi usado originalmente 

durante o evento chamado “Primeiro Tribunal Internacional de Crimes contra as 

Mulheres”, em Bruxelas, na Bélgica. Tal evento ocorreu no ano de 1976 e o termo foi 

usado pela primeira vez pela ativista feminista Diana Russel. Para Diana Russel 

(1976), feminicídio, era um crime que ocorria havia muitas décadas e 

geograficamente estava presente em toda a cultura ocidental. O pensamento de 

Russel ao usar o termo era politizá-lo, pois entendia que era um crime de ódio contra 

mulheres. As feministas focavam nos autores dos crimes. Consequentemente, os 

crimes contra as mulheres deveriam ser diferenciados, pois eram realizados por uma 

classe própria. 
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Desta feita, Russel achava que o termo “assassinato” ou “homicídio” 

disfarçava a misoginia presente no crime contra as mulheres e diminuía a 

importância dos delitos. 

Em 1992 Russel e Jill Radford compilaram uma série de artigos e relatos de 

várias escritoras ativistas dos direitos humanos das mulheres que davam suas 

opiniões sobre violências sofridas por mulheres motivadas pela misoginia masculina. 

Trata-se da obra “Feminicide: The politics of Woman killing”. 

O livro resultante do “Primeiro Tribunal Internacional de Crimes contra as 

Mulheres” colocou o termo feminicídio em evidência. O crime deveria ser segregado 

em nomenclatura própria para demonstrar que era algo mais desprezível que 

homicídio.  

A ideia ganhou força com a luta da ativista mexicana, Marcela Lagarde. A 

feminista usava o termo feminicídio para descrever centenas de assassinatos de 

mulheres em Juarez no México no início da década de 1990. 

Em 1993 uma série de assassinatos brutais vitimavam mulheres em Cidad de 

Juarez – México. Os assassinos matavam mulheres com requintes de crueldade e 

ainda muitas vezes colocavam seus corpos em exposição sem seios e olhos. As 

mortes eram retratadas como homicídios simples e na maioria dos crimes o poder 

público não descobria a autoria. Marcela Lagarde afirma que não há como detectar 

um número exato de mortes, entretanto cita que a Comissão Nacional de Direitos 

Humanos reconhece que 263 mulheres foram assassinadas entre os anos de 1993 e 

2003 em Cidad de Juarez e a Comissão ainda acrescenta o número de pelo menos 

4500 mulheres desaparecidas. 

Marcela Lagarde chamava a atenção que não se tratava de simples 

homicídios, tratava-se de crimes de ódio especificadamente contra mulheres. No ano 

de 2003 Lagarde levou sua luta ao legislativo federal mexicano e criou a Comissão 

Especial do Feminicídio com o objetivo. O País passou a entender o que seria o 

feminicídio e posteriormente o crime de feminicídio passou a fazer parte da 

legislação penal mexicana. 

Importante salientar que o contexto do feminicídio para Lagarde é ainda mais 

amplo que o pensamento de feminicídio para as feministas Russel, Liz Kelly e Jill 

Radford. Pois a socióloga mexicana, ao propor a criação da lei do feminicídio 

constante na legislação do México, entendia que o feminicídio não estava 
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relacionado apenas a violência do assassino direto. Feminicídio também era 

resultado da impunidade em virtude das ausências e omissões governamentais. 

 

O feminicídio não é apenas uma violência exercida por homens contra 
mulheres, mas por homens em posição de supremacia social, sexual, 
jurídica, econômica, política, ideológica e de todo tipo, sobre mulheres em 
condições de desigualdade, de subordinação, de exploração ou de 
opressão, e com a particularidade da exclusão (LAGARDE, 2006, p. 221). 

 

Nesse contexto outros países da América Latina criaram suas leis relativas ao 

feminicídio. 

No sentido de tipificar o crime de feminicídio na legislação penal Brasileira, 

WâniaPasinato, pesquisadora da ONU mulheres, defendia que não só a politização 

do termo traria maior justiça as vítimas de violência e menos impunidade aos autores 

feminicidas, como também a incorporação da perspectiva de gênero nos delitos, 

aprimoraria a qualidade da investigação policial dos assassinatos de mulheres: 

 

O que se pretende é justamente aprimorar a qualidade da investigação 
policial e da prova técnica, ajudando a direcionar o olhar desses 
profissionais para aquilo que vai caracterizar a violência de gênero. O 
protocolo é bastante didático, porque diz para o que se deve olhar para 
fazer essa mudança. Esperamos que tenha impacto tanto na produção da 
investigação quanto das provas técnicas, saindo da lógica que temos hoje 
que olha quem é o agressor e quem é a vítima. Se é um marido que mata a 
mulher fica evidente que havia uma relação afetiva/conjugal e isso ainda é 
compreendido como crime passional. Queremos que saia dessa lógica para 
que o crime seja compreendido como feminicídio, para que se olhe muito 
mais o contexto e as circunstâncias (PASINATO, 2014). 

 

O escritório da ONU para mulheres entendia que um protocolo nacional 

direcionado aos casos de assassinatos para mulheres, facilitaria a punição legal do 

feminicida. 

Diante da pressão de juristas, Ongs, feministas e das estatísticas 

avassaladoras de mortes de mulheres no ambiente doméstico e familiar, em 2015, 

no Brasil, foi promulgada a lei do feminicídio. 

 

5 CICLO DA VIOLÊNCIA E PERFIL DO FEMINICIDA 

 

Comum ao crime feminicídio e a violência contra a mulher no âmbito 

doméstico é o caminho hediondo percorrido até o resultado final. 
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Destacamos que o ciclo da violência está presente e é peculiar ao feminicídio 

íntimo. Nesse sentido faz-se necessário observar com profundidade o ciclo da 

violência, pois é o sinal concreto que a relação afetuosa entre homem e mulher 

entrou num patamar que poderá levar a morte da vítima. 

Diana Russel e Jill Redford, as primeiras a usarem o termo feminicídio 

citavam essa peculiaridade como um “continuun” do terror. Segundo as autoras, 

característica que define feminicídio é não ser um fato isolado na vida das mulheres 

vitimizadas, mas apresentar-se como o ponto final em um continuum de terror: 

“Feminicídio está no ponto mais extreme do contínuo de terror anti-feminino 

que inclui uma vasta gama de abusos verbais e físicos, tais como estupro, tortura, 

escravização sexual [...]” (RUSSEL, CAPUTTI, 1992). 

Lenore Walker, pesquisadora que criou o termo ciclo da violência, afirma que 

tal característica é causado pelo homem e tem três fases distintas. Fase do acúmulo 

da tensão, fase da explosão (agressão) e fase da “lua de mel”.   

Como se fosse algo natural numa relação abusiva, a mulher entra no ciclo e 

por uma série de situações não consegue sair desta “ciranda”, conforme a própria 

Maria da Penha cita em seu livro “sobrevivi”. Esta necessidade de agir ou reagir para 

se salvar é que a mulher não consegue concretizar, não é culpa dela. A 

incapacidade decorre de um aprendizado emocional criado na situação que o ciclo 

da violência causou. Walker entrevistou mais de 1500 vítimas de violência doméstica 

e afasta completamente o mito que a mulher tem pleno controle da situação e pode 

sair em qualquer momento daquela relação violenta.  

No livro “The BatteredWoman”, Walker cria a teoria do desamparo aprendido 

e explica que ditos populares como “mulher de malandro, gosta de apanhar”, ou, 

“apanha porque quer”, são preconceituosos sem coerência alguma: 

 

Eu dividi o livro em três partes. O primeiro trata da descrição da amostra e 
refutação dos mitos estereotipados que nos impediram de ver a mulher 
espancada como vítima. Apresenta em detalhes a teoria psicossocial do 
desamparo aprendido no que se refere a mulheres espancadas, um 
construto teórico que deduzi dessas entrevistas (WALKER, 1981, p. 22). 

 

A teoria do desamparo aprendido explica que se cria uma espécie de 

transtorno do estresse pós-traumático a partir da repetição do ciclo da violência. É 

uma paralisia psíquica que torna a mulher incapaz de controlar o que acontece 
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consigo por acreditar que nada que faça afastará o domínio que o agressor tem 

sobre ele.  

Na relação abusiva é comum a tentativa da vítima de abandonar o 

companheiro acabar na fase “da lua de mel”, a qual o agressor convence a vítima de 

seu arrependimento e cativa a companheira. Segundo Penha (2012, p. 26) “Nessa 

fase, a mulher é mimoseada pelo companheiro e passa a acreditar que violências 

não irão mais acontecer” 

O homem que se tornará violento, sob o pretexto de proteger a mulher, passe 

a controla-la. Em face desse perfil controlador, o homem passa a controlar 

amizades, relações e as decisões da companheira. Trecho do livro “The Battered 

Woman” em que uma das entrevistadas pela pesquisadora Lenora Walker comenta 

seu relacionamento: 

 

Ele não me deixava associar a nenhum dos meus amigos de quem ele não 
gostasse. Ele me ameaçava me machucar se eu fizesse. Se eu escrevesse 
cartas, ele gostaria de lê-las antes de eu enviá-las [...] (WALKER, 1981, p. 
225). 

 

Outra teoria que explica o motivo de uma mulher ser vítima de tantas 

violências e não sair do relacionamento abusivo é a teoria do controle coercitivo. 

Esta, ainda mais, coloca o homem como o principal personagem do cenário abusivo. 

Evan Stark, sociólogo, autor do livro “Coercitive Control – How men entrap women in 

personal life”, afirma que o controle coercitivo é usado para instilar medo e 

conformidade em um parceiro. Explica que a conformidade é baseada no medo, o 

medo implantado na mulher a faz ter conformidade. Essa teoria, cita um homem que 

no começo da relação, se mostra muito interessado em todos os detalhes da vida da 

mulher. A medida que avança o relacionamento, o homem passa a controla-la, lê 

seus textos, e-mails, controla as roupas que a mulher usa e até mesmo controla 

suas contas financeiras. No momento de resistência da mulher, o controlador usa a 

“violência de baixo nível”; tapas, puxões de cabelo, ameaças e diz que vai prejudicar 

a si mesmo e as crianças. 

O Ministério Público em 2009 lançou campanha “Mulher, vire a página”. 

Cartilha criada pelo MP na campanha refere-se à teoria do controle coercitivo como 

exemplo de relacionamento abusivo: 
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Figura 1 – Teoria do controle coercitivo 

 
Fonte: Ministério Público do Estado do Mato Grosso do Sul 

 

Outro adjetivo presente no perfil desse homem é o comportamento de 

negação, no sentido de negar comportamentos violentos em relações anteriores. É 

corriqueiro em atendimentos preliminares nas delegacias especializadas em crime 

contra as mulheres, as vítimas se surpreenderem com o passado do companheiro. 

Com frequência, a apuração criminal descobre que o autor do feminicídiotinha 

delitos anteriores nesse contexto com outras vítimas. 

Silvia Chakian, Promotora de Justiça, coordenadora da Promotoria de Justiça 

e Enfrentamento a Violência Doméstica observa que a mulher deve atentar-se as 

características do companheiro. O MP confeccionou cartilha de prevenção taxando 

situações em que a mulher deverá procurar ajuda preventiva. Abaixo recorte retirado 

da cartilha anual do MPSP distribuída para a população: 
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Figura 2 – Você sofre violência? Faça o teste e verifique 

 
Fonte: Ministério Público do Estado de São Paulo 

 

Muitas vezes nas relações conjugais, pequenas agressões físicas e verbais, 

sequer são reconhecidas pelo homem como crime. Até mesmo a vítima, já inserida 

naquela situação de ciclo da violência não entende que vias de fato ou injúrias são 

crimes e se culpa achando que fez a sua parte. Essa situação não foi desconstruída 

pelas leis de proteção as mulheres e a influência da sociedade patriarcal se mantêm 

acima das legislações.  

O autor de violência doméstica e familiar, ainda deixa transparecer outras 

características. É normal que esse sujeito controlador crie muitas expectativas em 

relação a sua companheira. Muitas vezes são expectativas irreais. Essas 

expectativas levam o homem a colocar sua esposa em situação de isolamento. 
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Critica amigos e familiares, critica esforços da esposa em relação a estudos e 

trabalho. De certa maneira, as expectativas refletem o sentimento de posse. 

Diante da influência cultural no criminoso, Mariana Bazzo (2016), Promotora 

de Justiça no Estado do Paraná comenta: 

 

Mesmo nos casos de feminicídio, faz parte do discurso da sociedade 
questionar o que a mulher fez para “merecer” aquela violência, como se 
houvesse alguma justificativa para o homicídio. Os dados reforçam a 
necessidade de uma mudança cultural. Precisamos orientar a população, 
inclusive, as crianças e adolescentes nas escolas, que a violência contra as 
mulheres não é tolerável e nem banal. E que o fato de uma mulher querer 
igualdade e tomar suas próprias decisões, não pode nunca justificar a 
violência.     

 

Direcionamos nossa análise para o ciclo da violência e o perfil do homem 

violento ao defendermos que muitos casos de feminicídios poderiam e podem ser 

evitados.  

A escritora Luzia Nagib Eluf, ao se debruçar sobre a questão, em seu livro 

Paixão no banco dos Réus (2007), afirma que a mulher pode facilmente perceber 

que o homem que vive ao seu lado está perdendo o autocontrole e entrando num 

processo irreversível.  

 

6 ESTATÍSTICAS 

 

A lei Maria da Penha oferece uma série de prerrogativas, estas certamente 

fazem grande diferença no cotidiano da violência contra a mulher, mudam o 

comportamento das vítimas e deveriam mudar o comportamento dos homens. 

Institutos importantes como criação de juizados de violência doméstica e 

familiar contra a mulher. A proibição da aplicação dos benefícios, para os 

criminosos, da lei 9099 (juizados especiais) em crimes ocorridos no âmbito da 

violência doméstica. Aplicação de medidas protetivas de urgência. Aplicação da 

ação incondicionada em caso de crime de lesão corporal e a assistência de múltiplos 

setores para a mulher agredida. Os institutos citados, são alguns que, em contraste 

com o contexto acerca da situação das mulheres apresentado na década de 1990, 

deveriam influenciar nos índices de criminalidade. Todavia, tal reflexo não 

aconteceu.  
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Necessário se faz analisar dados estatísticos relativos a violência contra a 

mulher no intuito de entender a real influência das leis de proteção as mulheres. 

 

Tabela 1 – População de 10 ano ou mais de idade que foi vítima de agressão física, por sexo e 
raça/cor do agredido, Brasil, 2009 
 Total Brancos/as Negros/as 

Homens agredidos 1.477.694 567.473 880.221 

Mulheres agredidas 1.082.716 474.246 608.470 

Total 2.530.410 1.041.719 1.488.691 

Fonte: IBGE/Pnad – Suplemento Vitimização e Justiça – disponíveis em Ipea/ Retrato das 
desigualdades de gênero e raça 

 

A tabela 1, cuja fonte é o IBGE, relaciona-se ao crime de lesão corporal 

ocorridos no Brasil. Os dados referem-se ao ano de 2009, destacamos que a 

intensão é analisar dados após a promulgação da lei Maria da Penha. A escolha 

pela lesão corporal é feita na constatação que é o delito mais presente nas relações 

abusivas. 

O número de 1.082.716 expresso na figura 3 é o total de mulheres agredidas 

no ano de 2009 no Brasil. É um número pouco menor em comparação com homens 

agredidos, todavia ressaltamos, em complemento a pesquisa, relacionou-se o 

contexto das agressões. Nessa relação, ficam evidentes as peculiaridades da 

violência contra a mulher. Entre os crimes relacionados na figura 01, 43 % das 

mulheres sofreram a lesão corporal dentro de suas casas, enquanto que apenas 

12,3% dos homens sofreram a agressão em seus lares. Torna-se claro que as 

agressões contra as mulheres estão inseridas no universo da violência doméstica e 

familiar, enquanto que contra os homens, estão inseridas num âmbito de violência 

cotidiana.  
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Figura 3 – Distribuição de percentual de mulheres de 10 anos ou mais de idade que foram vítimas de 
agressão física, por local de agressão, segundo raça/cor de agredido e identidade do agressor, Brasil, 
2009 

 
Fonte: IBGE/Pnad – Suplemento Vitimização e Justiça – disponíveis em Ipea/ Retrato das 
desigualdades de gênero e raça 

 

A figura 3 ainda é mais explicativa no que diz respeito ao contexto do crime de 

lesão corporal contra a mulher e a violência doméstica. Os números do ano de 2009, 

mostram que das agressões sofridas pelas mulheres em seus lares, 81,5% foram de 

autoria de seus cônjuges ou ex cônjuges e mostram a ineficiência da lei11340/06. 

 

Figura 4 – Número e porcentagem do local de ocorrência da violência causada por pessoa conhecida, 
segundo o sexo e a faixa etária da vítima, Brasil, 2009 

 
Fonte: PNS 2013. Elaboração: Mapa da Violências 2015 
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Usamos a figura 4 para mostrarmos a evolução do crime e a influência legal. 

Ponto interessante a destacar, é que o número total de agressões contra as 

mulheres em seus lares aumentou consideravelmente em 04 anos. Em 2009, 

tínhamos o número de 1,082.716 milhões e em 2013 temos o número expressivo de 

2.433.867 milhões. No ano de 2013, foram 1,568.292 de agressões dentro de seus 

lares, equivalendo a 64,4% do total. Os números são o espelho de uma sociedade, 

as leis não estão sendo suficientes para o combate a violência. Diante da ineficácia 

da lei Maria da Penha, em 2015 foi promulgada a lei do Feminicídio, Lei nº 13104. 

Esta, ainda mais direta na relação homicídio contra a mulher/sansão penal.  

Relativo a lei do feminicídio, o fenômeno de seu advento, foi semelhante a 

existência da lei Maria da Penha. Desde que entrou em vigor, o número de casos de 

feminicídios não parou de crescer.  

Abaixo registro do anuário de Segurança Pública, comprovando a 

ascendência do número de casos de feminicídios desde 2016 (ano seguinte a 

promulgação da lei). 

 

Figura 5 – Anuário de Segurança Pública 

 
Fonte: 13º Anuário Brasileiro de Segurança Pública (FBSP, 2019) 

 

As estatísticas nos levam a crer que as leis promulgadas no âmbito de 

proteção as mulheres não obtiveram o êxito relativo as suas finalidades.  
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7 POLÍTICAS PÚBLICAS 

 

À vista do entendimento de que a violência contra a mulher no âmbito 

doméstico e familiar tem um ator bem definido, com perfil singular e que a violência 

nesse âmbito está delineada. Torna-se imperativo a elaboração e implementação de 

ações estatais voltadas para o autor dessas violências.  

Destacamos que a lei Maria da Penha protegeu a vítima, a lei do feminicídio 

atacou o criminoso e ainda imprimiu mais rigor a execução penal. O caráter rigoroso 

e assistencial das leis de proteção a mulher não refletiu na sociedade. Sendo assim, 

evidencia-se a necessidade de políticas públicas voltadas ao homem, tanto na fase 

pré-processual, quanto na fase pós-processual. Entendemos que são diversas as 

frentes que o Estado pode atuar. 

Ainda na fase de inquérito policial ou até mesmo em órgãos de mediação, é 

necessário que se implementem políticas de redução de danos. A ideia de institutos 

educativos e psicossociais ao homem autor de violência doméstica e familiar, pode 

implementar uma mudança cultural e evitar a reincidência. Diante da premissa que a 

própria sociedade tolera algumas violências contra a mulher é salutar que tenhamos 

institutos de educação. 

O Tribunal de Justiça de Santa Catarina, em conjunto com a UFSC, criou o 

instituto ÁGORA (Grupo Reflexivo de Homens Autores de Violência). O instituto 

representa um espaço para que homens autores de violência doméstica possam 

refletir a fim de repensar seus paradigmas a respeito do tratamento de gênero. A 

finalidade é alcançar uma mudança comportamental e evitar a reincidência em 

crimes contra a mulher.  

A reiteração de crimes faz parte do contexto da violência contra a mulher. A 

possibilidade de interromper esse ciclo, deveria ser trabalhada em todas as esferas, 

não apenas na sanção penal. Antes de ocorrer uma denúncia pelo Ministério 

Público, a mulher já passou por muitas situações delicadas e certamente procurou 

algum órgão. Nesse aspecto a Promotora de Justiça do Estado de São Paulo Silvia 

Chakian (2016) cita: 

 

O que a experiência no nosso cotidiano demonstra bem é que o feminicídio 
muito raramente é um ato isolado. Geralmente, é um resultado de todo um 
contexto de violência, quando vamos buscar o histórico, elas já sofriam a 
algum tempo. E existem casos em que as mulheres acionaram o sistema de 
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segurança, de justiça ou de saúde – e aí é preciso entender que alguma 
coisa falhou para essas mulheres acabarem morrendo. 

 

Diante da reiteração criminosa, as ações Estatais voltadas a questão não 

devem ser somente voltadas à execução penal, como se propões a lei do 

feminicídio. As ações deverão ser voltadas para a prevenção. 

Outro fator a se considerar na implementação de políticas governamentais 

voltadas ao criminoso é a vontade das vítimas pois, muitas delas, acreditam que o 

relacionamento poderá ainda dar certo. Em que pese, considerarmos a submissão 

da mulher diante do ciclo da violência, devemos entender seu desejo pela 

recuperação do companheiro. Pesquisa feita pelo Ministério da Justiça no ano de 

2015, informa que 80 % das mulheres agredidas não quer que o autor seja preso. 

Esses dados fazem parte da pesquisa “Violência contra as Mulheres e as Práticas 

Institucionais”. Mais importante ainda relevar que 60 % das vítimas, gostariam que a 

sanção alternativa fosse educacional.  

 

8 CONCLUSÃO 

 

Certamente a violência contra a mulher no âmbito doméstico é uma das mais 

hediondas. Agressões físicas, verbais e psicológicas contra uma vítima que 

normalmente está, de alguma maneira em estado vulnerável é inaceitável. Apesar 

da crueldade inserida nessa violência, ela existe, é numerosa e as leis de combate 

são ineficientes. Diante dessa afronta aos direitos humanos, entendemos ser 

possível encontrar meios alternativos para compor uma gama de políticas 

direcionadas a proteção e assistência da vítima.  

A violência contra a mulher é complexa e constituída por vários crimes. São 

crimes de maior potencial ofensivo e crimes com uma sanção penal mais branda, em 

que pese, no universo da violência doméstica e familiar, qualquer tipificação criminal 

tem uma capacidade maior de fazer o mal. Em face de tantas variantes, adquirimos 

uma certeza: o feminicídio é a mais hedionda de todas as violências. Mais cruel 

ainda torna-se este crime, quando entendemos que é o ponto final de uma trajetória 

violenta. Nesse aspecto, direcionamos nossas análises no intuito de entendermos o 

comportamento do criminoso feminicida. Entendemos que ao traçar o perfil do 

criminoso, teremos a oportunidade de lidar com o contexto antes do resultado fatal.O 
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momento da abordagem e qual o modo da abordagem é fundamental para salvar 

vidas. Os "sinais" devem ser notados, tanto pela companheira, quanto pelas 

instituições públicas.  

Nosso trabalho alcançou seu objetivo ao separar os papéis dos envolvidos e 

demonstrar que soluções serão diversas e compositivas. Ainda existe um caminho 

longo para solução, todavia, o foco preventivo no homem é urgente.   

O estudo se propôs a segregar cada situação inserida no contexto da 

violência doméstica contra a mulher, para conseguir entender exatamente o caminho 

até se chegar no feminicídio. Ao analisarmos a violência ponto a ponto, entendemos 

que a complexidade da violência é maior que a finalidade das leis. Ainda obtivemos 

a certeza que a possibilidade de prognósticos aceitáveis a curto prazo não existe, 

pois ao lidarmos com passionalidade influenciada pela cultura patriarcal, concluímos 

que só a educação consegue transformar comportamentos. Todavia, podemos 

procurar soluções menores e complementares. Sendo assim, a prevenção no 

tratamento do criminoso que apontamos é fundamental.   

A pesquisa nos levou a entender que, mesmo em face de uma situação 

terrível e assustadoramente numerosa, por menor que seja o reflexo de políticas 

assistenciais preventivas focadas ao homem, torna-se um resultado enorme diante 

da quebra de um ciclo violento e de vidas salvas. Além do respeito a vida, as 

políticas educacionais e reflexivas direcionadas ao homem envolvido no contexto da 

violência, tem um efeito dominó e influenciará filhos que futuramente não serão 

homens violentos.   

Ao pesquisarmos no sistema de segurança pública, ao analisarmos inquéritos 

policiais relacionados nas Delegacias de Proteção as Mulheres e no 

acompanhamento de julgamentos de crimes contra a vida de mulheres, notamos a 

complexidade da violência. Basta citar que em Santa Catarina no ano de 2020, 

26.6% dos autores de feminicídios se suicidaram após o crime.    

Certamente as estatísticas criminais não cairão acentuadamente. Todavia, 

não nos resta dúvida que o caminho para a redução de danos envolve diversos 

setores. A legislação penal não surtirá efeito se a sociedade não mudar seus 

conceitos patriarcais. 

 

 



 

228 
Direito em debate III: coletânea de artigos científicos 2020-2, volume II (ISBN: 978-65-88712-07-8) 

REFERÊNCIAS 

 

ADAMS, A.; ADAMS, J. Founders online, 31 March 1776, National Archives. 
Disponívelem<https://founders.archives.gov/documents/Adams/04-01-02-0241> 
acesso em 19 set. 2020. 
 
ADAMS, J.; ADAMS, A. Founders Online. National Archives, 
https://founders.archives.gov/documents/Adams/04-01-02-0248. 
 
ALVES, B. M.; PITANGUY, J. O que é feminismo. 1. ed. São Paulo: Abril Cultural: 
Brasiliense, 1985. 
 
ALVES, B. M.; PITANGUY, J. O que é feminismo. São Paulo: Abril Cultural: 
Brasiliense, 1991. 
 
BAZZO, M. Dossiê feminicídio Disponível em: 
<https://dossies.agenciapatriciagalvao.org.br/feminicidio/capitulos/como-e-por-que-
morrem-as-mulheres> Acesso em 19 set. 2020. 
 
CHAKIAN, S. Dossiê feminicídio. Disponível em: 
<https://dossies.agenciapatriciagalvao.org.br/feminicidio/capitulos/como-evitar-
mortes-anunciadas> Acesso em 19 set. 2020. 
 
ELUF, L. N. A paixão no banco dos réus. São Paulo: Saraiva, 2007.  
 
GALVÃO, P. Dossiê feminicídio. Disponível em 
<https://dossies.agenciapatriciagalvao.org.br/feminicidio/capitulos/como-evitar-
mortes-anunciadas/> Acesso em 6 Set. 2020. 
 
LAGARDE, M. Violência de gênero: femínicidio. 2006. Disponível em: 
<http://www.mpsp.mp.br/portal/page/portal/documentacao_e_divulgacao/doc_bibliote
ca/bibli_servicos_produtos/bibli_informativo/bibli_inf_2006/Cad-Dir_n.32.09.pdf>. 
Acesso dia 2 maio 2020. 
 
MAPA DA VIOLÊNCIA. Homicídio de mulheres no Brasil. 2015. Disponível em: 
https://www.mapadaviolencia.net.br/mapa2015_mulheres.php. Acesso em: 26 maio 
2020 
 
PASINATO, W. Invisibilidade do contexto da violência. Disponível em: 
<https://dossies.agenciapatriciagalvao.org.br/violencia/violencias/feminicidio/>, 
acesso em: 26 maio 2020. 
 
PENHA, M. Sobrevivi... posso contar. 2 ed. Fortaleza: Armazém da Cultura, 2012 
 
PINAFI, T. Violência contra a mulher. Disponível em: 
http://www.historica.arquivoestado.sp.gov.br/materias/anteriores/edicao21. Acesso 
em 19 set. 2020. 
 



 

229 
Direito em debate III: coletânea de artigos científicos 2020-2, volume II (ISBN: 978-65-88712-07-8) 

PRIORE, M. D. Matar para não morrer: A morte de Euclides da Cunha e a noite 
sem fim de Dilermando de Assis. São Paulo: Objetiva, 2010. 
 
RUSSEL, D.; CAPUTTI, J. Feminicídio a política da morte de mulheres. Nova 
York, Twayane Publisher,1992 
 
WALKER, L. E. The Betteded Woman. 2 ed. Harper Collins E-Books. 1981.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

230 
Direito em debate III: coletânea de artigos científicos 2020-2, volume II (ISBN: 978-65-88712-07-8) 

A INSERÇÃO DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL NO PROCESSO 

PENAL BRASILEIRO SOB O PRISMA DO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE 

INOCÊNCIA 

 

Samara Balbinott59 
Leandro Américo Reuter60 

 

RESUMO 

O presente trabalho dedica-se a avaliar o Acordo de Não Persecução Penal em 
contraponto a garantia do princípio da presunção de inocência, tendo em vista o 
modelo legal que estrutura o ordenamento jurídico para debater sua 
(in)aplicabilidade no direito brasileiro. O instituto ganhou visibilidade com a lei 
13.964/19 que alterou dispositivos da legislação penal e processual penal. Cediço é 
que o tema abordado envolve matéria pertinente à legislação penal e processual 
penal, bem como ao Direito constitucional, haja vista que pauta a aplicabilidade de 
um instituto jurídico que foi baseado no modelo estadunidense pleabargaining. Isso 
implica avaliar os reflexos de uma possível adoção de ferramentas anômalas, bem 
como discutir como se fundamenta a estrutura jurídica brasileira, tendo por base a 
realidade social, política e sobretudo jurídica do país. Dessa maneira, explora-se os 
aspectos conceituais, as características e principais pontos do direito penal, sua 
função social e jurídica. Da mesma forma, aborda a doutrina e jurisprudência no que 
tange a compreensão do processo penal brasileiro, observando sempre os ditames 
constitucionais consolidados. Os resultados alcançados com a vasta pesquisa 
bibliográfica foram imprescindíveis para se afirmar que a discussão ainda está 
aberta e que ela está apenas começando, dependendo ainda de um posicionamento 
dos tribunais superiores acerca da mitigação dos princípios e garantias 
constitucionais, sobretudo em razão da aplicação do Acordo de Não Persecução 
Penal, frente ao princípio da presunção de inocência.  
 
Palavras-Chave: Direito Processual Penal. Princípio da Presunção de Inocência. 
Acordo de Não Persecução Penal. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O presente trabalho tem como foco a análise de conceitos que implicam na 

barganha processual penal sob o princípio da presunção de inocência.  

Neste sentido, o instituto da pleabargaining, típico do direito estadunidense é 

apresentado como mecanismo de facilitação das negociações, cujo intuito principal é 

promover a resolução do conflito a partir do acordo entre as partes. Isso significa 

que, em sede de acordo poderão ser discutidos o crime (autoria e materialidade), 

além da respectiva pena, podendo as partes negociarem de forma satisfativa o 

resultado da ação. 

Essencialmente, quer-se mostrar a evolução sentida pelo Direito Processual 

Penal com a inclusão de normas de caráter social, oriundas de uma profunda 

transformação social, econômica e política desencadeada após século XIX, 

resultando de uma alteração básica que constituía a relação Estado e indivíduo até 

então. 

Importa ainda destacar o papel relevante e imprescindível da Constituição 

Federal de 1988 em consolidar os principais direitos e garantias fundamentais da 

pessoa. Neste prisma, reflete diretamente as garantias processuais e com elas, o 

limite do poder punitivo do Estado, pautando-se em um processo justo, legal e 

razoável. 

Diante disso, o crime e a pena ganham novos significados no direito 

processual penal. A ideia de coerência na proteção do indivíduo e limitação do poder 

do Estado ganham força, e com isso, o direito penal passa a funcionar como 

instrumento capaz de analisar o crime sob vários aspectos e a pena como vetor de 

transformação dos conflitos sociais pensando em saná-los de maneira funcional e 

resoluta.  

Neste prisma, a adoção dos princípios constitucionais acarretaram na 

possibilidade de adaptação das normas às novas necessidades da coletividade, 

deixando de ser apenas mecanismos supletivos para adquirirem a função de fonte 

de direito. 

Neste contexto, no capítulo inicial, o estudo ganha forma para abordar o 

sistema processual penal brasileiro, focando nas garantias constitucionais e nos 

conceitos essenciais que estruturam o processo penal. Não há como negligenciar o 
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direito penal, por conseguinte, surge a necessidade de tratar da alteração da pena 

ao longo da história, destacando os momentos históricos em que o processo penal 

era absorvido pelo direito material. 

Por conseguinte, no segundo capítulo, elabora-se o tema de forma a 

descrever a evolução histórica do instituto da flexibilização do processo penal, 

livremente denominado barganha processual, numa análise focada em compreender 

sua aplicação e aderência ao sistema jurídico típico das estruturas jurídicas da 

common law. 

Tem-se a reflexão do poder punitivo Estatal de maneira ampla, logo 

contempla encarar os reflexos jurídicos e sociais do direito penal, em especial da 

finalidade prática da pena e os institutos despenalizadores implementados ao 

sistema processual penal brasileiro.  

No último capítulo, busca-se caracterizar, via de estudo comparativo, a 

(in)aplicabilidade da barganha processual no direito brasileiro frente a mitigação do 

princípio da presunção de inocência, sobretudo firmando-se na lógica constitucional 

do Estado Brasileiro, de sua tradição civillaw inspirada no sistema jurídico português. 

Em sede de conclusão, pondera-se acerca da adoção de postura mais 

coerente não só com a norma, mas com a essência do ordenamento jurídico, já que 

de um lado temos a busca pela resolução célere e econômica do conflito e de outro 

temos as garantias processuais, dentre elas, o respeito à presunção de inocência. 

Em que pese se solucione as questões tendo em conta a análise subjetiva, própria 

do conteúdo princípio lógico, ocasiona-se um certo grau de insegurança jurídica, 

diante da possibilidade de alteração do posicionamento e consequente decisão de 

diversas maneiras de interpretação, pautados na solução caso a caso. 

Saliente-se, pois, que os levantamentos foram suficientes para continuar 

retratando a dinâmica das relações sociais, contudo, guardando a essência do 

direito. Isso significa dizer que a implementação de normas deve observar a lógica 

jurídica e a funcionalidade prática do instituto proposto dentro da realidade fática do 

processo penal brasileiro. 

Dessa forma, enquanto a legislação cuida de disciplinar a ordem, cabe ao 

conhecimento efetivá-lo como mecanismos de materialização dos direitos, uma vez 

que, os indivíduos emancipados das suas garantias, conseguem alcançar em 
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plenitude os objetivos da proteção legal, seja nas relações sociais, ou demais 

relações jurídicas. 

Desse modo, em conjunto com a leitura de artigos acadêmicos, doutrina, 

jurisprudência, legislação e demais materiais disponíveis em plataformas digitais, há 

de se destacar que o conflito pode ser solucionado a partir do equilíbrio proporcional 

entre os interesses protegidos pelos princípios fundamentais, e o respeito aos limites 

impostos ao Estado, sobretudo em relação a indisponibilidade de direitos essenciais 

-garantias processuais.  

Assim, é possível avaliar como essa solução produzirá efeito no mundo 

prático, no que diz respeito em garantir a segurança jurídica e consequentemente a 

efetividade dos princípios e garantias fundamentais do indivíduo.  

 

2 OS FUNDAMENTOS DO SISTEMA PENAL BRASILEIRO 

 

O ordenamento jurídico pressupõe um sistema consolidado de normas que 

disciplinam a vida social, bem como promove a tutela dos direitos que são relevantes 

para a sua organização. 

Pela premissa constitucional a liberdade é direito fundamental, cediço que, 

deste direito desdobra-se uma série de garantias, bem como a partir de tal 

afirmativa, se estabelece uma hierarquização entre as normas constitucionais 

(BECCARIA, 2013). 

Observa-se que a hierarquia diz respeito a essencialidade do direito em si, 

não quanto a força normativa da previsão constitucional, uma vez que, não existe 

hierarquia entre as normas do corpo da Constituição Federal. 

Todavia, as garantias fundamentais ocupam lugar de destaque no 

ordenamento jurídico, basta lembrar que um extenso rol destas forma o bloco de 

cláusulas pétreas, assim estabelecidas pelo legislador originário, visando preservar 

seus efeitos na ordem jurídica, pois sua alteração é dificultada e impedida sua 

extinção formal, da mesma maneira que seu exercício não pode ser obstaculizado 

(BATISTA, 2015). 

Não obstante, ao analisar o artigo 5º e seus incisos, tem-se a importância 

dada às liberdades quer ela seja individual, quer seja coletiva.  Neste contexto, 

implica de início, na aceitação da premissa que a liberdade é cláusula pétrea, e que 
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apenas a norma constitucional permite que seja ela limitada, em caráter excepcional, 

e nos estritos parâmetros da norma penal. 

Importa conceber ainda que no Estado Democrático de Direito estão 

consolidados o exercício de direitos sociais e individuais, liberdade, segurança, bem- 

estar, desenvolvimento, igualdade e justiça. 

Diante disso, está formado o esboço primário de um direito que tem como 

consequência de suas sanções a privação da liberdade, num princípio minimalista, 

onde o estado deve, cada vez menos, normatizar, pois, a cada delito que surge uma 

liberdade sucumbe. Neste sentido, a criminalização é ação excepcional, 

imprescindível, e requisito imperativo para que haja a supressão de liberdades 

individuais.  

A Constituição Federal de 1988 incorporou no ordenamento jurídico princípios 

que são a base argumentativa para uma série de garantias que refletem sobre 

direitos individuais e coletivos tutelados que, pela sua própria construção histórica, 

revelam-se como verdadeiros limitadores do alcance do poder do Estado em suas 

relações com a pessoa humana. 

Em virtude disso, o legislador originário dispôs ao longo do artigo 5º uma série 

de garantias, que não esgotam as hipóteses, mas transparecem o intuito legal de 

ampliar os direitos do cidadão, privilegiando a liberdade, a igualdade e a dignidade 

da pessoa humana. 

Logicamente que a humanização do direito foi fato determinante para 

possibilitar a implementação de mecanismos que concretizam os direitos e 

garantias, para além da disposição formal. Sobre o tema: 

 

A primeira tese [dos direitos fundamentais], de inspiração 
preponderantemente lockeana e kantiana, corresponde ao pensamento de 
autores como Rawls, Dworkin, Richards, etc., que partindo de teses neo-
contratualistas ou de um discurso filosófico político-moral, procuram 
identificar um conjunto de direitos fundamentais deduzidos a partir de 
princípios de justiça (fairness) ou de prerrogativas morais da personalidade, 
afirmando a sua inegociável prioridade na ordenação da comunidade 
política (FELDENS, 2010, p. 57-78). 

 

Dessa maneira, os direitos fundamentais são construídos pela argumentação 

doutrinária ao passo que possuem a mesma origem e valores de conteúdo de justiça 

e igualdade social. 
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O rol dos direitos individuais e coletivos são aqueles que pautam as 

liberdades da pessoa, são os classificados pela doutrina como os de primeira 

geração de caráter civis e políticos diante da premissa do estabelecimento de uma 

relação democrática entre o Estado e a sociedade. Sobre tais direitos, lê-se: 

 

[...] embora seja possível visualizar os princípios constitucionais como 
verdadeira garantias fundamentais dos indivíduos, seja em face do Estado, 
seja em face de si mesmos, deve-se assinar, ao menos como referência 
distintiva em relação às regras jurídicas, uma certa amplitude de suas 
vinculações normativas. E isto ocorre pela maior abstração de seus 
comandos, o que torna necessário o estabelecimento de critérios 
minimamente objetivos que possam resolver possíveis e inevitáveis conflitos 
entre direitos fundamentais (OLIVEIRA, 2009, p. 31). 

 

Diante disso, o princípio do devido processo legal reflete a garantia ao 

indivíduo de não ser processado nem privado de sua liberdade e de seus bens 

senão em virtude de processo disciplinado por uma lógica procedimental pautado 

em regras que guardam simetria com o ordenamento jurídico pátrio.  

Diante disso, dispõe o artigo 5º, LVII, da Constituição Federal define: 

“ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado da sentença penal 

condenatória”. Dessa forma, é possível se ler: 

 

O princípio da presunção da inocência tem seu marco principal no final do 
século XVIII, em pleno iluminismo, quando, na Europa Continental, surgiu a 
necessidade de se insurgir contra o sistema processual penal inquisitório, 
de base romano-canônica, que vigia desde o século XII. Nesse período e 
sistema o acusado era desprovido de toda e qualquer garantia. Surgiu a 
necessidade de se proteger o cidadão do arbítrio do Estado que, a qualquer 
preço, queria sua condenação, presumindo-o, como regra, culpado 
(RANGEL, 2010, p. 53). 

 

Essa dualidade do dispositivo impõe que o indivíduo seja considerado 

culpado, mantendo seu status quo de inocência presumida até que, por via do 

processo legal, com observância de todas as regras legais, se prove a materialidade 

e autoria do delito, imputando-lhe, então, a culpa.  

Além do mais, é elemento intrínseco que qualquer conclusão de culpa seja 

alcançada por meio das regras que orientam o processo em plena obediência ao 

comando constitucional. Assim é o entendimento da doutrina majoritária, veja-se: 

 

[...] tem por objetivo garantir, primordialmente, que ônus da prova cabe à 
acusação e não à defesa. As pessoas nascem inocentes, sendo esse o seu 
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estado natural, razão pela qual, para quebrar tal regra, torna-se 
indispensável que o Estado-acusação evidencie, com provas suficientes, ao 
Estado-juiz, a culpa dos réus (MORAES, 2013, p. 31). 

 

Ademais, deste princípio, decorre ainda a garantia de ampla defesa e 

contraditório, a consolidação do juiz natural, enquanto figura dotada de competência 

para exercer a função jurisdicional dentro do processo legal. 

A norma constitucional ainda preserva o direito a intimidade e à vida privada, 

estes são invioláveis a intimidade, a honra, a imagem e a vida privada das pessoas, 

com a devida indenização em caso de violação. 

Os direitos fundamentais são analisados em relação a sua importância 

enquanto garantias para o indivíduo dentro do ordenamento jurídico, sobretudo no 

que concerne a relação destes com o processo penal, em especial os princípios do 

devido processo legal, e os subprincípios decorrentes. 

A dignidade da pessoa humana forma a lógica que abarca os princípios 

garantidores da órbita jurídica. Neste sentido, as pretensões negativas, que são 

aquelas em que o Estado tem o dever de abstinência para respeitar as prerrogativas 

do cidadão, tem aplicabilidade imediata e plena, diante da sua essencialidade para o 

conjunto de bens jurídicos indispensáveis para a proteção da dignidade.  

A presunção da inocência foi inserida no texto do Código de Processo Penal, 

expurgando o histórico inquisitório da legislação penal, entrando de acordo com os 

preceitos democráticos consolidados com a Constituição Federal. Seu surgimento 

enquanto princípio marca a consolidação das garantias fundamentais do indivíduo 

no mundo, decorrente então da democratização dos direitos. 

Nesse sentido, importa considerar as mudanças de entendimentos dos 

Superiores Tribunais em relação ao princípio da presunção de inocência afetam 

criticamente a democracia em seio constitucional.  

Sobretudo quando há uma inconstância quanto à possibilidade ou não do 

cumprimento da pena de prisão antes do trânsito em julgado da condenação. Sobre 

o tema é importante destacar: 

 

A presunção de inocência afigura-se como regra de tratamento, de forma 
que embora recaiam sobre o imputado, suspeitas de prática criminosa, no 
curso do processo, deve ele ser tratado como inocente, não podendo ver-se 
diminuído social, moral, nem fisicamente, diante de outros cidadãos não 
sujeitos a um processo (NICOLITT, 2010, p. 61). 
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No direito estrangeiro, a partir da análise comparativa é possível destacar a 

presença do princípio da inocência em diversos ordenamentos jurídicos. No direito 

português, por exemplo, o princípio foi inserido como direito fundamental, colocando 

foco também na celeridade processual, resguardando o tratamento como inocente 

dentro e fora do processo, não tendo qualquer ônus de prova em relação aos fatos 

que está sendo acusado.  

Na Alemanha, embora não haja previsibilidade expressa em uma lei como a 

Constituição Federal, todavia, devido a Convenção Europeia dos Direitos do 

Homem, o aludido princípio faz parte do seu ordenamento jurídico. Em seu Código 

de Processo Penal por outro lado, traz a impossibilidade da execução da pena antes 

do trânsito em julgado. 

Por fim, cabe ainda destacar, outro sistema jurídico que serviu de inspiração 

para o direito brasileiro, na Itália, a sua incorporação foi resistida, tendo em vista a 

realidade política do pais, que vivia uma época de autoritarismo do Estado. 

A Constituição Federal de 1988 conseguiu transpor um sistema anterior 

baseado na mitigação de direitos, restabeleceu com o texto atual o modelo 

democrático. 

Baseando-se na atual realidade social e humana, nas transformações pelas 

quais a sociedade passou e nas pesquisas realizadas por instituições integrantes do 

sistema penal, e no desenvolvimento e progresso da criminologia numerosos 

estudos e debates procuram propor um modelo ideal de política-criminal, ou seja, de 

diretrizes orientadoras do sistema penal.  

A atual Constituição Federal representa um marco para a democracia do país, 

pois além de instituir um verdadeiro regime político democrático no Brasil, introduziu 

um avanço na institucionalização dos direitos e garantias fundamentais, tendo os 

direitos humanos, neste diapasão, ganhado amplo reconhecimento.  

A ampliação promovida em nossa Magna Carta no campo dos direitos 

fundamentais terminou por colocá-la entre as constituições mais avançadas do 

mundo em relação à matéria, observando ainda que, em nossa Constituição, dentre 

os fundamentos que alicerçam o Estado Democrático de Direito, grande destaque 

deve ser feito quanto à dignidade da pessoa humana, sendo este fundamento o 

núcleo básico e informador de todo o ordenamento jurídico (PIOVESAN, 2006).   
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Neste sentido, no âmbito penal, como não podia deixar de ser, a Constituição 

trouxe inúmeras disposições garantistas da dignidade da pessoa humana: 

 
  

O Garantismo não é uma religião e seus defensores não são profetas ou 
pregadores utópicos. [...] sua principal virtude consiste em reivindicar uma 
renovada racionalidade baseada em procedimentos que têm em vista o 
objetivo de conter os abusos do poder e criar condições para eu este 
mesmo poder possa integrara as pessoas, eliminando dentro do possível 
todas as formas de descriminação (PRADO, 2016, p. 123). 

 

Os sistemas processuais penais são métodos de pacificação social pelos 

quais diversas comunidades, em diferentes lugares e momentos da história, 

resolviam seus problemas de indivíduos em conflito com a lei.  

As regras e garantias processuais penais alteram de acordo com o tipo de 

processo penal adotado. Os sistemas processuais penais são classificados como 

inquisitório e acusatório. No sistema inquisitório o juiz agrega as funções 

investigativa, acusatória e judicante. “No sistema Inquisitivo, não há separação de 

funções, pois o juiz inicia a ação, defende o réu e, ao mesmo tempo, julga-o.” 

(PACELLI, 2017, p. 33). 

Dessa maneira, pode-se concluir que o sistema inquisitivo, assim, não guarda 

compatibilidade com os direitos constitucionais que devem prevalecer em um Estado 

Democrático de Direito e, em vista disso, deve ser afastado das legislações 

contemporâneas que tem o escopo de assegurar ao cidadão as mínimas garantias 

em apreço à honra da pessoa humana (RANGEL, 2010). 

Em relação ao sistema acusatório, porém, o que se destaca, por outro lado, 

característica essencial, é o fato das funções de julgar e acusar serem atribuídas a 

órgãos distintos e autônomos. Neste prisma, é um sistema que possibilita: “[...] 

defesa dos direitos fundamentais do acusado contra a possibilidade de arbítrio do 

poder de punir [...]” (PRADO, 2016). 

No sistema misto, ocorre que na fase instrutória ou preparatória, também 

chamada de fase pré-processual mantiveram-se fortes resquícios do modelo 

inquisitório, em contrapartida, na fase processual propriamente dita, ganhou traços 

característicos do tipo acusatório. Veja-se: 

 
 

Abrange duas fases processuais distintas: uma inquisitiva, destituída de 
contraditório, publicidade e defesa, na qual é realizada uma investigação 
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preliminar e uma instrução preparatória; outra posterior a essa, 
correspondente ao momento em que se realizará o julgamento, 
assegurando-se ao acusado, nesta segunda fase, todas as garantias do 
processo acusatório (AVENA, 2016, p. 35). 

 

Normalmente, alguns doutrinadores têm por classificar os sistemas 

processuais penais da atualidade de Sistema Misto, pois consideram que os 

sistemas puros são modelos históricos, não guardando relação com os 

contemporâneos. 

Como se pode perceber até aqui, o Estado regula as relações jurídicas ou 

intersubjetivas, partindo da premissa de que ao exercer atividade legislativa, o faz 

fundamentado em um dos pilares básicos das funções estatais. 

Assim, surge a persecução penal, que compreende dois momentos: o 

inquérito policial e a ação penal. Dessa maneira, ela nada mais é do que o 

procedimento criminal brasileiro. 

No Brasil, atribuiu-se à Polícia Judiciária a investigação preliminar, cujo 

procedimento administrativo foi nomeado de inquérito policial. Isto porque, segundo 

Lopes Júnior: “No Brasil, denomina-se inquérito policial, atendendo basicamente ao 

órgão encarregado da atividade” (LOPES, 2017, p. 37). 

No que concerne então a persecução penal na fase judicial compreende 

desde a propositura da ação até seu trânsito em julgado. Dessa maneira, as ações 

penais constituem-se um meio fundamental para a deflagração do processo, uma 

vez que por meio desta o Estado deverá apurar adequadamente os fatos trazidos 

pelo Inquérito Policial, respeitando ao princípio constitucional do devido processo 

legal. 

 

3 A FLEXIBILIZAÇÃO DA PERSECUÇÃO PENAL NO DIREITO BRASILEIRO 

 

O Código de Processo Penal por ser uma legislação da década de 1940, 

atravessou diversas realidades políticas do país, tendo que adequar suas normas a 

cada mudança no sistema jurídico. 

A Justiça Restaurativa é um movimento para ampliação do acesso à justiça 

criminal, pautada em diálogos pacificadores e construtores de consenso. Neste 

sentido o procedimento de consenso é construído entre a vítima e o infrator, quando 
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indicado, com a participação dos atores que também são indiretamente afetados 

pelo fato. 

O ponto fundamental da Justiça Restaurativa é a reparação do dano, seja 

moral, material ou simbólico. Utilizando-se do diálogo e aproximação das partes, tem 

por objetivo fazer com que as responsabilidades pelo cometimento do delito sejam 

assumidas, bem como que as necessidades oriundas da ofensa sejam 

satisfatoriamente atendida.  

Em meados dos anos 2000 com o crescimento das proposituras de ações, 

dada a tendência à judicialização dos conflitos, o Poder Judiciário se viu 

sobrecarregado e com pouca capacidade estrutural para exercer a jurisdição de 

maneira satisfativa (AVENA, 2016). 

Diante disso, houve a implementação dos Juizados Especiais Criminais 

Estaduais e Federais que comungaram da ideia de solução dos conflitos a partir da 

adoção de medidas eficazes que contrapõem a morosidade do processo penal. 

A prática adotada pelo Juizado Especial Criminal deve ser pautada em 

economia processual, celeridade, oralidade e informalidade. Por intermédio deste 

meio de pacificação social, o Estado toma conhecimento das chamadas infrações de 

menor potencial ofensivo, entendidas como os crimes e contravenções penais cujas 

penas máximas não ultrapassem 2 (dois) anos, que incluem por exemplo o delito de 

desacato, a ameaça, a lesão corporal leve, os crimes contra a honra, entre outros.  

Ao trazer medidas que evitam o a ação penal, como os benefícios da 

transação penal e da suspensão condicional do processo, os litígios são 

desenvolvidos por meio da comunicação informal, permitindo o diálogo entre as 

partes, e traz ao Estado um papel de mediador, deixando de lado o caráter punitivo 

estatal.  

Importa destacar que a suspensão condicional do processo é encarada como 

uma medida despenalizadora, ao passo que busca solucionar o conflito, antes 

mesmo de toda jornada processual a que está sujeita uma ação penal, propondo 

que o agente assuma a responsabilidade e adote determinados comportamentos 

que servem para solucionar a lide. 

Um dos principais objetivos da suspensão condicional do processo é 

possibilitar que o acusado tenha o processo interrompido, evitando que tenha um 
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ação criminal contra si deflagrada, bem como todos os efeitos pessoais de uma 

condenação penal. 

Por assim dizer, esse meio de pacificação social contribuiu no enfrentamento 

dos problemas relacionados a criminalidade, ao passo que proporciona a percepção 

ao autor dos fatos as consequências de sua conduta. Além disso, diminui a 

sensação de impunidade na sociedade para aqueles delitos que não eram tratados 

como significativos.  

Outro meio de flexibilização da persecução penal, foi a colaboração premiada. 

A colaboração premiada é um instituto jurídico consignado pela Lei 12.850/2013, 

como um mecanismo para o combate à criminalidade com o desmonte de 

organizações criminosas. Isso porque, quando a pessoa, confessando a prática do 

delito, revela que outro indivíduo também concorre para o resultante. Além do mais, 

este instituto apresenta medidas para intensificar a cooperação entre o agente e as 

autoridades competentes para a aplicação da lei. Neste sentido: 

 

Originado de delatio, de deferre (na sua acepção de denunciar, delatar, 
acusar, deferir) é aplicado, na linguagem forense, mais, propriamente, para 
designar a denúncia de um delito, praticado por uma pessoa, sem que o 
denunciante (delator) se mostre parte interessada diretamente na sua 
repressão, feita perante autoridade judiciária ou policial, a quem compete a 
iniciativa de promover a verificação da denúncia e a punição do criminoso 
[...]. (SILVA, 2012, p. 247). 

 

Apesar de ser sinônimo de delação, com esta não se confunde. A delação 

compreende a confissão do acusado quando este confessa a responsabilidade pelo 

delito e passa a imputar a outro o papel de coautor ou partícipe da infração. 

Em suma, delação e colaboração premiada são instrumentos diversos, pois o 

primeiro consiste em delatar os corréus e partícipes do crime, e o segundo, além 

disso, apresenta outras formas de contribuição, como a confissão do crime, a 

recuperação do produto ou do proveito da infração, a localização da vítima com a 

integralidade física preservada, entre outros.  

De outro norte, os constituintes brasileiros de 1987/88 retiraram o Ministério 

Público de sua ligação direta com o Poder Executivo sem que fosse submisso ao 

Poder Legislativo ou ao Judiciário. Essa autonomia em relação aos poderes de 

Estado, não quer dizer necessariamente a independência de accountability político. 
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O Ministério Público possui autonomia financeira, administrativa e funcional. 

Neste sentido, preserva-se a função dos membros do MP pela importância de sua 

atuação ao lado do Poder Judiciário. 

Na tradução literal, a expressão accountability pode ser compreendida como 

uma prestação de contas, à transparência de membros de um órgão administrativo 

ou representativo de prestar contas a instâncias controladoras ou a seus 

representados, é como se exprimisse a ação de justificar algo. 

No Brasil, em relação à ação penal pela prática de crimes comuns, os 

promotores não possuem discricionariedade para decidir se uma ação deve ou não 

ser levada ao Judiciário. 

Como no entendimento da transação penal não ser uma discricionariedade do 

órgão ministerial, no sursis processual também não é. No caso de não aplicação 

pelo Ministério Público, o juiz poderá oferece-lo, no sentido de que, irá remeter os 

autos para instância superior do órgão ministerial em analogia com o artigo 28 do 

Código de Processo Penal. 

Dessa forma, deve ser analisado ainda o instituto que foi utilizado como 

modelo do Acordo de Não Persecução Penal. Por meio da pleabargaining, o Estado 

pode oferecer uma série de incentivos que reflete em benefícios processuais para 

estimular o acordo. Ou seja, pode-se reduzir as acusações ou mesmo a sanção 

pretendida na sentença em troca da confissão de culpa por parte do acusado 

(FONTES, 2019).  

Ao decidir confessar sua culpa, o acusado é ouvido em audiência para que 

manifeste sua decisão perante um juiz. Por isso é importante pontuar o que a 

confissão representa, ao mesmo tempo, uma admissão de cometimento do delito e 

uma renúncia aos direitos que o réu teria caso decidisse ir a julgamento, quando 

ocorre a negociação (RODAS, 2019).  

Importa mencionar ainda que a confissão será avaliada, tendo em conta a 

voluntariedade da decisão, ou seja, se ocorreu sem coerção sobre o acusado, pois é 

requisito de validade que o réu tenha confessado de maneira consciente e voluntária 

(RODAS, 2019). Neste prisma, cabe apontar que, a crítica mais grave formulada 

contra o instituto é a de inconstitucionalidade decorrente da supressão de direitos 

fundamentais do acusado.  
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Refletir sobre a barganha processual, deve ser realizado frente uma série de 

salvaguardas legalmente constituídas a pessoa do acusado, incluindo o direito de 

ser informado das acusações, o direito de não se auto incriminar, o direito a um 

julgamento público e rápido, o direito a um julgamento em um júri imparcial no local 

do crime, o direito a questionar as testemunhas de acusação e o direito à assistência 

por advogado.  

Assim, nos Estados Unidos da América, a prática criminal é amparada pela 

solução consensual dos conflitos criminais, e chega próximo de um modelo 

“eficientista”, em detrimento do garantismo penal. 

Nesse sentido, o modelo norte americano, que baseou o acordo de não 

persecução penal, tem o condão de garantir maior efetividade ao processo penal, 

principalmente no que diz respeito aos crimes menos graves, trazendo 

disponibilidade para aqueles órgãos que compõe a persecução penal, investigar e 

emitir pareceres com uma atenção redobrada aos crimes de maior reprovação 

social. 

Além disso, o acordo de não persecução penal, tem um traço característico do 

instituto da pleabargaining, que é o de minorar os efeitos trazidos pela sentença 

penal condenatória, tantos os efeitos penais como os efeitos extrapenais.  

Todavia, a ideia de produtividade, que é pautada em princípios como o da 

economia e da celeridade processual não pode se sobrepor aos direitos e garantias 

fundamentais dos indivíduos que celebram acordos de natureza criminal. 

Isto posto, observadas as garantias constitucionais do contraditório e da 

ampla defesa, e o princípio da presunção de inocência, a realização de acordos de 

não persecução penal, baseados no modelo norte americano da pleabargaining, 

desde que sejam realizados com cautela, são revelados como alternativa promissora 

de política criminal.  

 

4 O INSTITUTO DA NÃO PERSECUÇÃO CRIMINAL E O PRINCÍPIO DA 

PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA 

 

A conduta delitiva, quando perpetrada, faz surgir para o Estado a pretensão 

punitiva, baseando-se em elementos que fazem alcançar a materialidade da conduta 

e a autoria do fato. 



 

244 
Direito em debate III: coletânea de artigos científicos 2020-2, volume II (ISBN: 978-65-88712-07-8) 

No Estado Democrático de Direito existem limites ao poder punitivo, tendo em 

vista a preservação dos direitos fundamentais do sujeito. Desta forma: 

 

Em um Estado Democrático de Direito, no qual a presunção de inocência é 
um dos princípios basilares em matéria processual penal e que o próprio 
processo é visto sob um enfoque garantista, a pena somente pode ser 
infligida se há elementos suficientes para tanto. A investigação criminal 
estatal, tem como atribuição precípua sustentar a propositura de uma ação 
penal, com respaldo em uma justa causa (lastro probatório mínimo). Essa é 
a principal forma de buscar a verdade real dos fatos e assegurar o devido 
processo legal, já que ninguém pode ser privado de seus bens e de sua 
liberdade sem exercer tal garantia constitucional (TOURINHO FILHO, 2003, 
p. 186). 

 

Neste sentido, a investigação criminal pauta-se na presunção da inocência do 

acusado, oportunizando-o momento para promoção de sua defesa, manifestando-se 

tanto na fase pré-processual quanto no curso da ação penal. 

Assim, parte-se do pressuposto de que todos são presumidamente inocentes, 

enquanto não há a declaração de culpa por meio de sentença condenatória 

transitada em julgado.  

Deste modo, ao entrar no mérito do acordo de não persecução penal, 

considera-se então que, a investigação criminal é ato administrativo, ou seja, 

acontece fora da órbita do Poder Judiciário. 

No texto constitucional, artigo 5º, inciso LVII, o princípio no qual se presume 

inocente a pessoa, até que se prove o contrário, reflete no dever de todo sistema de 

justiça criminal se organize para aglutinar tal previsão, respeitando os limites 

constitucionais. 

De outra banda, existe correlação entre o acordo de não persecução penal e 

o princípio da presunção de inocência, pois em tese, segundo a doutrina, a confissão 

exigida no acordo fere o mencionado princípio. 

Para que seja realizado o acordo é preciso que o sujeito confesse a prática 

delitiva, por meio de uma confissão circunstanciada e formal da infração penal.  

Há doutrinadores que indicam que a confissão formal não induz a uma 

mitigação do texto constitucional: 

 

Apesar da confissão circunstancial ser um requisito indispensável para que 
o acordo de não persecução penal seja estabelecido não tem a mesma 
função e consequência da contida no modelo americano pleabarginig. Este 
se assenta na irreversibilidade da assunção de culpa do investigado e na 
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possibilidade de ser submetido a uma sanção penal imediatamente após a 
sua celebração (SOUZA, 2019, p. 14, apud MACHADO, 2019, p. 21). 

 

Do mesmo modo: 

 

A confissão tratada pela Resolução 181/2017 busca assegurar uma 
depuração das provas impedir que seja celebrado acordo por pessoas cujas 
provas não indicam para sua participação no delito, e ainda, produzir no 
confesso um efeito de arrependimento pela prática de infração penal, 
atributo que pode auxiliá-lo a aumentar o seu senso de responsabilidade e 
comprometimento no cumprimento do acordo. (SOUZA, 2019, apud 
MACHADO, 2019, p. 21). 

 

Por outro lado, há aqueles que indicam a existência de violação ao princípio 

da presunção da inocência, diante da celebração do acordo de não persecução 

criminal. Veja-se: 

 

Além disso, a lei traz como requisito autorizador do acordo a confissão 
formal da prática do crime pelo investigado, disposição de 
constitucionalidade bastante questionável, mormente se considerado o 
princípio da presunção de inocência que vige no ordenamento jurídico 
brasileiro. Ora, se não há persecução penal – e, por conseguinte, devido 
processo legal – é injustificável exigir do investigado a assunção prévia da 
responsabilidade criminal para fins de negócio jurídico processual 
(BARBOSA, 2020, p. 2). 

 

De igual modo: 

 

Porém, um detalhe chama atenção e tem causando discordância entre os 
operadores do direito é no tocante a necessidade de confissão da prática da 
infração por parte do agente. A obrigação de confessar conforme o 
dispositivo pode ferir o princípio da presunção da inocência, ora confessar 
seria produzir prova contra si mesmo. O fato de confessar perante o 
Ministério Público não necessariamente significa que o membro do 
Ministério Público vai formalizar o acordo de não persecução penal 
(LUZDEI; ALMEIDA, 2020, p.5).   

 

Os acordos com o Ministério Público não são um instrumento recente da 

nossa legislação, porquanto, a Lei 9.099/95 que dispõe sobre os Juizados Especiais 

Cíveis e Criminais, já trazia possibilidades de negociação criminal, como a transação 

penal e a suspensão condicional do processo. 

A transação penal é proposta para as chamadas infrações de menor potencial 

ofensivo, que são aquelas em que a pena cominada ao delito não ultrapassa dois 

anos. Já a suspensão condicional do processo, é oferecida para aqueles que 
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cometerem crimes cuja pena cominada seja igual ou inferior a um ano. Está prevista 

no artigo 89, da Lei 9.099/95, e propõe ao infrator a suspensão do processo pelo 

período de dois a quatro anos. 

Além desses institutos citados alhures, já havia a possibilidade de acordo com 

o órgão ministerial no que diz respeito à colaboração premiada, previsto na Lei 

12.850/13. 

Dessa forma, conforme mencionado, o artigo 28-A do Código de Processo 

Penal, acrescido pela Lei 13.964/19, trouxe ao ordenamento jurídico brasileiro o 

acordo de não persecução penal com o parquet. 

Por meio deste instituto, não sendo o caso de arquivamento, o sujeito que 

praticou um delito sem violência ou grava ameaça e com pena mínima inferior a 4 

(quatro) anos, desde que confesse formalmente a prática delitiva, poderá ser 

beneficiado.  

No que diz respeito as finalidades do acordo de não persecução penal, este 

tem a prerrogativa de garantir celeridade, economia e eficiência processual, bem 

como tem a função de garantir a reparação do dano para a vítima, tendo em vista 

que uma das condições para celebração do acordo é a reparação do dano à vítima, 

salvo nos casos que não há possibilidade de fazê-lo (MOREIRA, 2020). 

De outro modo, no que tange a inaplicabilidade do acordo de não persecução 

está exposto no § 2º, do artigo 28-A, do Código de Processo Penal, que este não 

será cabível nas seguintes hipóteses: quando cabível a transação penal; quando o 

investigado for reincidente ou se existirem elementos probatórios que indiquem 

conduta criminal habitual, reiterada ou profissional, exceto se insignificantes as 

infrações penais pretéritas; quando o agente foi beneficiado nos 5 (cinco) anos 

anteriores ao cometimento da infração, em acordo de não persecução penal, 

transação penal ou suspensão condicional do processo; e quando tem-se a prática 

de crimes praticados no âmbito de violência doméstica ou familiar.  

Assim, o sujeito é tido como reincidente quando comete um novo crime, após 

o trânsito em julgado da sentença penal condenatória, como nas palavras do 

doutrinador: “Reincidente é quem pratica um crime após ter transitado em julgado 

sentença que, no País ou no estrangeiro, condenou-o por crime anterior, enquanto 

não houver transcorrido cinco anos do cumprimento ou da extinção da pena” 

(BITENCOURT, 2010, p. 278). 
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Outro impedimento para a realização do acordo de não persecução penal, 

como citado acima, é que o investigado não pode ser um criminoso habitual, ou seja, 

enquadra-se neste conceito os sujeitos que foram condenados a uma pena maior 

que cinco anos pelo cometimento de crime doloso, e no período de dez anos, este 

sujeito comete um quarto crime doloso. Além disso, é considerado um criminoso 

habitual o sujeito que é: “Reincidente na ação criminosa e faz do crime sua profissão 

[...]” (PÁDUA, 2015, p. 3). 

Em relação a figura da conduta criminal reiterada esta ocorre quando a 

conduta criminosa já foi praticada pelo investigado. “Já a reiteração de conduta, 

expressão criada pela   jurisprudência, refere-se   a situações em que o agente 

pratica novo crime antes do trânsito em julgado da sentença condenatória de crime 

anterior. Portanto, ações penais em andamento são consideradas para caracterizar 

a reiteração de conduta” (ROCHA, 2014, p. 62). 

No que diz respeito ao agente que possui uma conduta criminal profissional, 

esta pode ser definida como aquela que tem o intuito de lucro, veja-se: “Já o 

criminoso profissional é um criminoso habitual de periculosidade acentuada. Além de 

satisfazer as condições para a declaração de habitualidade, o criminoso profissional 

deve viver dos proveitos dos crimes que leva a efeito” (FRANCO, 2019, p. 6). 

Por conseguinte, quando realizada a formalização do acordo de não 

persecução penal, de forma escrita, pelo membro do Ministério Público, pelo 

investigado, e por seu defensor, a fim de que seja efetuada a homologação do 

acordo, é realizada uma audiência em que o juiz irá verificar a legalidade e a 

voluntariedade do acordo, por meio da oitiva do investigado, que contará com a 

presença do seu defensor. 

Quando o magistrado considerar ilegal ou abusivo os termos do acordo, os 

autos serão remetidos novamente para o órgão ministerial, a fim de que seja 

reformulada a proposta, com a anuência do investigado e seu defensor. 

Nestes moldes, a justiça criminal negociada não busca apenas punição para o 

infrator, mas como um modelo restaurativo, busca alcançar a reintegração do 

indivíduo e a pacificação social. 

A partir de 23 de janeiro de 2020, passou a vigorar no país a Lei 13.964/2019, 

em que foi dado ao Ministério Público o poder/dever para oferecer acordo de não 
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persecução penal, a fim de que não ocorra o ajuizamento da ação penal em 

desfavor do sujeito que cometeu crimes sem violência ou grave ameaça. 

A principal crítica que se faz quando se trata deste novo mecanismo 

processual, diz respeito que o acordo de não persecução penal celebrado entre o 

órgão ministerial e o investigado, pode resultar em prejuízos aos direitos 

fundamentais do investigado, pois ao aceitar declarar-se culpado estará abrindo mão 

do direito inerente à sua presunção de inocência.   

Outra crítica é tecida pela forma como foi introduzido no ordenamento jurídico 

em dissonância com a Carta Magna, pois o Ministério Público ao editar as 

resoluções 181/17 e 183/18, estaria extrapolando sua competência, a qual foi 

conferida pelo artigo 130-A, § 2ª, da Constituição Federal (MACHADO, 2019). 

De outro norte, há aqueles que defendem a aplicação do acordo de não 

persecução criminal e afirmam que este modelo traz maior racionalidade ao nosso 

sistema penal, uma vez que permite que o Ministério Público e o magistrado passem 

a analisar com maior atenção os crimes graves (CABRAL, 2017). 

Além disso, ao concentrar mais cautela aoscrimes graves, os delitos que 

apresentam menor gravidade, terão uma resposta mais célere. Com isso, esse 

modelo de aplicação do processo penal segue o exemplo de países como os 

Estados Unidos e Alemanha, em que a grande parte dos casos penais são 

resolvidas por meio de acordo (CABRAL, 2017). 

Quanto à constitucionalidade da norma em comento, dever ser analisado a 

base da função principiológica das disposições garantidoras dos direitos 

fundamentais da pessoa, bem como análise da realidade do sistema de justiça 

criminal brasileiro.  

Nesse sentido, as normas de eficácia plena são aquelas que podem ser 

aplicadas imediatamente, independentes de posteriores normas infraconstitucionais, 

uma vez que contém em si todos os elementos necessários para a sua aplicação 

imediata.  

Considerando o cunho social consignado pela Constituição Federal, a partir 

da inserção de direitos sociais, principalmente protetivos, as normas de natureza 

contida, têm atributos imperativos, positivos ou negativos que limitam o Poder 

Público. Elas estabelecem direitos subjetivos de indivíduos e entidades privadas ou 

públicas. Nesta toada, define-se: 
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Normas de eficácia contida, portanto, são aquelas em que o legislador 
constituinte regulou suficientemente os interesses relativos a determinada 
matéria, mas deixou margem à atuação restritiva por parte da competência 
discricionária do Poder Público, nos termos que a lei estabelecer ou nos 
termos de conceitos gerais nelas enunciados (SILVA, 2001, p.115). 

 

Por sua vez, as normas constitucionais de princípios gerais ou normas-

princípios são as normas fundamentais das quais as outras são apenas 

desdobramentos. Como por exemplo, os artigos 1º e 2º da Constituição Federal 

(SILVA, 2001, p. 119, apud MARQUES, 2010). 

Posto isto, existem argumentos favoráveis e contrários à constitucionalidade 

do acordo de não persecução penal.   

Apesar do empasse na questão, o principal argumento contrário à 

constitucionalidade do acordo é que ele foi estabelecido por resolução do Conselho 

Nacional do Ministério Público, sendo que deveria ter sido regulado por lei formal, já 

que traz uma exceção ao princípio da obrigatoriedade da ação penal, de modo que a 

competência para legislar sobre processo penal é privativa da União, consoante 

artigo 22, inciso I, da Constituição Federal.  

Foi elaborada a Resolução 181/2017 do Conselho Nacional do Ministério 

Público com objetivo de regularizar a investigação criminal. No entanto, nesta 

resolução foi inserida ao artigo 18, uma norma de cunho administrativo, que não 

previa sobre a investigação criminal, mas sim a respeito da permissão para a 

celebração de acordos entre o órgão ministerial e o investigado, a fim de que não 

houvesse o ajuizamento da ação penal, denominado de acordo de não persecução 

penal. 

Diante do instituto estar localizado em uma resolução e não em uma lei 

federal, conforme preceitua o artigo 22, inciso I, da Constituição Federal, a resolução 

passou a ser alvo de questionamento acerca de sua constitucionalidade.  

Com isso, aportou duas Ações Diretas de Inconstitucionalidade: a ADI 5.790, 

elaborada pela Associação de Magistrados Brasileiros, e a ADI 5.793, feita pela 

Ordem dos Advogados do Brasil, as quais buscavam impugnar o artigo 18 da 

Resolução 181/2017, sustentando principalmente acerca da competência exclusiva 

da União para legislar em matéria processual. 

Em razão disso, o Ministério Público editou em janeiro de 2018 uma nova 

resolução, alterando a redação anterior. A Resolução 183/2018 do Conselho 
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Nacional do Ministério Público corrigia pontos atinentes aos pedidos das ações 

acima mencionadas. Todavia, tanto a Associação de Magistrados Brasileiros quanto 

a Ordem dos Advogados do Brasil mantiveram seus posicionamentos e em nada 

alteraram o requerimento de inconstitucionalidade. 

Registra-se que as Ações Diretas de Inconstitucionalidade mencionadas 

perderam em tese o seu objeto, pois a discussão das ações era justamente a 

criação do acordo de não persecução criminal por meio da resolução do Conselho 

Nacional do Ministério Público, mas ao passo que posteriormente o ANPP foi 

inserido no ordenamento jurídico brasileiro por intermédio da lei 13.964/2019, a 

questão foi sanada.  

Do mesmo modo, o acordo de não persecução penal pode ter sua 

constitucionalidade discutida por violar o devido processo legal (NUCCI, 2020). 

Por outro lado, há quem entenda que o acordo de não persecução penal é 

constitucional, considerando que é um direito fundamental do investigado, nos 

moldes do artigo 5º, § 2º, do texto constitucional. 

Igualmente, outro argumento favorável a constitucionalidade do acordo, parte 

da premissa que a regulamentação inicial do instituto a partir de uma resolução, não 

invade a competência da União em legislar matérias processuais, em razão de 

ocorrer de maneira extrajudicial e se tratar de um procedimento administrativo, que 

somente será levado a Juízo para homologação (OLIVEIRA, 2018). Neste sentido: 

 

Apesar das discussões, não se pode negar os benefícios do acordo de não 
persecução penal. Vários são os problemas enfrentados pelo Poder 
Judiciário na atualidade e permitir que um acordo de não persecução penal 
seja proposto é sim uma forma de pacificar conflitos e, de forma consensual, 
resolver problema. E aqui não se fala em imposição de condições a um 
inocente, pois o acordo pressupõe [...] a confissão do investigado (COSTA; 
SILVA, 2017, p. 15). 

 

Assim, quando o acordo de não persecução penal exige a confissão formal da 

prática delituosa para a celebração do acordo, conforme preceitua o artigo 28-A do 

Código de Processo Penal, estaria infringindo uma norma de cunho principiológica, 

ou seja, tem-se afronta ao princípio da presunção de inocência, previsto no artigo 5º, 

inciso LVII, da Constituição Federal. 

Ao confessar a prática delitiva o investigado estaria produzindo prova contra si 

mesmo, o que viola a Constituição Federal, afinal, “a garantia de não 
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autoincriminação consagra autêntica imunidade natural do ser humano que é de não 

se auto acusar, sendo princípio decorrente das garantias constitucionais, tais como o 

direito ao silêncio, a presunção de inocência, além da ampla defesa” (LEITE; 

COSTA, 2020, p. 3). 

Outrossim, a confissão exigida para à proposta do ANPP, se equivale uma 

renúncia do direito ao silêncio (CARDOSO, 2020). A afronta do direito ao silêncio, 

gera conflito com a Constituição Federal, pois o artigo 5º, inciso LXIII, consagra o 

direito ao silêncio como um direito fundamental: "o preso será informado de seus 

Direitos, entre os quais o de permanecer calado, sendo-lhe assegurada a assistência 

da família e de advogado”. 

De outro norte, é notório que até o momento da homologação do acordo, a 

confissão não tem utilidade legal constituída, em razão do magistrado não poder 

analisar e valorar esta confissão, pois nesta oportunidade o juiz deverá se atentar 

apenas à formalidade legal do acordo.  

No entanto, a homologação do acordo não faz coisa julgada material, e 

portanto, em casos de descumprimento injustificado das condições elencadas no 

acordo de não persecução criminal, o órgão ministerial poderá oferecer a denúncia. 

Ao oferecer a denúncia, o parquet poderá utilizar da confissão formal e 

circunstanciada utilizada para a celebração do acordo. Todavia, esta confissão seria 

equivalente aquela produzida na fase policial, uma vez que realizada na fase pré-

processual (MARREY, 2020). 

Portanto, a confissão não poderá ser utilizada como único meio de prova para 

prolação da sentença condenatória, pois é necessário que os elementos colhidos na 

fase inquiritorial, principalmente as provas orais, sejam confirmadas na fase 

processual, amparadas pelos princípios do contraditório e ampla defesa. 

Assim, nos moldes do artigo 155 do Código de Processo Penal: “O juiz 

formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório 

judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos 

informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não 

repetíveis e antecipadas”. 

Dessarte, à luz da interpretação constitucional, o requisito da confissão formal 

e circunstanciada para a celebração do acordo de não persecução penal, pode gerar 

inconstitucionalidade do artigo 28-A do Código de Processo Penal, ao passo que 
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não se pode violar um direito fundamental (presunção de inocência) para se 

conceder outro direito (ANPP – Acordo de não Persecução Penal). 

Neste sentido, quando se recorre ao fundamento de validade dos princípios 

que garantem a dignidade da pessoa humana, inclusive aqueles refletidos no 

processo penal, como a presunção da inocência, se torna sensível mitigar seu 

caráter normativo para admitir transacionar. 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O estudo trabalhou essencialmente as normas que estruturam o processo 

penal, mormente sob a visão garantidora do processo nos termos da Constituição 

Federal de 1988. 

Diante da morosidade do processo criminal, um novo modelo de justiça 

negociada passou a ser alvo de especulação, e apesar da Lei 9.099/95 iniciar esse 

novo modelo de barganha, mesmo ainda tímido se comparado a outros institutos, 

como a transação penal e a suspensão condicional do processo, foi necessário a 

criação de um modelo que abarcasse crimes de maior gravidade. 

Em razão da aplicação de sanção penal ter se mostrado pouco eficiente 

diante da evolução da criminalidade atualmente, foi possível estabelecer que a 

máxima intervenção penal tem se mostrado ineficaz no enfrentamento dos litígios 

penais. 

Com isso, surge a partir da Resolução 181/2017 do Conselho Nacional do 

Ministério Público, baseado no modelo norte americano pleabargaining, o chamado 

Acordo de Não Persecução Penal, que possuía em seu artigo 18, a ideia de trazer 

ao processo penal medidas alternativas à pena de prisão carcerária.  

Neste sentido, em termos de aplicação no processo penal brasileiro, do 

modelo baseado no instituto da pleabargaining, o maior risco é o comprometimento 

dos princípios e garantias fundamentais do indivíduo, sobretudo no tocante à sua 

inocência. 

Tal ponto é extremamente sensível, uma vez que confronta diretamente uma 

disposição constitucional de maior hierarquia que a norma infraconstitucional e que 

guarda uma função normativa de princípio, constituindo cláusula pétrea, assim 
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instituída pelo legislador, sobre a qual se opera vedação legal acerca da diminuição 

do se alcance decorrente de lei. 

Considerando essa afirmação, aderir a uma prática processual diferente do 

sistema jurídico pátrio, com a implementação do acordo de não persecução penal ao 

processo penal brasileiro quando o agente se declarar culpado do delito a ele 

imputado, a fim de evitar as sanções decorrentes do processo penal, estará 

contrapondo as garantias constitucionais e estas restarão comprometidas. 

A postura legislativa no combate à criminalidade tem sido no sentido de 

adotar mecanismos processuais, focando tão somente na aplicação da norma em 

seu caráter procedimental para manter o funcionamento da justiça. 

Todavia, é preciso visualizar o processo penal como uma ferramenta à 

disposição não só do juízo punitivo do Estado, mas uma garantia do cidadão a partir 

das normas constitucionais, sobretudo no que se referem as garantias e direitos do 

indivíduo. 

De outro norte, posteriormente, o Acordo de Não Persecução Penal ganhou 

forma com a lei 13.964/19, popularmente conhecida como Pacote Anticrime. Esta lei 

alterou ao todo aproximadamente treze leis em matérias de direito penal, processo 

penal, execução penal e improbidade administrativa.  

Em síntese, o Pacote Anticrime buscou agilizar a solução dos conflitos que 

chegam ao crivo da justiça criminal, trazendo consigo também eficiência e economia 

processual. A atenção principal foi direcionada ao Acordo de Não Persecução Penal, 

que propôs atribuir responsabilidade ao acusado, pois ao reconhecer sua culpa por 

meio de uma confissão circunstanciada e formal poderá se esquivar dos 

procedimentos inerentes a ação penal. 

Contudo, diante da falta de posicionamentos doutrinários e jurisprudenciais, 

acerca do acordo ferir ou não o princípio da presunção de inocência, pois ainda não 

é possível definir se a confissão ficará vinculada ao processo criminal, deverá ser 

utilizado com cautela sob a ótica do investigado, a fim de que sua confissão não seja 

usada em seu desfavor em uma futura ação penal nos casos de descumprimento do 

acordo.  

Além disso, apesar de preponderar a ideia de que o Estado precisa se 

preocupar com a melhor forma de solucionar conflitos, a fim de que gere o menor 
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ônus para as partes da relação processual, é necessário preservar direitos 

fundamentais do indivíduo.  

Em um ponto mais profundo da questão, é na prática, utilizar dos 

instrumentos do Estado para estabelecer uma relação de desequilíbrio de forças 

com o acusado, para não ser este um mero objeto da relação processual penal. 

Por outro lado, implica trazer ao processo a formalização de um procedimento 

voltado à celeridade, economia e efetividade processual, e evitar a sensação de 

impunidade que a população sente, em razão do longo lapso temporal até o trânsito 

em julgado da sentença penal condenatória.  

A Lei 13.964/19, não tem o poder de violar uma norma fundamental, como o 

princípio da presunção de inocência, previsto no artigo 5º, inciso LVII, da 

Constituição Federal. Além disso, em tese, um direito fundamental (presunção de 

inocência) não pode ser violado, a fim de que seja sobreposto outro direito (de 

realizar o ANPP). 

Neste contexto, não se pode admitir flexionar garantias de fundamental 

importância para o estabelecimento do equilíbrio entre acusação e defesa no 

processo penal, com vistas apenas na celeridade, economia e eficiência processual, 

haja vista que a finalidade do processo penal é admitir a instrumentalização da 

norma, dentro de um estado democrático de direito. 
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DO PARÁGRAFO 3º DO ARTIGO 304 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 

 

Thaís Suppi dos Santos61 
Jeison Francisco de Medeiros62 

 

RESUMO 

O presente trabalho estuda o instituto da estabilização da tutela antecipada, recém 
introduzido no ordenamento jurídico brasileiro, sob o prisma da Constitucionalização 
do Processo Civil. De início, é feita uma abordagem histórica acerca dos aspectos 
atinentes ao Processo Civil na história das Constituições Brasileiras, mais a diante 
são abordados a Constitucionalização do Processo Civil em si e, da mesma forma, 
sua importância a partir da Constituição Federal de 1988. Faz-se também uma 
extensa explanação sobre o instituto da tutela antecipada de urgência sob o prisma 
de sua estabilização, bem como sua conceituação e breve histórico. Além disso, são 
comentados acórdãos contraditórios proferidos pelo Superior Tribunal de Justiça 
com relação à eficácia ou não da propositura de contestação com a finalidade de 
evitar que a tutela se estabilize. Por fim, é analisada a estabilização da tutela 
provisória de urgência antecipada requerida em caráter antecedente e sua 
(in)coerência com a Constitucionalização do Processo Civil. A conclusão obtida foi 
de que há sim uma incoerência, vez que a contestação se mostra como meio hábil 
para afastar a estabilização da tutela provisória de urgência. 
 
Palavras-Chave: Estabilização da tutela antecipada. Tutela antecipada antecedente. 
Constitucionalização do Processo Civil. Contestação.  

 

1 INTRODUÇÃO 

 

O Código de Processo Civil de 2015 trouxe consigo algumas inovações para o 

cenário jurídico brasileiro, uma delas é, sem dúvida, a estabilização da tutela 

antecipada de urgência requerida em caráter antecedente.  
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Tal instituto é aplicado justamente se da decisão que a defere não for 

interposto o respectivo recurso, conforme o artigo 304 do Código de Processo Civil. 

Assim sendo, a saída para que o réu consiga evitar a estabilização da tutela é a 

interposição do recurso de agravo de instrumento.  

Ainda, consoante ao disposto no parágrafo 3º deste mesmo artigo, a tutela 

antecipada conservará seus efeitos enquanto não revista, reformada ou invalidada 

por decisão de mérito proferida em ação autônoma de revisão da tutela, que pode 

ser proposta em até 2 anos depois de sua estabilização. 

Deste modo, seria essa a única saída do réu para evitar uma situação 

adversa e prejudicial? Não seria a contestação meio hábil para a defesa do réu no 

processo? Acontece que o legislador silenciou quanto a isso.  

Sabe-se que o ordenamento jurídico brasileiro é orientado por princípios 

importantíssimos que devem reger a atividade jurisdicional. Deste modo, parece 

coerente que a parte possa oferecer contestação ao pedido da tutela, tendo em vista 

que foi requerida em petição que deu início ao processo, mostrando-se a 

contestação meio capaz para impugná-la.  

Mais trabalhoso é ter de manejar um recurso para contestar tal medida. com o 

Judiciário carregado de processos, a celeridade, economia e eficiência processual 

devem ser observadas. Uma situação que poderia ser resolvida pelo juízo de 1º grau 

sendo submetida à apreciação do Tribunal de Justiça sem importante necessidade 

caracteriza um desperdício, de maneira geral.  

Tal situação gerou diversas “anomalias jurídicas” durante algum tempo, onde 

em alguns casos era a aplicada a contestação também como meio hábil para a 

defesa, e em outros em que era permitida apenas a interposição de agravo de 

instrumento com o fim de obstar a pretensão deferida.  

Posicionamentos do Superior Tribunal de Justiça também divergem neste 

quesito, situação essa que enseja um estudo mais aprofundado para o entendimento 

do instituto e a busca na compreensão de qual solução parece mais adequada.  

O objetivo geral é rediscutir a estabilização da tutela de urgência antecipada a 

partir da Constitucionalização do Processo Civil Brasileiro, em especial os princípios 

da ampla defesa e do contraditório.  

Já os objetivos específicos consistem em discorrer sobre a 

Constitucionalização do Processo Civil Brasileiro, com enfoque especial nos 
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princípios da ampla defesa e do contraditório; analisar o instituto da tutela provisória 

de urgência antecipada sob o prisma de sua estabilização e identificar em que 

medida a estabilização da tutela provisória de urgência antecipada, nos termos do 

parágrafo 3º do artigo 304 do Código de Processo Civil apresenta (in)coerência com 

a Constitucionalização do Processo Civil Brasileiro. 

 

2 A CONSTITUCIONALIZAÇÃO DO PROCESSO CIVIL BRASILEIRO, SOB O 

ENFOQUE ESPECIAL NOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E 

CONTRADITÓRIO 

 

O Processo Civil é um instrumento pelo qual o direito material pode ser 

alcançado. Sua relação com os demais ramos do direito é importantíssima, inclusive 

considerando sua aplicabilidade subsidiária em diversas áreas, como por exemplo, 

no Direito Penal. 

Essa interdisciplinaridade pode ser observada em diversas situações. 

Entretanto, por estar inserido no ordenamento jurídico brasileiro, o Processo Civil 

deve seguir à luz da Constituição Federal, observando seus valores fundamentais, 

bem como todo o regramento lá contido.  

O Processo Civil, em especial, está intimamente ligado com a previsão 

constitucional da prestação jurisdicional. Por meio dele é permitido ao cidadão que 

busque seus direitos e tenha a possibilidade de apresentar sua lide para que seja 

resolvida pelo Estado.  

Outrossim, para que a finalidade de prestar a jurisdição seja alcançada, o 

Processo Civil sofreu, e ainda sofre, alterações ao longo do tempo. Novas normas, 

ou até mesmo outra roupagem para as antigas colaboraram para a evolução do 

texto legal. As mudanças constitucionais ocorridas no país muito contribuíram para 

tanto, fazendo com que a legislação processual civil se adequasse às normas 

constituintes vigentes.  

A primeira Constituição que vigeu no Brasil foi a de 1824, imposta por Dom 

Pedro I ainda durante o período imperial e mantinha íntima relação com a 

preservação dos livres e ilimitados poderes exercidos pelo então imperador. A 

criação do Poder Moderador é uma clara expressão do monopólio imperialista. Os 

poderes Executivo, Legislativo e Judiciário já figuravam no regramento, entretanto, 
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encontravam-se subordinados ao Poder Moderador, que era exercido e controlado 

pelo imperador, fazendo valer suas vontades por todo o território nacional.  

A recepção constitucional dos institutos, sejam eles oriundos de direito 

estrangeiro ou de outros ordenamentos jurídicos apresenta-se como movimento 

transformador do regramento brasileiro.  

Importante lição sobre o tema é trazida por Hermes Zaneti Junior (2005, p.50) 

que conserva o seguinte pensamento:  

 

No Brasil, para efeitos deste estudo, pode-se identificar duas grandes 
recepções em direito processual civil, a da Constituição de 1891, que 
recepciona o modelo processual constitucional dos Estados Unidos da 
América no Norte e a do Código de Processo Civil de 1973 que, ao final de 
um processo longo, começado em 1916 com o Código Civil e continuado 
em 1939 com o primeiro Código de Processo Civil nacional, revela a 
recepção tardia do Direito Napoleônico. Trata-se da recepção da tradição 
romano-germânica, visto que até esta data ainda estava presente em nossa 
experiência forense e na legislação pátria grande quantidade de direito 
comum europeu decorrente das influências do direito reinol (Ordenações do 
Reino de Portugal). 

 

Um importante marco para a separação dos ditames portugueses foi o 

Decreto nº 737 de 25 de novembro de 1850, que disciplinava o processo comercial, 

sua legislação e juízo, sendo considerado então o primeiro Código Processual 

brasileiro. A partir deste ensejo, surge em 1890 o Decreto nº 763 que determinou a 

aplicação do anterior regulamento também com relação às causas cíveis.  

O sistema de freios e contrapesos, posteriormente, possibilitou um maior 

equilíbrio entre os poderes. Até então, o judiciário era visto como um dos menores 

componentes do Estado, passando a partir de então a figurar juntamente com os 

demais poderes e com igual relevância. 

O advento da Constituição Republicana, em 1891, trouxe relevante aspecto 

para o poder judiciário, permitindo que exercesse função de mediação entre os 

poderes, possibilitando que o mesmo pudesse realizar controle de 

constitucionalidade. É estabelecida a forma federativa de Estado e a forma 

republicana de governo. Ainda por meio desta Constituição é instituído o habeas 

corpus, podendo ser concedido havendo ameaça ou restrição no direito de ir, vir e 

permanecer por ilegalidade ou abuso de poder.  

Ainda considerando a importância da Constituição de 1891, é relevante 

destacar a interpretação trazida nesta época, de que “o remédio pode preceder ao 
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direito”, consolidando a importância de métodos judiciais suficientes para a proteção 

do direito pleiteado. 

Observa-se o primeiro passo para que, posteriormente, surgisse o instituto 

das cautelares satisfativas, fazendo a aproximação do direito posto e a realidade 

fática, com suas peculiaridades e necessidades, que precisam ser supridas para que 

o processo não perca seu objeto material e consiga atingir sua finalidade. 

No que diz respeito à legislação processual civil, a Constituição de 1891 

instaura a dualidade de justiça (da União e dos Estados), fazendo surgir a 

duplicidade de processos, atribuindo a função de legislar sobre a matéria à União e 

aos Estados, no que tivesse relação aos processos pertinentes a cada ente. Tinha-

se então o direito processual da União e os Códigos Estaduais que tratavam sobre 

direito processual civil.  

No aspecto processual, a Constituição Republicana protegeu a irretroatividade 

das leis e o direito adquirido, estando presente a segurança jurídica, ainda que não 

em linhas específicas, mas estes aspectos já remetiam a uma valorização da 

seguridade processual.  

A Constituição de 1934 criou institutos que são aplicados no ordenamento 

jurídico brasileiro até hoje, dentre eles o Mandado de Segurança, além de preservar 

a posição do Poder Judiciário como mediador com relação aos demais poderes.  

Uma novidade trazida pela Lei Maior de 1934 foi a extinção dos códigos 

estaduais, prevendo a competência para legislar sobre Direito Processual como 

privativa da União, unificando assim a legislação processual.   

A Constituição outorgada em 1937, também chamada de Constituição Polaca, 

surge em um cenário ditatorial, o que acarretou radicais mudanças no ordenamento 

até então vigente. Extinguiu a Ação Popular e o Mandado de Segurança, mantendo 

o controle judicial, entretanto, o limitando de certa forma.  

Atuando em um período autoritarista, essa Constituição ampliou 

significativamente as atribuições do Presidente da República, permitindo que o 

mesmo nomeasse e demitisse interventores estaduais e qualquer servidor público, 

sem justificativa ou processo que oportunizasse contraditório ou ampla defesa. 

Em meio a um cenário conturbado, surge o Código de Processo Civil de 1939 

que disciplinou sim matérias de ordem processual, mas também dedicou grande 

parte de seu texto à legislação esparsa. Tal fato resultou em inúmeras alterações 
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posteriores feitas por meio de outras leis, o que tornou a legislação processual da 

época um emaranhado de desencontros.  

 Mesmo com todos os problemas enfrentados em seu texto e suas reformas, o 

Código de Processo Civil de 1939 trouxe novamente o Mandado de Segurança, só 

que modificado, limitando inclusive contra quais autoridades poderia ser impetrado.  

Em 18 de setembro de 1946 a nova Constituição promulgada reestabeleceu a 

democracia. Concebida após um procedimento válido, com deliberações do 

Congresso e a formação de uma Assembleia Constituinte.  

O período ditatorial vivido anteriormente fez com que a democracia ganhasse 

ainda mais força, a população estava estarrecida e ansiava por um governo que 

tutelasse seus direitos. 

Além de restaurar institutos suprimidos pela última Constituição, esta 

determinou a diretriz da inafastabilidade da jurisdição, proporcionando uma maior 

garantia de que o direito lesado seria efetivamente apreciado pelo ente competente 

para tanto.  

A Constituição Federal promulgada em 24 de janeiro de 1967, em princípio, 

manteve em maioria as disposições da anterior. Contudo, processou-se uma 

pequena limitação no instituto da inafastabilidade da jurisdição, numa tentativa de 

excluir da apreciação judicial determinados atos praticados pelo Governo Federal.  

Acontece que essa Constituição foi emendada por diversos Atos 

Institucionais, que foram sendo promulgados conforme crescia o regime militar 

atuante no Brasil na época, com o objetivo de tornar lícitos atos praticados pelo 

regime autoritarista. 

A tripartição dos poderes se limitava a uma mera disposição em um pedaço 

de papel, visto que a autonomia e harmonia entre os poderes não existia. A 

realidade mostrava o Poder Executivo exercendo suas funções deliberadamente e 

sem nenhum tipo de limitação, além de exercer também com total discricionariedade 

as funções atinentes aos outros poderes. 

Em 11 de janeiro de 1973 foi promulgado o Código de Processo Civil, 

substituindo seu antecessor, que entrara em vigor em 1939. Importantes novidades 

foram trazidas pelo Código de Processo Civil de 1973, dentre elas a divisão entre 

processo de conhecimento, de execução e cautelar. 
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Uma inovação bastante aclamada deste código foi a cientificidade de sua 

disposição normativa. Ao contrário de seu antecessor, que era visto com maus olhos 

por apresentar termos ambíguos e confusos, o Código de Processo Civil de 1973 

dispôs de seu texto de forma sistêmica, facilitando sua aplicabilidade ao caso 

concreto. 

O término do regime militar fez nascer a necessidade de uma nova Lei Maior, 

que traduzisse os ensejos sociais da época. A redemocratização do sistema serviu 

como ponto de partida para uma nova fase que emerge em um cenário sedento por 

exercício de direitos e liberdade.  

Em 27 de outubro de 1985 foi convocada a Assembleia Nacional Constituinte, 

objetivando a elaboração de um novo texto constitucional que fosse condizente com 

a realidade que se apresentava 

Com a entrada em vigor, em 5 de outubro de 1988, da Carta Maior vigente 

nos dias atuais, há um maior controle exercido pela sociedade com relação aos 

poderes dos governantes. Verifica-se ainda o monopólio do poder judiciário nas 

questões que lhe são pertinentes.  

A possibilidade de acesso ao judiciário é ampliada, uma vez que, não 

somente o direito lesado pode ser apreciado, como também a sua ameaça de lesão. 

Ao introduzir no texto constitucional a proteção e ameaça de direito, o legislador 

levantou importantíssima questão considerada pelo Processo Civil: a tutela de 

urgência.  

Com a Constituição de 1988 em pleno vigor, surge em 16 de março de 2015 a 

Lei número 13.105, o popularmente chamado Novo Código de Processo Civil. 

Oferecendo uma menor gama de recursos e, consequentemente, possibilitando 

maior celeridade para o processo, teve sua formação lenta, iniciada em 2010 e 

consolidando-se com a aplicabilidade ao caso concreto somente no ano de 2016. 

Com a vigência do Novo Código, o processo cautelar, até então aplicado no 

ordenamento jurídico brasileiro, foi extinto; dando vez às tutelas de natureza 

antecipada que, a grosso modo, desempenham seu papel dentro do processo 

principal.  

Em 1988 a realidade social borbulhava pedidos de liberdade, de direitos e de 

garantias fundamentais. Era uma verdadeira libertação do regime militar, do período 
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em que a maioria dos benefícios conquistados até então foram reprimidos e 

inutilizados. A submissão a um regime autoritário deu vez à cidadania. 

Os momentos históricos mudam, mas há de se considerar sempre a 

observância dos direitos fundamentais, constitucionalmente previstos. A influência 

desses direitos transcende o campo constitucional, passando a nortear diversas 

outras áreas, dentre elas o processo. 

Consoante ao narrado, ensina Eduardo Lamy (2017): 

 

No direito processual, os cientistas tendem a concordar, hoje, com a 
necessidade de identificar-se uma teoria do processo adequada aos 
ditames constitucionais e, portanto, pensada a partir destes não apenas 
oriunda dos institutos clássicos da relação jurídica processual, ação 
jurisdição e defesa. 

 

A aplicação do direito processual deve se dar sim proporcionando o acesso à 

justiça, mas não apenas isso. É necessário que haja toda uma preocupação 

envolvendo esse procedimento, observadas várias diretrizes constitucionais, para 

que a apreciação judicial possa consolidar-se em observância aos direitos 

fundamentais inerentes a todo cidadão.  

O legislador preocupou-se também em inserir no Código de Processo Civil de 

2015 a importância da dignidade da pessoa humana, expressa em seu artigo 8º. Tal 

disposição atua como norteadora das demais normativas do Código de Processo 

Civil, guiando-as para que a finalidade processual seja atendida sem qualquer tipo 

de afronte à dignidade da pessoa humana.  

Da mesma forma que o ser-humano não pode ser usado ou coisificado para 

fins alheios, as partes dentro do processo também não podem ser consideradas 

como objetos, peças que são movidas e manipuladas a bel prazer do Estado. 

Dentro dessa concepção, é evidente sua relação com os direitos 

fundamentais, pode-se dizer que estes são “instrumentos” para que a dignidade da 

pessoa humana não seja ferida.  

No que diz respeito ao Processo Civil brasileiro, tem-se como indispensável a 

observância do contraditório e da ampla defesa, intimamente ligados com o devido 

processo legal. 
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O devido processo legal tem como maior objetivo garantir que o Estado, no 

exercício de sua atuação jurisdicional, não exceda os limites a ele impostos, nem 

deixe de realizar atos que lhe são pertinentes.  

Para que o processo seja válido, as partes devem fazer uso do contraditório, 

ou seja, devem manifestar-se no procedimento em iguais condições. Ao aplicador da 

lei no caso concreto é imposto que oportunize às partes a participação na 

construção dos atos processuais. 

Quanto ao procedimento cível, o Novo Código comporta grande apologia à 

cooperação processual. Em que pese as posições antagônicas que ocupam os 

litigantes e sua independência com relação ao ente estatal, todos os integrantes 

dessa relação jurídico-processual devem cooperar para que a decisão a ser tomada 

com o desfeche do procedimento seja a mais justa possível.  

Intimamente relacionada com o contraditório, a ampla defesa é também um 

valor fundamental garantido pela Constituição de 1988. Em linhas gerais, é possível 

dizer que a ampla defesa é o instrumento que permite o exercício do contraditório.  

Portanto, a parte deve poder manifestar-se da forma mais eficaz possível, de 

forma que somente irá se calar sobre algum ato processual do qual tenha tomado 

ciência, caso esse seja realmente seu desejo. Não permanecerá inerte por não ter 

métodos para expressar-se.  

Há a exigência constitucional de um processo formal, regular, respeitando o 

contraditório – direito que tem o interessado em tomar conhecimento das alegações 

formuladas contra si e poder formular defesa – e a ampla defesa – que confere ao 

cidadão o direito de alegar, provar e se valer de todos os recursos disponíveis para 

influenciar no convencimento do julgador.   

Deve o processo considerar todos os elementos possíveis para a prestação 

jurisdicional, lembrando sempre que os litigantes e o bem da vida a ser atingido 

devem ser preservados, com observância inescusável aos direitos fundamentais.  

Com o advento do Código de Processo Civil de 2015, a preocupação do 

legislador em considerar institutos constitucionalmente previstos ficou ainda mais 

evidente. Como abertura, o artigo 1º já deixa claro a fidelidade aos valores e normas 

fundamentais estabelecidas na Constituição Federal. 

Tal disposição ressalta que, de maneira geral, os institutos não podem ser 

considerados sozinhos e que há de se ter o reconhecimento de uma conjuntura 
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legal. Portanto, o Processo Civil não pode ser reconhecido como uma normativa 

isolada, sua interpretação deve se dar em cooperação com outros dispositivos, 

dentre eles, é claro, a Constituição.  

Essa é uma grande diferença entre o Código de Processo Civil de 1973 e o de 

2015, que vige atualmente. A preocupação constitucional é um avanço significativo, 

que muito contribui para a formação de um procedimento justo, que evidencie às 

partes a observância de seus direitos. 

O formalismo processual toma aqui um novo rumo, o chamado formalismo 

valorativo, que considera todas as possibilidades, de modo que possa haver uma 

cooperação, tanto entre os regramentos jurídicos, como do juiz e das partes, 

pautados sempre na boa-fé, de modo a promover a aplicabilidade dos direitos 

fundamentais para um andamento válido e íntegro do processo. 

O pleno acesso à justiça passa a ter uma nova interpretação, baseada na 

ideia de que o Processo Civil é instrumento capaz de fazer efetivar as garantias 

constitucionais durante seu trâmite e também ao seu findar, entregando ao 

jurisdicionado a tutela posta à apreciação do poder judiciário.  

A lei ocupa papel fundamental sim no trâmite processual, todavia, não é mais 

a única fonte observada no momento de se proferir uma sentença. O problema, a 

lide, a questão posta à julgamento é a real base para a resolução do caso. A partir 

dele é que será construído todo o conjunto processual, de modo que as 

peculiaridades da situação sejam levadas em conta. Todo o raciocínio judicial deve 

ser controlado pela “vinculação ao problema”, os argumentos e fatos considerados 

pelo julgador não devem se afastar dessa realidade.  

A partir daí o processo seguirá aplicando a lei e observando as diretrizes 

constitucionais, ouvindo as partes e permitindo que se manifestem em ocasiões 

oportunas, com o objetivo de que, ao findar processual, a sentença tenha sido 

alicerçada na participação das partes e no litígio confiado à prestação jurisdicional.  

A aplicabilidade dos direitos fundamentais no âmbito do Processo Civil é 

devida e totalmente justificada. Entretanto, é preciso tomar cuidado para que não 

haja choque entre tais garantias. 

Há de se considerar a eficiência, a celeridade processual sem que isso 

aconteça em detrimento de outras garantias como, por exemplo, a ampla defesa e o 

devido processo legal.  
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Uma harmonia entre as garantias constitucionais é o que parece pertinente 

para a aplicabilidade das mesmas. No exemplo, em um possível choque entre ampla 

defesa e a celeridade processual, a interpretação deve ser ponderada, considerando 

que o processo deve tramitar da forma mais eficiente possível, mas para isso não 

pode deixar de oportunizar às partes elementos essências à sua defesa.  

A Constitucionalização do Processo Civil deve ter como base e ao mesmo 

tempo como objetivo a Constituição Federal e suas garantias. O processo figura 

como parte integrante do ordenamento jurídico, atuando em conformidade aos 

demais regramentos pertinentes, de modo a transformar-se em instrumento de 

justiça e garantia de liberdade.  

O advento, no Brasil, do Estado Democrático de Direito fez refletir suas 

concepções em todo o ordenamento jurídico pátrio, exercendo influência inclusive no 

Processo Civil. Valorizando a participação das partes em um cenário processual 

cooperativo pautado na lealdade e na boa-fé, o objetivo processual passou a ser 

ainda mais valorizado. 

 

3 A TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA ANTECIPADA E SUA 

ESTABILIZAÇÃO  

 

Buscando a eficácia do processo como um todo, diversos institutos 

disciplinados no Código de Processo Civil caminham para esse fim. Um deles, sem 

dúvida é importantíssimo: a tutela provisória, que se divide em evidência e urgência, 

sendo essa última o objeto de estudo do presente trabalho. 

Contudo, antes de adentrar ao tema específico, faz-se necessário tratar da 

tutela provisória como um todo, em um apanhado conceitual e histórico, de modo a 

permitir melhor compreensão, posteriormente, da tutela provisória de urgência.  

Diante da necessidade de celeridade e como tentativa para evitar prejuízos sofridos 

pela parte no decorrer do processo, surge a possibilidade de a tutela jurisdicional ser 

obtida durante o trâmite processual, ainda que provisoriamente.  Neste mesmo 

diapasão, ensina Carlos Eduardo Ferraz de Mattos Barroso (2018, p.144):  

 

É a antecipação de tutela, portanto, uma medida que atende a pretensão de 
direito material do autor antes do momento normal, concedida liminarmente 
e mediante simples cognição sumária, baseada na prova documental trazida 
pelo autor na inicial. Entretanto, nada impede a antecipação de tutela no 
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curso do processo, antes de prolatada a sentença. Tem ela características 
de provisoriedade, com validade determinada até o proferimento da 
sentença de mérito definitiva ou qualquer outra forma de extinção anômala 
do processo.   

 

Claramente, trata-se de uma antecipação, subordinada à sentença de mérito 

e completamente passível de revogação. Sua concessão está intimamente ligada 

com a finalidade processual, uma vez que possibilita ou conserva a pretensão 

pleiteada. 

A antecipação da tutela é utilizada quando o tempo necessário para a 

tramitação processual se mostra prejudicial ao direito pretendido. Casos em que 

uma eventual espera pode acarretar em prejuízo ou perdimento do objeto da 

demanda, ou até mesmo quando o direito for tão evidente que a demora processual 

se mostre desfavorável, podem ter a tutela provisória como instrumento para evitar 

danos à parte e também ao propósito do processo, o que poderia, inclusive, importar 

em denegação de justiça.  

Um breve resgate histórico permite perceber que o Código de Processo Civil 

de 1973 já disciplinava as tutelas, mas deixava algumas dúvidas. Em seu texto, 

aparecia clara a presença da tutela de urgência – também chamada de cautelar – 

mas sua subdivisão não era cristalina. Ainda, trazia a tutela cautelar pleiteada em 

processo autônomo, podendo ele ser preparatório ou incidental ao principal. 

Desta forma, as cautelares eram medidas preventivas que tinham o intuito de 

evitar o perecimento do direito pretendido e não de conceder o objeto em si, de 

maneira satisfativa. Segundo Aluisio Gonçalves de Castro Mendes e Larissa Clare 

Pochmann da Silva (2019, p. 31) “[...] na prática forense, muitas vezes era deturpada 

a finalidade cautelar, que acabava requerida com caráter satisfatório”. 

Considerando a realidade prática do cotidiano procedimental, os juristas 

brasileiros então perceberam a necessidade do surgimento da previsão legal de uma 

medida que permitisse o adiantamento do efeito do provimento jurisdicional em sua 

totalidade. Surge então a Lei nº 8.952/1994 que alterou a redação do artigo 273 do 

Código de Processo Civil, trazendo assim a previsão da tutela antecipada para o 

texto processual brasileiro. 

Assim sendo, a tutela antecipada caracterizava-se como aquela requerida em 

caráter satisfativo, enquanto a tutela cautelar considerava aspectos instrumentais do 

processo que possibilitassem a preservação do objeto desejado. 
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Já o chamado novo Código de Processo Civil, surgido em 2015, teve uma 

missão ainda maior do que a de seu antecessor. Houve a necessidade de se 

oferecer meios ainda mais eficazes para que a demora do processo não 

prejudicasse a sua finalidade e nem ferisse os direitos fundamentais, buscando 

assim a resolução de conflitos de forma mais simples e célere. 

O legislador abordou a chamada tutela antecipada (satisfativa), prevista no 

artigo 273 do Código de Processo Civil de 1973, e a tutela cautelar prevista nos 

artigos 796 e seguintes do Código revogado, exercendo uma junção aprimorada e 

sistematizada desses institutos, fazendo surgir a tutela provisória, prevista nos 

artigos 294 a 311 do novo Código de Processo Civil. 

Dentre as possibilidades oferecidas pelo instituto da tutela provisória, 

encontra-se a de evidência, disciplinada no artigo 311 do Código de Processo Civil. 

Sobre a o instituto da tutela provisória de evidência. Fredie Didier Júnior, Paula 

Sarno Braga e Rafael Oliveira (2015) indicam o seguinte entendimento:  

 

A sua instituição visa à valorização e proteção do direito evidente, tendo em 
vista que o tempo necessário para a obtenção da tutela definitiva não deve 
ser suportado pelo titular de direito assentado em afirmações de fato 
comprovadas, que se possam dizer evidentes, sob pena de violação ao 
princípio da igualdade.   

 

É fundada em um juízo de alta probabilidade ou de quase certeza da 

existência do direito, não necessitando do quesito urgência para sua concessão. O 

atual estudo não se presta à análise pormenorizada dessa modalidade, dessarte, 

sua conceituação é, por hora, suficiente. 

Já a tutela provisória de urgência é a medida que tem por objeto a extrema 

necessidade, pela qual o juiz concede provisoriamente, baseado na probabilidade 

dos fatos a ele apresentados, a antecipação dos efeitos da sentença definitiva, ou 

faz uso de instrumentos suficientes à garantia da demanda. Entretanto, o tema será 

melhor abordado em momento futuro.   

Pode-se concluir que não há preclusão com relação a propositura do pedido 

de tutela de urgência, tendo em vista que a situação urgente pode sobrevir a 

qualquer tempo. Entretanto, em determinados casos, quando a urgência se 

apresentar como antecedente ao pedido de concessão da tutela, esta pode restar 

indeferida, uma vez que seu elemento caracterizador (a urgência) foi ignorado pela 
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parte por certo tempo, demonstrando que a medida não se caracteriza 

prementemente necessária. 

A classificação em tutela incidente ou antecedente é associada ao momento 

em que é solicitada. Se requerida dentro do processo principal, seja juntamente com 

a petição inicial ou por simples petição nos autos já existentes é considerada como 

incidente. Doutro norte, se o requerimento da tutela antecede a propositura da 

própria ação em que se pleiteia o bem da vida objetivo do processo, esta é 

considerada antecedente. 

A partir dessa breve noção conceitual e histórica, mostra-se pertinente o início 

da análise mais detalhada da tutela provisória de urgência. Disciplinada nos artigos 

300 a 310 do Código de Processo Civil de 2015, tem como elementos 

caracterizadores de sua concessão a probabilidade do direito e o perigo de dano ou 

risco ao resultado útil do processo. 

Isso significa dizer que a tutela provisória de urgência tem a função de 

salvaguardar o processo, protegendo-o de circunstâncias que possam sobrevir no 

decorrer de seu trâmite, que o tornem ineficaz. 

Não importa se a tutela requerida possui natureza cautelar ou antecipada, o 

novo Código de Processo Civil, diferente do antigo, exige os mesmos requisitos para 

uma ou outra espécie. 

Por não se tratar de uma medida definitiva e por ter como um dos requisitos 

para sua concessão o risco ao resultado útil e o perigo da demora, uma eventual 

mudança na situação que envolve o enredo processual pode acarretar em possível 

revogação ou alteração da tutela provisória primariamente concedida. 

Em obediência a diversos princípios constitucionais, como o devido processo 

legal e até mesmo da dignidade da pessoa humana, o processo deve seguir uma 

lógica, não prejudicando as partes e nem promovendo incertezas. Dessa forma, uma 

vez deferida a tutela sob determinada circunstância fática, essa deve manter-se 

incólume enquanto o “estado das coisas” se mantiver o mesmo e o julgador ainda 

não tenha prolatado seu entendimento aprofundado.   

Por não ser originada a partir de um entendimento exauriente, a tutela de 

urgência pode ser revogada, reformada ou invalidada no curso do processo, 

conforme já descrito em momento anterior. Dessa forma, a sentença pode 
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restabelecer o chamado status quo ante, em razão de um novo e completo 

entendimento proferido. 

Diante de uma possível modificação no entendimento jurisdicional, deve a 

parte beneficiada com a medida provisoriamente concedida restaurar a situação em 

que as coisas se encontravam anteriormente, fazendo com que não sobrevenham 

prejuízos para a outra parte. 

Da mesma forma que a tutela provisória pode, em determinado momento, 

beneficiar o autor, assim também o é com relação ao réu, que não pode ser lesado 

por uma medida que foi revertida a seu favor por entendimento judicial. Francisco 

Cavalcanti Pontes de Miranda expressa seu entendimento também nesse sentido, 

frisando que se acautela o réu, da mesma maneira que se acautelara o autor. 

Partindo do pressuposto de que a tutela antecipada é concedida a partir de 

um juízo primário e de que pode ser revogada ou modificada a qualquer tempo 

dentro do processo, fez-se necessário um mecanismo capaz de garantir também à 

parte contrária a possibilidade de exercício de seu direito, caso a tutela concedida 

reste revogada. 

Caberá ao juiz, portanto, verificar a existência de circunstâncias que careçam 

proteção dos interesses do réu, assim como se está realizando com relação ao autor 

que, neste caso, fará uso da tutela provisória. Uma vez constatada a necessidade de 

uma maior garantia com relação à tutela, poderá o julgador exigir caução. 

Dentro da tutela provisória de urgência há uma subdivisão que consiste em 

tutela provisória de urgência cautelar e tutela provisória de urgência antecipada. Em 

que pese possuam o mesmo rito e gozem de igual classificação como tutela de 

urgência, há uma grande diferença entre elas. 

A tutela cautelar é caracterizada por medidas suficientes à garantia de que o 

processo, ao chegar a seu fim, não se torne inócuo. Em outras palavras, ela não 

antecipa a prestação jurisdicional a ser dada ao final do processo, mas dispõe de 

meios para que, ao findar processual, o bem da vida pleiteado não tenha sido 

prejudicado pelo decurso do tempo. Por este motivo, a tutela de urgência cautelar 

pode ser considerada como acessória ao procedimento, à pretensão requerida, que 

é o propósito do processo. 

O artigo 301 do Código de Processo Civil elenca alguns dos instrumentos 

capazes de efetivar a tutela cautelar, são eles: arresto, sequestro, arrolamento de 
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bens, registro de protesto contra alienação de bem. A parte final do artigo nos 

mostra não ser esse um roll taxativo, autorizando qualquer outra medida idônea para 

a asseguração do direito.   

Em contrapartida, a tutela de urgência antecipada traz a entrega da pretensão 

requerida antes da sentença, ainda no decorrer do processo, em caráter provisório. 

Nesse ponto se concentram aspectos muito importantes para a questão problema 

hora proposta. 

Por se tratar de uma antecipação dos efeitos práticos da decisão final 

almejada, e não o próprio acertamento do direito, que só pode ser entregue após 

cognição exauriente; a decisão proferida provisoriamente não pode se tornar uma 

medida irreversível, pois não constitui entendimento permanente.   

Apesar de distintas, a tutela de urgência cautelar e a tutela de urgência 

antecipada possuem um mesmo objetivo, quando observado o cenário geral no qual 

exercem atuação. Eduardo Arruda Alvim (2017, p. 151) aborda a questão, nos 

seguintes termos: 

 

Em relação, especificamente, às tutelas provisórias de urgência, objeto 
deste capítulo, cumpre reiterar que o CPC/2015 adota uma classificação 
que bem reconhece um ponto claramente comum entre as medidas de 
ordem antecipatória e cautelar. As duas categorias, cuja distinção, por 
vezes, é de extrema dificuldade no plano empírico, possuem um mesmo 
“quê” de cautelaridade, tendo ambas, em última análise, a finalidade 
primeira de garantir uma pretensão jurisdicional efetiva, impedindo que o 
tempo de duração do processo possa comprometer a efetividade da 
atuação jurisdicional. [...] Neste passo, o CPC/2015 estabelece como 
gênero a tutela provisória de urgência, sendo espécies a tutela provisória de 
urgência antecipada e a tutela provisória de urgência cautelar.   

 

Em que pese constituam classificações diversas, o objetivo de ambas é, a 

partir da verificação de uma situação ameaçadora e urgente envolvendo o objeto 

material da demanda, atuar em prol da mantença da finalidade processual, 

possibilitando ao interessado a segurança jurídica de que, ao final, a sentença 

proferida no âmbito processual poderá ser efetivada no plano fático. 

Ainda, a tutela de urgência pode ser concedida em momentos processuais 

distintos, antecedente (antes de formulado o pedido principal), incidente (no decorrer 

do processo) e liminar (requerida antes da citação do réu ou em audiência de 

justificação). 
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Apesar de já estar disciplinada no ordenamento processual civil brasileiro há 

mais tempo, a tutela provisória de urgência antecipada recebeu especial atenção no 

Código de Processo Civil de 2015. Uma das inovações do referido diploma legal que 

mais repercute é justamente a estabilização da tutela antecipada concedida em 

caráter antecedente. 

Ainda sobre a caracterização das tutelas, conforme já tratado, há mais uma 

distinção, no que diz respeito ao momento processual de sua propositura: 

antecedente e incidente. A incidente é utilizada com mais frequência, uma vez que é 

requerida juntamente com o pedido da tutela definitiva, ou no curso desse processo. 

Já a antecedente é requerida antes mesmo da formulação do pedido 

definitivo, motivo pelo qual a protocolização do pedido exige o pagamento de custas. 

Contudo, quando apresentado o pedido principal, este seguirá dentro do mesmo 

processo e estará livre do pagamento, visto que já foi efetuado quando do 

requerimento da tutela antecedente. 

Deste modo, pode-se se dizer que a tutela provisória pode ser antecipada 

(que entrega desde já o objeto que é finalidade do processo) e antecedente (que é 

proposta antes mesmo do pedido principal). 

Levando em consideração a urgência caracterizada em algumas situações, o 

Código de Processo Civil de 2015 inovou e trouxe um procedimento mais 

simplificado e breve, ao menos no início, para o requerimento da tutela provisória de 

urgência. Nos casos em que a urgência se demonstrar contemporânea à propositura 

da ação, a petição inicial pode limitar-se ao requerimento da tutela antecipada 

pretendida, apenas indicando o pedido futuro, uma breve exposição da lide e a 

indicação da situação que enseja a urgência da medida pleiteada. 

Aditada a petição restando indeferida a tutela, o procedimento abreviado 

encerra-se, dando início ao procedimento de praxe, onde o réu é citado para a 

audiência de conciliação ou mediação. Doutro norte, quando concedida a tutela 

antecedente, o réu deve interpor recurso da decisão que a concedeu, caso contrário, 

a tutela antecipada requerida em caráter antecedente torna-se estável. 

Sob a guarida do artigo 304 do novo Código de Processo Civil, a tutela 

antecipada requerida em caráter antecedente torna-se estável, se da decisão que a 

conceder não for interposto recurso. O referido artigo reconhece a viabilidade de que 
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a tutela provisória antecipada é capaz, em princípio, por si só, de solucionar o 

problema verificado no plano fático, eliminando assim a análise do mérito. 

Por, em tese, solucionar a dificuldade encontrada no plano dos fatos, a tutela 

antecipada requerida em caráter antecedente teve autonomia conferida pelo Código 

de Processo Civil de 2015. Essa autonomia passa a operar efeitos que podem 

tornar-se permanentes. Mesmo com a extinção do processo, ocorrida pela não 

recorribilidade da decisão concessiva (por meio do respectivo recurso), a tutela, 

nessa hipótese, perdura produzindo efeitos. 

Para que não ocorra a estabilização da tutela antecipada de urgência 

requerida em caráter antecedente, segundo o texto do artigo 304 do Código de 

Processo Civil, o réu deve apresentar o respectivo recurso da decisão que concedeu 

a medida. 

A opinião dos especialistas do direito ainda não é unânime com relação a 

isso. Para uma parte dos doutrinadores o artigo deve ser interpretado de maneira 

extensiva, de forma que a contestação demonstraria também uma resistência com 

relação ao pleito, sendo capaz de impedir a estabilização. Já para outros estudiosos, 

apenas o recurso competente seria capaz de afastar a medida. Essa questão será 

melhor discutida adiante. 

Nos casos em que há a estabilização, o parágrafo 2º do artigo 304 do Código 

de Processo Civil previu a possibilidade de que demandante ou demandado 

proponham nova ação com o intuito de rediscutir a questão estabilizada, 

subordinando ao órgão julgador a cognição sobre o mérito da questão. Em que pese 

seja mais comum que o demandado tenha interesse nessa nova ação, o 

demandante também pode propô-la, se assim desejar. 

Essa ação tem o prazo de 2 anos para seu oferecimento, prazo este contado 

a partir da estabilização da tutela. Segundo o parágrafo 3º desse mesmo diploma 

legal, os efeitos da tutela estabilizada permanecem mantidos até que a decisão – 

agora de mérito, proferida nessa ação autônoma – seja prolatada. 

A situação, se observada a partir da perspectiva réu, a tutela antecipada 

requerida em caráter antecedente estabiliza-se e permanece surtindo efeitos. Para 

evitar que a medida continue lhe causando infortúnios, este deve demandar em 

juízo, objetivando a reforma ou revogação da medida e esperar por uma decisão de 

mérito que aborde a questão.   
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Conforme já ventilado anteriormente, várias polêmicas ainda circundam o 

tema da estabilização da tutela provisória de urgência requerida em caráter 

antecedente. Não obstante a ideia exista há muito tempo, a recente aplicabilidade 

prática desse instituto tem feito surgir dúvidas acerca do tema, mas também vem 

ajudando a encontrar melhores saídas para questões ainda não respondidas. 

 

4 A ESTABILIZAÇÃO DA TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA ANTECIPADA, 

NOS TERMOS DO PARÁGRAFO 3º DO ARTIGO 304 DO CPC E A 

(IN)COERÊNCIA COM A CONSTITUCIONALIZAÇÃO DO PROCESSO CIVIL 

BRASILEIRO 

 

Embora ainda necessite de algumas regulamentações e esclarecimentos, 

sem dúvida, a estabilização da tutela representa um grande passo para a ciência 

processual. Sua agilidade em resolver materialmente a questão é louvável, contudo, 

é necessário que se reflita sobre as prerrogativas que estão sendo “sacrificadas” 

para que esse fenômeno ocorra. Para tanto, mostra-se pertinente a submissão do 

procedimento de estabilização aos princípios e fundamentos constitucionais, reflexão 

essa que será buscada a seguir. 

No Estado Democrático de Direito contemporâneo, o modelo processual civil 

pressupõe um processo justo e equitativo, no qual é assegurado às partes a 

observância do devido processo legal, direito fundamental consagrado no artigo 5º 

da Constituição Federal Brasileira. 

Nesse seguimento, os princípios do contraditório e da ampla defesa 

apresentam-se como verdadeiros corolários para a concretização da garantia 

fundamental a um processo devido.  

No que diz respeito à estabilização da tutela de urgência requerida em caráter 

antecedente, a grande questão que permeia este estudo é a eficácia da propositura 

da contestação (e não somente o “recurso cabível”) com o intuito de evitar que a 

estabilização ocorra.  

Com o desígnio de antecipar os efeitos concretos de uma sentença de mérito, 

o Código de Processo Civil inovou no cenário jurídico, prevendo a técnica da 

estabilização da tutela antecipada antecedente. Desta feita, alcançado o provimento 
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provisório almejado pela parte, é dispensada a própria decisão final, aquela proferida 

após uma cognição exauriente.  

Nesse sentido, a norma legal prevê que, uma vez não apresentado o recurso 

cabível essa decisão provisória conservará seus efeitos, acarretando na extinção do 

processo, podendo esse provimento ser revisto, reformado ou invalidado apenas por 

ação autônoma proposta por qualquer uma das partes no prazo de dois anos.  

A partir da ótica de que o processo deve seguir à luz dos institutos 

constitucionalmente previstos do contraditório, da ampla defesa e do devido 

processo legal, a leitura do artigo 304 do Código de Processo Civil, deve ser feita a 

partir da prática de um exercício democrático do processo.  

É nesse tocante que se presta a análise de outros institutos capazes de elidir 

a estabilização da tutela antecipada requerida em caráter antecedente, verificando 

que não somente o recurso tem o condão de evitar que a tutela se estabilize.  

A garantia da resposta à ação é um direito assegurado ao réu, não se 

configurando, pois, como um dever. Trata-se de um ônus processual, no qual o 

demandado tem a faculdade de se defender ou não, arcando com as consequências 

que sua ação ou inércia acarretarão no decorrer de todo o trâmite procedimental.  

Previamente, compete a observação sobre a contestação. No Processo Civil 

Brasileiro, a contestação é a peça fundamental de defesa de réu, sendo o seu 

momento de contrapor as alegações feitas pelo autor na inicial. Pode-se entendê-la 

como momento processual pertinente à defesa do réu em fatos impeditivos, 

extintivos ou modificativos do direito do autor.  

Disciplinada no artigo 335 e seguintes do Código de Processo Civil, mostra-se 

a contestação como meio hábil para a manifestação do réu, devendo este alegar 

toda a matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito com que impugna o 

pedido do autor. 

A contestação é, portanto, a mais importante modalidade de resposta do réu, 

visto que é lá o espaço concedido a ele para que exerça seu direito de defesa. É 

nesse momento processual que poderão ser alegadas todas as matérias de ordem 

processual e material, passíveis de convencer o juiz a não prestar a tutela 

jurisdicional pretendida pelo autor.  

Além disso, por ser o meio idôneo de resposta do réu, a contestação pode ser 

considerada como a própria exteriorização dos princípios do contraditório e da ampla 
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defesa. É, portanto, a oportunidade de convencer o magistrado da inexistência do 

direito pleiteado.   

Seguindo, já tendo em vista a importância da contestação para a validade do 

processo, retoma-se a análise do artigo 304 do Código de Processo Civil, que diz 

respeito à estabilização da tutela antecipada requerida em caráter antecedente.  

Esse artigo exige a interposição de agravo de instrumento – quando esta for 

requerida em primeiro grau – como recurso cabível, contra a decisão que concedeu 

tutela antecipada, sob pena de sua estabilização. Tal previsão ignora totalmente a 

possibilidade de propositura de contestação, meio idôneo de resposta do réu, que o 

permite contrapor os pedidos do autor. 

De fato, a apresentação da contestação demonstra claramente a intenção de 

réu em se opor aos pedidos formulados na inicial, de modo que se mostra descabida 

a admissão somente de apresentação de agravo de instrumento para evitar a 

estabilização da tutela.  

Nesse sentido, Luiz Eduardo Galvão Machado Cardoso (2017, p. 73) 

expressa sua opinião:  

 

O que deve contar para esse propósito é a manifestação clara do réu no 
sentido de que discorda da estabilização, desde que veiculada no prazo do 
agravo (15 dias, por força do art. 1003, § 5º do CPC). O réu deve concordar 
com a estabilização por entendê-la mais vantajosa, e não ser obrigado a 
aceitá-la por erro na utilização do instrumento processual apto a impedi-la. 
Ademais, se ele não se satisfizer com a consolidação da decisão, 
certamente irá questioná-la por meio de ação autônoma, frustrando o 
objetivo de economia processual que animou a criação da tutela satisfativa 
autônoma aqui estudada.  

 

Tal previsão legal sobrecarrega ainda mais o judiciário, definindo um recurso, 

que também é mais oneroso para o réu, como única medida cabível, em detrimento 

da contestação que é medida mais simples e adequada. Além disso, promove um 

desrespeito aos direitos fundamentais, tão presentes na Constitucionalização do 

Processo Civil.  

Acontece que essa omissão legislativa de a contestação se mostrar ou não 

eficaz para evitar a estabilização vem causando diversas decisões com pareceres 

diferentes a respeito do caso. Até mesmo o STJ proferiu decisões contraditórias em 

sede de recurso especial.  
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Em recente decisão, publicada em 2019 a primeira turma do STJ decidiu no 

sentido de que somente o respectivo recurso teria o condão de afastar a 

estabilização da tutela, sob o argumento de que a contestação não seria o 

instrumento processual adequado para tanto.  

Ocorre que, em 2018, a terceira turma do mesmo STJ, também em sede de 

recurso especial, decidiu de maneira diversa. Os julgadores consideraram a 

contestação como oposição válida para impedir a estabilização da tutela.  

O referido instituto, segundo o acórdão, serve para abarcar as situações em 

que as partes se contentam com a simples tutela antecipada, não havendo 

necessidade, portanto, do prosseguimento da ação. Assim sendo, o artigo 304 do 

Código de Processo Civil deve ser lido a partir de uma interpretação, conforme 

consta no próprio julgado, “sistemática e teleológica”, admitindo que a estabilização 

somente ocorrerá se não houver qualquer tipo de impugnação pela parte contrária. 

Segundo Luiz Guilherme Marinoni (2009) a tutela provisória é concedida a 

partir de uma cognição sumária, decisão esta que não declara nem constitui direito, 

apenas afina a sua probabilidade.  

Posto isso, mostra-se mais plausível que o conteúdo do acórdão proferido em 

2018 seja aplicado ao caso concreto. O artigo 304 não menciona expressamente a 

contestação, contudo, sua interpretação deve se dar em conformidade ao contexto 

jurídico, à Constituição e às demais normas processuais.  

Deve ser considerada a finalidade da contestação que é, justamente, 

exteriorizar a resistência do réu quanto aos pedidos formulados pelo autor. Se o réu 

contrapõe o pedido de tutela, é evidente que essa sua posição não pode ser 

ignorada e a tutela, consequentemente ser estabilizada. Há uma objeção do réu 

quanto a isso que não tem razão para ser desprezada. 

O objetivo da tutela provisória é reduzir a litigiosidade, os prejuízos 

decorrentes do decurso do tempo com o processo em trâmite, e não promover ainda 

mais ações, recursos e complicações ao judiciário.  

Consoante ao já debatido, os princípios constitucionais devem ser aplicados 

ao processo em harmonia, de forma que um não fira e nem diminua o outro. A 

celeridade processual deve coexistir em conformidade à ampla defesa, ao 

contraditório, à dignidade da pessoa humana.  
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Diante da Constitucionalização do Processo Civil Brasileiro, que trouxe para 

seu texto legal, já de início, valores fundamentais, entende-se que, uma vez 

estabilizada a tutela provisória de urgência antecipada, a impossibilidade de sua 

revogação judicial após a apresentação de defesa (contestação) da parte requerida, 

encontra-se incoerente com a Constitucionalização do Processo Civil por não 

observar valores implícitos e expressos dessa Constitucionalização.  

 

5 CONCLUSÃO 

 

A partir do estudo feito, chega-se à conclusão de que não se mostra razoável 

que o réu, mesmo tendo apresentado contestação exteriorizando sua 

inconformidade com a decisão proferida, sinalizando o desejo de prosseguimento do 

feito, por não ter sido interposto respectivo recurso, tenha a estabilização contra si 

concretizada. 

Admitir uma interpretação restritiva do artigo 304 ocasionaria uma leva de 

recursos que sobrecarregariam desnecessariamente o judiciário. Ainda, essa 

situação ocasionaria um estímulo desnecessário no ajuizamento de ação autônoma 

com o fim de rever, reformar ou invalidar a referida medida. 

Conforme o parágrafo 3º do artigo 304 do cpc, a tutela conservará seus 

efeitos enquanto não revista, reformada ou invalidada por decisão autônoma. Isto é, 

com base no texto legal, mesmo que a parte apresente sua resistência por meio da 

contestação, a decisão estabilizar-se-á, de modo que permanecerá surtindo efeitos 

até decisão a ser proferida em uma ação autônoma objetivando esse fim. 

Consoante ao já debatido, os princípios constitucionais devem ser aplicados 

ao processo em harmonia, de forma que um não fira e nem diminua o outro. A 

celeridade processual deve coexistir em conformidade à ampla defesa, ao 

contraditório e a dignidade da pessoa humana. 

Acontece que, ao não permitir a contestação como meio apto para afastar a 

estabilização da tutela resulta em grave afronte aos princípios da ampla defesa e do 

contraditório. 

O que se defende é uma interpretação extensiva da legislação processual, 

devendo-se levar em conta toda a estrutura constitucional, sob a qual o processo 
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civil é formado, bem como as finalidades almejadas por esse instituto que foi 

recentemente inserido no ordenamento jurídico brasileiro. 

A estrita exigência do recurso cabível para evitar a estabilização estimula uma 

considerável e desnecessária demanda de recursos que tendem a abarrotar os 

Tribunais.  

Ainda, parece incoerente fazer com que a parte, mesmo expressando sua 

resistência por meio de contestação, tenha que fazer uso da proposição da ação 

autônoma da qual trata o parágrafo 3º do artigo 304; mais uma complicação 

decorrente de uma medida que poderia ser resolvida levando-se em conta a 

contestação apresentada nos autos.  

Conclui-se, portanto, que a contestação se apresenta como meio processual 

eficaz para impedir a estabilização da tutela de urgência antecipada requerida em 

caráter antecedente pois, além de garantir a aplicabilidade dos preceitos 

constitucionais, cumpre com a finalidade da norma e ainda evita proposição de 

ações autônomas e interposição de recursos sem necessidade, concretizando o 

escopo principal da inserção do instituto da estabilização no ordenamento jurídico 

brasileiro: economia e eficiência processual.  
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VEDAÇÃO DE ESCOLHA DE REGIME DE CASAMENTO AOS MAIORES DE 70 

ANOS: UMA ANÁLISE COM BASE NA TEORIA LIBERAL DE FREDERICH 

AUGUST VON HAYAK 

 

Fernanda Gomes Cezar¹63 
Mauricio Souza de Oliveira64 

 

RESUMO 

Trabalho de conclusão de curso sobre a obrigatoriedade do regime de separação de 
bens aos idosos. Análise da obrigatoriedade do regime patrimonial de separação 
obrigatória aos maiores de setenta anos e o possível conflito com os direitos 
humanos positivados. Utilizar-se-á de pesquisa bibliográfica em livros, artigos 
científicos, relatórios e pareceres através de estudo da doutrina pertinente. A 
presente pesquisa encontra-se enraizada no campo dos princípios constitucionais de 
Direito de Família e na área de proteção à dignidade da pessoa humana. Delimita-se 
na proteção à autonomia da vontade e da liberdade de escolha do regime 
patrimonial de cônjuges idosos. Analisar-se-á se a idade é motivo suficiente para 
que determinados direitos lhes sejam podados. Estudar-se-á a intervenção do 
Estado e tal imposição legal, discutindo se é atentatória à liberdade individual da 
pessoa idosa, que é sujeito de direitos e de deveres como qualquer cidadão.  A 
pesquisa está estruturada com base na construção teórica sobre o tema proposto no 
sentido dos objetivos, finalidades e benefícios esperados no campo das políticas 
públicas de proteção ao idoso em face do exercício da cidadania. 
 
Palavras-Chave: Família. Idoso. Liberdade 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

A Constituição Federal é a norteadora de todo o ordenamento jurídico 

brasileiro, desde a feitura dos primeiros atos para a criação da norma até sua 

posterior aplicação no caso concreto. Por essa razão, não devem existir leis que 

descumprem aos princípios e regras já estipulados em nossa Constituição Federal, 

porém ainda assim leis inobservantes são editadas, um bom exemplo é a lei a qual 

irá ser tratada nesse trabalho. 
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OAB/SC. E-mail: msoliveira.14@hotmail.com.  
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Neste contexto, o presente trabalho tratará do art. 1.641, inciso II, do Código 

Civil de 2002, o qual dispõe que será obrigatório o regime de separação de bens no 

casamento da pessoa maior de setenta anos. O mencionado dispositivo será 

estudado numa tentativa de buscar identificar as razões do legislador na criação 

dessa norma e sua compatibilidade com a sociedade atual, bem como com os 

princípios constitucionais. 

Assim, antes de delimitar as características de cada capítulo, cabe destacar a 

importância do Direito de Família dentro do ordenamento e para toda a sociedade. A 

apesar de ser considerado um ramo do direito privado, as normas reguladoras do 

direito de família trazem características eminentes do direito público, pois suas 

implicações atingem de certa maneira a coletividade.  

Contudo não deve o Estado intervir na organização familiar, sem que haja a 

real necessidade, uma vez que intervindo nessa organização limitará liberdades e 

direitos dos indivíduos. 

Sendo assim, neste trabalho de conclusão de curso analisar-se-á, tendo como 

base a Teoria Liberal de Friedrich Von Hayek, os princípios Constitucionais, sendo 

eles princípio da dignidade da pessoa humana, a proteção da vontade e da liberdade 

individual, principalmente, no tocante a obrigatoriedade do regime de separação de 

bens aos idosos. 

A pesquisa será estruturada com base na revisão bibliográfica, pelo estudo da 

doutrina pertinente, em livros, artigos científicos, relatórios e pareceres e na 

jurisprudência pátria.  

 

2 IDOSO, SOCIEDADE E A LEI 

 

Para entrar na discussão referente ao Artigo 1.641, II do Código Civil de 2002, 

será necessário entender quem é o idoso. De acordo com o Estatuto do Idoso, 

“Idoso é toda a pessoa com idade igual ou superior a 60 anos”. Sendo assim o 

Estatuto não difere sexo, raça, ou classe social. 

 

A figura do idoso poderia até ser controvertida se não existisse uma 
nomenclatura própria em lei, definida no exercício legislativo de 2003. A Lei 
n. 10.741, de 1º de outubro, no ano citado (que dispõe sobre o Estatuto do 
Idoso), já estabeleceu de forma lacônica, que o idoso é a pessoa com idade 
igual ou superior a 60 (sessenta) anos. Como fez a lei citada, não se 
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imprimiu para a configuração do idoso, a diferença de sexo, condição social 
ou outras variantes denotativas da individualidade humana. (VILASBOAS, 
2015, p.3). 

 

Pode se ver que o único parâmetro, para definir a pessoa idosa é a idade, não 

necessitando levar em consideração outros fatores, como sua virilidade, nem sua 

atividade efetiva em sociedade. 

 

Velhice é a palavra usada para indicar o período final da vida. A velhice não 
pode ser definida com precisão, por dois motivos: o processo de 
envelhecimento difere bastante de indivíduo para indivíduo. Uma pessoa de 
idade avançada pode ter mais saúde e agilidade mental que uma pessoa 
bem mais nova; uma pessoa pode ser vista como velha em determinada 
sociedade, e ser considerada relativamente jovem em outra sociedade. O 
indivíduo é um conjunto complexo de órgão e células, funções, hábitos e 
reações diversas, entrelaçando-se o todo de maneira equilibrada. O homem 
é uno, sua vida é una: ela não se divide em períodos como a juventude, a 
maturidade, a velhice, mas continua e se transforma. Cada um de seus 
elementos tem seu modo de viver, e, portanto, de evoluir e regredir 
(VILASBOAS, 2015, p.6). 

 

Os idosos estão participando efetivamente, e cada vez mais da vida em 

sociedade, houve uma evolução se considerarmos o parâmetro do século passado, 

ou até mesmo da década passada. O mercado de trabalho conforme estáticas do 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (2018) afirma que são 7,5 milhões de 

idosos no mercado de trabalho, o esse aumento vem desde o ano de 2012, apesar 

de os idosos serem o grupo com menor participação no mercado, este percentual 

vem aumentando, passando de 5,9% em 2012 para 7,2% este ano. São 7,5 milhões 

de idosos na força de trabalho. 

Fica claro que os idosos pós-moderno, querem ser pessoas ativas que 

contribuem para uma sociedade melhor, com essa atitude pró ativa, esses idosos 

contribuíram e ainda contribuirão muito as novas gerações. Taxá-los apenas pela 

idade é uma forma injusta de tratamento, sendo esse apenas um fator formal para 

caracterizar uma faixa etária, sem levar em consideração outras características 

pessoais. Vilasboas (2015, p.2) acrescenta que “A idade tem seus estágios, de tal 

sorte a cometer às pessoas uma classificação por critérios múltiplos e variados. Há, 

por incrível que possa parecer, um critério atemporal”.  

 

Robert Kastenbaum falou de um ‘método alternativo de classificar as 
pessoas pela idade. As distinções baseiam-se na situação de vida da 
pessoa, especialmente no lugar por ela ocupado na sociedade, mais do que 
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no número de anos transcorridos desde seu nascimento. Sociólogos e 
antropólogos por vezes se referem a isso como a um método de 
classificação de idade por estágios. Este tem sido o critério mais importante 
para a distinção de idades em muitas sociedades, e ainda subsiste como 
enfoque suplementar nas nações industrializadas de hoje’ (KASTENBAUM, 
1891, p.4. apud VILASBOAS, 2015, p.2). 

 

Após essa explanação breve de quem é o idoso, e qual seu papel na 

sociedade, será então necessário entender o marco da proteção dos idosos, e quais 

os direitos essas pessoas tão importantes para a sociedade tem assegurado.  

A proteção aos idosos, é algo muito novo na sociedade, pois antes da 

constituição federal de 1988, poucas eram as leis que efetivamente, davam proteção 

e inclusão ao idosos.  

Conforme cita Segundo Faleiros (FALHEIROS, 2008 apud CABRAL, 2016, 

p.15) constituições anteriores a Carta Magna de 1988 pouco previam em relação aos 

direitos dos idosos, sendo que no período Getulista65 a responsabilidade do Estado 

era considerada residual, somente vindo a intervir quando a família e as instituições 

filantrópicas falhassem no seu dever.  

As constituições anteriores, não previam nada mais do que o direito a 

aposentadoria conforme Lima (2019) no Brasil, a introdução de mudanças foi feita 

gradativamente, as Constituições anteriores a de 1988, como as de 1937, 1947 e 

1969 apenas mencionaram o termo idoso e a previsão de a aposentadoria 

assegurada com o avanço da idade.  

Pode então ser observado que o marco inicial dos direitos aos idosos no país 

foi sem dúvida foi a Constituição de 1988, a qual foi promulgada, após uma fase 

obscura da sociedade, e com isso, estabelecer um caráter humanístico, com a 

finalidade de proteger os cidadãos brasileiros, independente de idade, raça, cor ou 

religião.  

A Constituição Federal de 1988 foi o grande marco nos avanços das políticas 

públicas de proteção social aos idosos brasileiros. De acordo com Serpa (2012, p. 

41) destacam-se a equivalência de benefícios urbanos e rurais, a universalização do 

direito à saúde e a garantia da assistência social não contributiva, regulamentada 

pela Lei Orgânica de Assistência Social que é o benefício de prestação continuada, 

atualmente responsável por grande parte dos rendimentos dos idosos brasileiros.  
                                                      
65 Vale aqui lembrar que a era Getulista, compreende os 15 anos (1930 a 1945), em que Getúlio 

Vargas esteve no governo, esse foi um período foi um marco histórico, em razão, das alterações 
feitas social como econômicas. 
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Seguindo a orientação constitucional, no dia 04 de janeiro de 1994, foi criada 

a Lei 8.824, a qual institui a Política Nacional do Idoso. Com objetivo de proteger o 

idoso, para ter vida, saúde e convivência social de qualidade, tal situação fica 

explicitada em seu Artigo 1º.   

“Art. 1º A política nacional do idoso tem por objetivo assegurar os direitos 

sociais do idoso, criando condições para promover sua autonomia, integração e 

participação efetiva na sociedade”.  

Com ações conjuntas as esferas governamentais objetivam uma maior 

integração do cidadão idoso na sociedade, como determina o Plano Integrado de 

Ação Governamental para o Desenvolvimento da Política Nacional do Idoso do 

Ministério da Previdência e Assistência Social, a partir das diretrizes traçadas:  

 

I – Viabilizar formas alternativas de participação, ocupação, convívio do 
idoso, proporcionando-lhes integração as demais gerações; II – Promover a 
participação e a integração do idoso, por intermédio de suas organizações 
representativas, na formulação, implementação e avaliação das políticas, 
planos, programas e projetos a serem desenvolvidos; III – Priorizar o 
atendimento ao idoso por intermédio de suas próprias famílias, em 
detrimento do atendimento asilar, à exceção dos idosos que não possuam 
condições de garantir sua sobrevivência; IV – Descentralizar as ações 
político administrativas; V – Capacitar e reciclar os recursos humanos nas 
áreas de geriatria e gerontologia; VI – Implementar o sistema de 
informações que permitam a divulgação da política, dos serviços oferecidos, 
dos planos e programas em cada nível de governo; VII – Estabelecer 
mecanismos que favoreçam a divulgação de informações de caráter sobre 
os aspectos biopsíquico sociais do envelhecimento; VII – Priorizar o 
atendimento ao idoso em órgãos públicos e privados prestadores de 
serviços; IX – Apoiar estudos e pesquisas sobre a questão do 
envelhecimento (BRASIL. Lei nº 8842, de 04 de janeiro de 1994).  

 

E mais tarde venho a ser sancionado o Estatuto do Idoso Lei 10.741, mais 

especificamente em 01 de Outubro de 2003, tendo caráter mais abrangente, que a 

Política Nacional do Idoso (PNDI), o qual visa uma maior proteção ao idoso, em 

todos os níveis da vida, como a família, saúde, discriminação e violência.  

O Estatuto do Idoso, é o meio com o qual os sexagenários, podem ter 

proteção, e são rígidas as punições com aqueles que ousam desrespeitar, a essa 

parte da população que tanto contribuiu e ainda contribui para as novas gerações.  

Sendo essa a maior conquista dessa parcela da população, que por muitos 

anos, teve seus direitos humanos, esquecidos, sendo tratados de forma 

preconceituosa, desrespeitosa e indigna, por muito tempo foram vistos como sem 

valor, sem utilidade para a sociedade, da qual faziam parte.  
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No novo diploma legal, o idoso passa a ter direitos específicos e diferenciados 

em relação às demais pessoas, haja vista merecer da sociedade uma proteção 

especial em função da sua idade já avançada. Em virtude do próprio processo 

natural e biológico do envelhecimento, a pessoa idosa se torna mais frágil, os 

problemas de saúde aparecem com mais frequência, já não possui tanto vigor, 

implicando, assim, maiores dificuldades. Desta maneira, é preciso adotar medidas, a 

fim de que seja possível equilibrar as condições e possibilidades desses cidadãos 

em relação aos demais. Ora, se o idoso já não tem mais tantas forças para lutar, é 

dever do Estado e da Sociedade conferir-lhes uma proteção maior.  

 

Está é a legítima tradução do princípio da igualdade, continua: A regra da 
igualdade não consiste senão em aquinhoar desigualmente aos desiguais, 
na medida em que se desigualam. Nesta desigualdade social, 
proporcionada à desigualdade natural, é que se acha a verdadeira lei da 
igualdade. O mais são desvarios da inveja, do orgulho, ou da loucura. Tratar 
com desigualdade a iguais, ou a desiguais com igualdade, seria 
desigualdade flagrante, e não igualdade real. Os apetites humanos 
conceberam inverter a norma universal da criação, pretendendo, não dar a 
cada um, na razão do que vale, mas atribuir o mesmo a todos, como se 
todos se equivalessem (GALVÃO, 2006, p.16 apud IDALENCIO, 2007). 

 

Para que os idosos pudessem ter seus direitos assegurados, necessário seria 

que uma Lei maior, os tratassem com a dignidade que merecem, sendo assim como 

já delineado acima, a Constituição Federal, trouxe essa segurança jurídica, social e 

humana aos nossos idosos, o que fez total diferença para que pudessem ser 

respeitados e vivessem com dignidade.  

 

Os direitos da pessoa idosa estão presentes em vários capítulos da 
Constituição, considerando-se a mudança de paradigma do idoso assistido 
para o do idoso ativo, do idoso improdutivo excluído do mercado de trabalho 
para o do idoso como sujeito de direitos como pessoa envelhecente, do 
idoso cuidado exclusivamente na família para o do idoso protegido pelo 
Estado e pela sociedade, do idoso marginalizado para o do idoso 
participante. Esses direitos se fazem presentes nos capítulos da assistência, 
da família, do trabalho e da previdência, considerando tanto a cobertura de 
necessidades (de forma não contributiva) como em decorrência da 
contribuição e do trabalho (FALEIROS, 2008, p.11). 

 

O texto constitucional, está alinhado com a tendência de valorização do 

homem, preocupando-se com a vida, liberdade, democracia, sendo um de seus 

maiores marcos a defesa da cidadania e da dignidade da pessoa humana, dentre 

outros, mas senso esses os que mais sobressaltam nesse momento do estudo.  
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Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel 
dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado 
Democrático de Direito e tem como fundamentos: I - a soberania; II - a 
cidadania; III - a dignidade da pessoa humana  

 

Como já citado, a Constituição Federal de 1988, foi promulgada, logo após um 

período de obscuridade66. Onde os indivíduos não tinham direitos garantidos, sendo 

assim a atual carta cidadã, tem como seu principal objetivo o bem-estar de todos, 

sem descriminação por qualquer que seja o fator.  

 

Art. 3º Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do 
Brasil:  
IV - promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, 
idade e quaisquer outras formas de discriminação.  

 

Não podendo deixar de citar o artigo 5º da Constituição Federal, pois esse 

artigo preceitua que todos são iguais perante a lei, sem distinções. Porém pode 

ainda ir além, todos são iguais, independente de lei, todos merecem, respeito e uma 

vida digna, quando fala vida digna, refere-se a saúde, educação, moradia, 

oportunidade e trabalho, sem que haja preconceitos. 

A vedação de escolha de regime de casamento aos maiores de 70 anos pode 

ser interpretado de modo preconceituoso quando parte do princípio que uma pessoa 

desta idade não está em condições de escolher e decidir o que é melhor para sua 

vida, exercendo o que há de mais caro no estado democrático de direito, que é a sua 

liberdade. 

Ainda em um capítulo especifico a constituição traz os deveres, da família e 

do próprio Estado para com os idosos, visando com que eles tenham uma melhor 

convivência social.  

 

Art. 229. Os pais têm o dever de assistir, criar e educar os filhos menores, e 
os filhos maiores têm o dever de ajudar e amparar os pais na velhice, 
carência ou enfermidade.  
 
Art. 230. A família, a sociedade e o Estado têm o dever de amparar as 
pessoas idosas, assegurando sua participação na comunidade, defendendo 
sua dignidade e bem-estar e garantindo-lhes o direito à vida. § 1º Os 
programas de amparo aos idosos serão executados preferencialmente em 
seus lares.  
§ 2º Aos maiores de sessenta e cinco anos é garantida a gratuidade dos 
transportes coletivos urbanos.  

                                                      
66 Digo fase obscura, pois antes da promulgação da Constituição Federal de 1988, o Brasil passou 

por um período de 21 anos, sob o domínio de militares, e com todos os seus direitos esquecidos. 
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Muito se falou de direitos, que os idosos foram conquistando ao longo dos 

anos, mas vale aqui ressaltar que a constituição previu muitos direitos, bem como 

deveres aos maiores de 60 anos, previu inclusive que deveria existir uma lei própria 

para que tratasse efetivamente dos direitos dos sexagenários, e com isso pudesse 

haver um tratamento diferenciado, mas vale ressaltar que em momento algum a 

Constituição federal impôs aos idosos parâmetros para o casamento, não havendo 

vedação alguma a sua escolha de regime de bens.\ 

Tanto a Constituição Federal, quanto o Estatuto do idoso, preveem muitos 

direitos, como os acima citados, mas não encontra-se vedação ao regime de 

casamento, o legislador, ao impor tal lei violou, uma grande direito do idoso, que é a 

liberdade de escolha, tem-se o objetivo de proteger o idoso, porém não é com 

medidas tão restritivas e impactantes que se protege. 

No âmbito da assistência social, consta no art. 203 da Constituição Federal a 

previsão da proteção à velhice, bem como a institucionalização da garantia de um 

salário mínimo mensal ao idoso  e ao deficiente necessitado, com vistas a propiciar a 

um e a outro condições para um mínimo existencial, a constituição ainda prevê aos 

idosos benefícios previdenciários, sendo eles a aposentadoria, podendo ser por 

tempo de serviço, invalidez ou auxilio doença, e o benefício social já citado, todos 

com o fim de proporcionar ao idoso uma vida digna. Explanado um pouco sobre 

quem é o idoso, qual sua função e efetivação na sociedade, necessita adentrar um 

pouco mais no assunto, onde será tratado nas próximas linhas acerca do casamento 

e todas as implicações sociais e patrimoniais.  

No século passado, podendo ainda dizer que na década passada, o 

casamento era visto como uma forma das famílias criarem alianças, manterem-se no 

poder, geralmente casamentos arranjados, com a finalidade única de enriquecimento 

das famílias. O arranjo dessas famílias constava, um homem e uma mulher, que 

mais tarde teriam filhos, o homem seria o patriarca e provedor do lar e a mulher 

cuidaria dos filhos proporcionando a estes educação, ainda cuidava do lar, e essa 

cultura se passava de geração para geração. Ocorre que os tempos mudaram e 

consequentemente a cultura das pessoas. A forma com que a sociedade de hoje 

entende o casamento e suas relações, já não é mais a mesma do século passado. 

Com essa mudança da sociedade, uma evolução pode-se dizer, pois os 

arranjos familiares de hoje, são criados a partir do afeto, cada qual escolhe o 
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parceiro que deseja construir a vida. Não se existe mais um padrão na família, como 

era imposto no passado, no cenário atual, pode-se encontrar no seio da família, dois 

pais, duas mães, uma mãe solo, um pai solo.  Pode-se notar que o legislador, 

conseguiu acompanhar essa evolução, e criara no ordenamento, leis para amparar 

tais evoluções sociais, muito embora tenha mantido a vedação de escolha do regime 

de casamento aos maiores de 70 anos. 

Com as modificações culturais, a mulher já não tem mais a necessidade de 

ficar apenas em casa, cuidando dos filhos e cuidando da organização do lar, homem 

e mulher concorrem em igualdade no mercado de trabalho, e visando eliminar todo e 

qualquer preconceito a constituição igualou homens e mulheres perante a lei. 

 

Com a modificação dos costumes e pretendendo expurgar distinções, 
preconceitos e desigualdades existentes no Direito de Família brasileiro, 
bem como, materializar as conquistas, a Constituição de 1988 introduziu e 
reafirmou conceitos, como: a igualdade entre homens e mulheres, deu 
status de entidade familiar ao instituto da união estável; igualou os direitos e 
deveres de homens e mulheres no referente à sociedade conjugal, 
estendendo o pátrio poder à mãe, adequando-se o nome do instituto para 
poder familiar; reafirmou a possibilidade da dissolução do casamento pelo 
divórcio; criou a prioridade na proteção à criança, ao adolescente ao jovem 
e ao idoso; impediu qualquer discriminação a respeito da origem dos filhos” 
(SERPA, 2012, p.46)  

 

Sendo assim, tais princípios devem estar alinhados de acordo com Código 

Civil, afim irradiar esses princípios previstos na Constituição Federal, nas legislações 

fundamentais.  Usando as palavras Serpa (2012, p.49) nos ensina que “Na senda da 

constitucionalização e as mudanças e os influxos da humanização das relações 

jurídicas em nosso tempo.” 

Sendo assim fez-se necessário a constitucionalização, de tais atos, para que 

ambos os cônjuges tivessem seus direitos garantidos.  

O casamento na sociedade atual, já não é mais visto como na década 

passada, onde casavam-se homem e mulher muitas vezes esse casamento era 

arranjado, com o objetivo de enriquecer a família gerando assim mais poder e luxo 

as famílias, muito se transformou de lá para cá, iniciando pelos arranjos familiares, e 

os tipos de casamento e sua finalidade. 

Na atual sociedade, os casamentos são frutos de um relacionamento, que tem 

como característica fundamental o amor e a união do casal, cada um ser tem o 

direito e a liberdade de escolher o seu cônjuge, a pessoa com a qual passará a viver 
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e construir uma família, se quiser. Ambos proverão o lar e com ajuda mutua, 

poderão assim construir patrimônio, filhos e um legado, fruto de amor, união e 

respeito. 

 

Na doutrina atual, destaca-se o interessante conceito oferecido por Maria 
Helena Diniz, para quem: “O casamento é o vínculo jurídico entre o homem 
e a mulher que visa o auxílio mútuo material e espiritual, de modo que haja 
uma integração fisiopsíquica e a constituição de uma família. (DINIZ, 2005, 
p.39 apud TARTUCE, 2017, p. 41)  

 

Tendo o casamento tem natureza contratual, necessita-se de modalidades 

para que os nubentes, possam decidir qual a melhor que lhes convêm, pois se por 

algum motivo o casal vier a separar, as regras aplicadas serão as que estão 

previstas no regime de bens escolhido pelo casal, ou na falta de pacto antenupcial, o 

regime legal da comunhão parcial de bens.  

O meio com o qual a relação conjugal será regida se chama de regime de 

bens, o qual Tartuce (2017, p. 34) ensina que nada mais é do que “O regime 

matrimonial de bens pode ser conceituado como sendo o conjunto de regras 

relacionadas com interesses patrimoniais ou econômicos resultantes da entidade 

familiar, sendo as suas normas, em regra, de ordem privada”. 

O ordenamento prevê quatro modalidades de regime de casamento, sendo 

elas a Comunhão Parcial de Bens, Comunhão Universal, Participação Final nos 

Aquestos e Separação de Bens. As quais serão brevemente trazidas ao estudo para 

enriquecer a pesquisa.  

O regime da Comunhão Parcial de Bens, é o estipulado por lei, para os 

nubentes que não adotam o pacto antenupcial, esse regime traz a garantia aos 

futuros cônjuges quanto aos bens adquiridos no passado, ou seja, em uma futura 

separação só entrará em partilha os bens adquiridos na constância do casamento.  

 

O regime da comunhão parcial é o que prevalece se os consortes não 
fizerem pacto antenupcial, ou, se o fizerem, for nulo ou ineficaz (CC, art. 
1.640, caput). Por essa razão, é chamado também de regime legal ou 
supletivo, como já mencionado. Caracteriza-se por estabelecer a separação 
quanto ao passado (bens que cada cônjuge possuía antes do casamento) e 
comunhão quanto ao futuro (bens adquiridos na constância do casamento), 
gerando três massas de bens: os do marido, os da mulher e os comuns 
(GONÇALVES, 2017, p. 615). 
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O regime estabelece que os bens serão partilhados, caso haja uma 

dissolução da unidade conjugal, serão aqueles adquiridos na constância do 

casamento. Porem vale ressaltar que apenas os bens adquiridos onerosamente pelo 

casal, excluindo-se assim doação ou herança.  Conforme o art. 1.659 do Código 

Civil, que assim dispõe: 

 

Excluem-se da comunhão:  I – os bens que cada cônjuge possuir ao casar, 
e os que lhe sobrevierem, na constância do casamento, por doação ou 
sucessão, e os sub-rogados em seu lugar;  II – os bens adquiridos com 
valores exclusivamente pertencentes a um dos cônjuges em sub-rogação 
dos bens particulares;  III – as obrigações anteriores ao casamento;  IV – as 
obrigações provenientes de atos ilícitos, salvo reversão em proveito do 
casal; V – os bens de uso pessoal, os livros e instrumentos de profissão;  VI 
– os proventos do trabalho pessoal de cada cônjuge;  VII – as pensões, 
meios-soldos, montepios e outras rendas semelhantes 

 

Como explanado, ao casal que pretende contrair núpcias, e não quer fazer 

pacto antenupcial, a eles está assegurado, um contrato de casamento, que findado a 

união caberá aos nubentes uma partilha justa, cada qual recebera em sua partilha, a 

rigor 50% do patrimônio amealhado, de todo montante adquirido na constância do 

casamento.  

Agora tem-se outra perspectiva para os casais que resolvem adotar o pacto 

antenupcial, que o casal possa regulamentar sob qual regime pretende se casar.  

 

Regime da comunhão universal é aquele em que se comunicam todos os 
bens, atuais e futuros, dos cônjuges, ainda que adquiridos em nome de um 
só deles, bem como as dívidas posteriores ao casamento, salvo os 
expressamente excluídos pela lei ou pela vontade dos nubentes, expressa 
em convenção antenupcial (CC, art. 1.667). Por tratar-se de regime 
convencional, deve ser estipulado em pacto antenupcial (GONÇALVES, 
2017. p.628).  

 

Passar agora a tratar das modalidades de casamentos que podem ser 

adotadas por meio do Pacto Antenupcial sendo elas a comunhão universal, 

separação de bens e a participação final nos aquestos.  

O regime da comunhão universal de bens, entende-se que haverá 

comunicação de todos os bens, os adquiridos anterior a constância do casamento, 

como aqueles que serão adquiridos durante o casamento. É uma comunicação total, 

tanto de bens como de dívidas.  
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Como regra básica, comunicam-se tanto os bens anteriores ou presentes 
quanto os posteriores à celebração do casamento, ou seja, há uma 
comunicação total ou plena nos aquestos, o que inclui as dívidas passivas 
de ambos (art. 1.667 do CC). Assim, em regra, todos os bens adquiridos 
durante a união, por um ou ambos os cônjuges, são comunicáveis na 
comunhão universal. Também se comunicam os bens recebidos por um ou 
por ambos por herança ou doação durante o casamento (TARTUCE, 2017. 
p.116).  

 

Ainda no mesmo sentido discorre sobre o assunto Gonçalves (2017) no 

aludido regime predominam os bens comuns, de propriedade e posse de ambos os 

cônjuges, não importando a natureza, se móveis ou imóveis e direitos e ações, o 

acervo comum permanece indivisível até a dissolução da sociedade conjugal, 

embora tudo quanto um deles adquire se transmita imediatamente, por metade, ao 

outro cônjuge, podem existir, no entanto, bens próprios do marido e bens próprios da 

mulher (esses bens próprios são os adquiridos antes da comunhão). Ainda se exclui 

da comunhão o que a lei ou a convenção antenupcial especialmente mencionam. 

Inexistindo tal exclusão, não é permitido a um ou outro cônjuge apossar-se de 

qualquer dos bens comuns, privando o consorte de igual uso.  

O regime da comunhão universal, os bens dos nubentes independentes de 

sua origem se moveis ou imóveis, tornam-se um acervo só, sendo esses uno e 

indivisíveis, até a dissolução do casamento. Cada consorte tem direito a metade, de 

todo o montante formado, mesmo que no início da união em nada tenha contribuído.  

Outro regime previsto é o da Participação Final dos Aquestos, regime novo 

adotado Pelo Código Civil de 2002, esse vem a ser um regime mais complexo, pois 

na constância do casamento aplica-se as regras da Separação de bens, já quando o 

casamento se extinguir serão aplicadas as regras da Comunhão Parcial de bens.  

Trata-se de um regime híbrido, pois durante o casamento aplicam-se as 

regras da separação total e, após a sua dissolução, as da comunhão parcial. Nasce 

de convenção, dependendo, pois, de pacto antenupcial. Cada cônjuge possui 

patrimônio próprio, com direito, como visto, à época da dissolução da sociedade 

conjugal, à metade dos bens adquiridos pelo casal, a título oneroso, na constância 

do casamento (GONÇALVES, 2017, p. 638). 

Nesse regime cada cônjuge, possui patrimônio individual, e no momento da 

dissolução, será partilhado, apenas cinquenta por cento dos bens adquiridos pelo 

casal a título oneroso. Conforme discorre Serpa (2012, p. 78), “Predomina nesse 

regime que cada partícipe possui patrimônio próprio, sendo que, no caso de 
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dissolução, apenas a metade dos bens adquiridos, a título oneroso ou eventual pelo 

casal durante a relação será de direito do outro”.  

E finalmente, e sendo esse o mais importante o regime da Separação de 

bens. Nesse regime os cônjuges preservam a posse integral de seus bens, sejam 

moveis ou imóveis. Podendo aliená-los, agravá-los, ou mesmo adquiri-lo sem 

comunicar ao cônjuge. Dispõe o art. 1.687 do Código Civil de 2002  

“Art. 1.688. Ambos os cônjuges são obrigados a contribuir para as despesas 

do casal na proporção dos rendimentos de seu trabalho e de seus bens, salvo 

estipulação em contrário no pacto antenupcial”. 

Esse é o regime ao qual será dado maior atenção no presente, tendo em vista 

que é o regime que os sexagenários, obrigatoriamente terão que adotar, segundo 

nosso constituinte como uma forma de proteção ao idoso.  

 

Outra imposição legal é o regime de separação obrigatória aos idosos. A 
norma estava prevista no artigo 258 do CC de 1916, atingindo homens com 
sessenta anos e mulheres com cinquenta. A regra foi mantida no CC de 
2002, igualando-se a idade de ambos as partes para sessenta anos. A Lei 
nº 12.344209, de 9 de dezembro de 2010, modificou a idade de ambos as 
partes para setenta anos (SERPA, 2012, p. 88). 

 

Essa sem dúvida é forma de separar o “amor do valor”, nessa perspectiva fica 

claro que casamento é um negócio jurídico que necessita ser tutelado, tanto é que 

tem um capítulo especifico no Código denominado “Do Direito Patrimonial”. Sendo 

assim o legislador viu a necessidade de disciplinar o casamento, para que pudessem 

resolver conflitos que possam vir a acontecer, protegendo o idoso, que estaria em 

situação de vulnerabilidade, simplesmente em decorrência de sua idade.  

Como analisado acima, aos idosos maiores de setenta anos é imposto o 

regime da separação obrigatória, como uma forma de “proteção”, nesse sentido faz-

se necessário analisar a questão da capacidade civil do idoso.  

Primeiramente será necessário definir o que é capacidade, tal definição será 

feita por Serpa (MIRANDA, 1954, p. 155 apud SERPA, 2012, p. 100), Capacidade 

jurídica ou capacidade de direito é a aptidão que a pessoa tem de gozar e exercer 

direitos. Desde o nascimento o homem adquire a personalidade civil, nessa seara 

enuncia Pontes de Miranda que personalidade é a capacidade de ser titular de 

direitos, pretensões, ações e exceções e também de ser sujeito –passivo - de 

deveres, obrigações, ações e exceções". Capacidade de direito e personalidade são 
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sinônimas, desta forma é portador dessa capacidade jurídica, da capacidade de ter 

direitos, inatos, ou inerentes ao homem, não importando a idade, o estado de saúde, 

o sexo ou nacionalidade.  

Então podemos ver, que capacidade está ligada ao fato de o cidadão poder 

ou não praticar atos da vida civil, existem pessoas que por alguma incapacidade 

física ou mental não podem exercer tais aspectos civil e juridicamente. Gonçalves 

(2017, p. 93) O art. 1º do novo Código entrosa o conceito de capacidade com o de 

personalidade, ao declarar que toda “pessoa é capaz de direitos e deveres na ordem 

civil”. Afirmar que o homem tem personalidade é o mesmo que dizer que ele tem 

capacidade para ser titular de direitos.  

 

Quem possui as duas espécies de capacidade tem capacidade plena. Quem 
só ostenta a de direito, tem capacidade limitada e necessita, como visto, de 
outra pessoa que substitua ou complete a sua vontade. São, por isso, 
chamados de ‘incapazes’ (GONÇALVES, 2017, p. 93). 

 

O objetivo de trazer tal discussão acerca da capacidade, é para analisarmos, 

quem são as pessoas “capazes” e as “incapazes”, pois ao analisar o texto da lei, o 

idoso é uma pessoa de personalidade jurídica de direitos e obrigações, que goza de 

todas as suas capacidades.   

 

Nem todas as pessoas têm, contudo, a capacidade de fato, também 
denominada capacidade de exercício ou de ação, que é a aptidão para 
exercer, por si só, os atos da vida civil. Por faltarem a certas pessoas alguns 
requisitos materiais, como maioridade, saúde, desenvolvimento mental etc., 
a lei, com o intuito de protegê-las, malgrado não lhes negue a capacidade 
de adquirir direitos, sonega lhes o de se auto determinarem, de os exercer 
pessoal e diretamente, exigindo sempre a participação de outra pessoa, que 
as representa ou assiste (GONÇALVES, 2017, 93).  

 

Ainda Serpa (2012) discorre acerca dessa problemática, enfatizando que a 

capacidade do idoso não deve ser analisada pelo fator idade. Torna-se necessário 

questionar se ao atingir sessenta anos de idade, limite que a legislação determina 

ser idoso, justifica-se qualquer restrição à prática de atos jurídicos, em geral. A 

incapacidade não é resultante da idade, e sim de fatores que impedem o livre arbítrio 

e o completo discernimento do ser humano. No entanto maiores de setenta anos 

sofrem constrangimentos no que tange à escolha do regime patrimonial com base na 
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idade, mesmo que tenham capacidade para serem elegíveis para cargos nos três 

poderes da República.  

A incapacidade, leva em consideração apenas um fator, a idade, é uma 

presunção absurda de que todos os idosos, ao atingirem 70 anos, não são mais 

seres capazes de direitos e deveres. Esse fato não é só preconceituoso, como 

também fere os princípios da igualdade e da liberdade. Onde nem um cidadão pode 

ser discriminado por sexo ou idade.  

Ao analisarmos tal fator, leva a uma outra reflexão a Lei 12.344, que alterou o 

Artigo 1.641, II do Código Civil de 2002, pois tal Lei obriga que os Idosos casem com 

separação obrigatória de bens.  

 

Art. 1.641. É obrigatório o regime da separação de bens no casamento: I - 
das pessoas que o contraírem com inobservância das causas suspensivas 
da celebração do casamento; II – da pessoa maior de 70 (setenta) anos; 
(Redação dada pela Lei nº 12.344, de 2010) III - de todos os que 
dependerem, para casar, de suprimento judicial.  

 

Então, tal artigo visa proteger o idoso, por estar em situação de 

vulnerabilidade decorrente da idade, sujeito a golpes de pessoas mal intencionadas, 

porém analisando tudo que já foi estudado até aqui, em primeiro plano, o idoso está 

cada vez mais atuante em sociedade, trabalhando, estudando sendo pró ativo, 

assim como a população de idosos tem aumentado significativamente, tais fatores 

são possíveis graças a melhora de vida da população como um geral, de modo que 

tem o direito de escolher o regime de bens. 

 

A restrição é eminentemente de caráter protetivo. Objetiva obstar à 
realização de casamento exclusivamente por interesse econômico. O 
Código Civil de 1916 impunha o regime da separação somente ao homem 
com mais de 60 anos. Para a mulher, o limite de idade era 50 anos. O 
diploma de 2002 (inciso II do art. 1.641) estabelece a idade de 70 anos para 
todas as pessoas, sem distinção de sexo, observando a isonomia 
constitucional. Basta que apenas um dos cônjuges supere essa idade, ainda 
que o outro ainda não a tenha atingido na data da celebração do casamento 
(GONÇALVES, 2017, p. 610).  

 

Levando em consideração o que acima foi explanado o objetivo da lei, de 

proteger o idoso, prejudica sua liberdade e direito de escolha, tendo em vista que os 

idosos, possuem capacidade, mentalidade, pró atividade. Podendo dessa forma 
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dispor de seus bens como quiser, seja por meio do casamento ou de outro meio 

escolhido livremente.  

Gonçalves (2017) ainda discorre sobre o tema, mencionando que a 

jurisprudência proclama, que a referida restrição é incompatível com as cláusulas 

constitucionais de tutela da dignidade da pessoa humana, da igualdade jurídica e da 

intimidade, bem como com a garantia do justo processo da lei, tomado na acepção 

substantiva (Constituição Federal, artigos.  1º, III, e 5º, I, X e LIV) 324. A doutrina, de 

forma quase unânime, tem-se posicionado nesse sentido, pondera que a restrição 

apontada se mostra atentatória da liberdade individual e que a tutela excessiva do 

Estado sobre pessoa maior e capaz decerto é descabida e injustificável. Aliás, 

afirma, talvez se possa dizer que uma das vantagens da fortuna consiste em 

aumentar os atrativos matrimoniais de quem a detém.  

Fica evidente, que o Estatuto do Idoso, a Constituição Federal, tentam de 

todas as formas assegurar aos idosos igualdade e liberdade, porém o legislador 

infraconstitucional, ao impor tais restrições viola totalmente esses direitos que os 

idosos tanto tempo levaram para que fossem efetivados.  

Prosseguindo com a pesquisa, é preciso tratar do tema liberdade, afinal o que 

é liberdade? Liberdade, não é uma palavra, tão pouco um sentimento, mais sim um 

estado de espirito, o que para um é liberdade, para outro é aprisionamento, é 

restrição. Nunca conseguiremos chegar a um conceito do estado de liberdade, 

porém para o presente, uma definição de liberdade é a faculdade de ter o poder e 

direito a escolha. 

 

Nunca houve uma boa definição da palavra liberdade e, neste momento, o 
povo americano tem necessidade urgente de uma definição. Todos nos 
proclamamos a favor da liberdade: mas, embora usemos, a mesma palavra, 
não lhe atribuímos o mesmo significado... Eis duas coisas não só diferentes, 
mas incompatíveis, que têm o mesmo nome, liberdade (HAYEK, 1995, p. 
27). 

 

Frederich Von Hayek discorre ainda sobre liberdade veremos que, em sentido 

estrito, essas várias “liberdades” não constituem espécies diferentes do mesmo 

gênero, mas estados totalmente diversos, frequentemente conflitantes entre si e que 

por isso deveriam ser considerados fenômenos completamente distintos. Embora em 

alguns dos outros sentidos possa ser legítimo falar em tipos diferentes de liberdade, 

tais como “estar livre de algo” (“freedomsfrom”) e “ser livre para fazer algo” 
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(“freedomsto”), em nosso sentido a “liberdade” é uma só, variando em grau mas não 

em tipo.  

Sendo assim podemos dizer o que o “ser” livre quando pode e faz algo que 

seja de sua vontade sua liberdade é seu bem maior, não para menos é um princípio 

previsto em nossa Lei Maior.  

 

Se alguém não consegue fazer o que decidiu após serena reflexão, e se 
suas intenções ou forças o abandonam no momento decisivo e ele deixa de 
realizar aquilo que, de alguma maneira, ainda deseja, podemos dizer que 
ele ‘não é livre’, que é ‘escravo de suas paixões’ (HAYEK, 1995, p. 27)  

 

Ainda nesse sentido Serpa (2012) discorre sobre a questão de liberdade do 

indivíduo. É possível identificar duas concepções de liberdade: a antiga e a 

moderna. Na primeira a liberdade diz respeito a sua necessidade de participação do 

indivíduo na sociedade, sem restrições por parte do Estado. Já a liberdade moderna 

visa a evitar que o indivíduo sofra um impedimento no exercício de um direito ou 

uma atividade.  

Pode-se analisar que tanto na teoria Liberalista de Hayek, como no 

pensamento de Serpa, a liberdade é uma só, a que o indivíduo, independente de 

idade, raça, cor ou religião, pode ser dono de suas vontades, pode praticar seus atos 

sem a intervenção de um bem maior. Segundo Hayek “liberdade” refere-se 

exclusivamente a uma relação do homem para com seu semelhante, que só é 

infringida pela coerção do homem pelo homem.  

 

A Constituição de 1988 garante a liberdade em toda a sua magnitude, 
erigindo à condição de direito fundamental, cláusula pétrea, ou seja, não é 
possível de alteração por meio da edição de emenda constitucional. A 
proteção à liberdade já consta do próprio preâmbulo à Constituição de 1988. 
Já o art. 3º, inc. I estabelece como um dos objetivos fundamentais da 
República construir uma sociedade livre, justa e solidária. No art. 5º, caput 
que trata dos direitos e garantias fundamentais deixa certo 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 [...]” (SERPA, 
2012). 

 

Seguindo a teoria que somos livres, qual o fundamento de ainda ter em nosso 

ordenamento jurídico, uma lei que priva os idosos de seus direitos fundamentais, 

uma lei que exclui aqueles que mais deveriam ser inclusos em nossa sociedade.   
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Nas palavras de Gonçalves (2017), o mesmo expressa sua opinião acerca de 

tal assunto. No entender do aludido, melhor se teria se o novo Código tivesse 

previsto como regime legal o da separação, facultada, entretanto, a celebração de 

pacto para outra opção, ou ao menos a possibilidade de, mediante autorização 

judicial, ser livremente convencionado o regime.  

Sendo assim com todo o estudo até aqui feito, a luz dos princípios da 

liberdade, da isonomia, com fulcro na teoria Liberal de Heyek, nesse momento, 

tendo em vista que a sociedade mais uma vez está sofrendo mutações, e só tem 

perspectivas de evolução, faz-se necessário que haja uma alteração da legislação, 

ou ainda sendo muito otimista uma revogação de tal artigo ora em estudo. Pois só 

assim os idosos poderão gozar e dispor de todos os seus direitos sem interferência 

do Estado. 

 

3 CONCLUSÃO 

 

O presente artigo buscou analisar a vedação de escolha do regime de 

casamento aos maiores de 70 anos, a qual foi imposta pelo art. 1641, inciso II, do 

Código Civil de 2002, o qual dispõe que os casamentos contraídos por pessoas 

maiores de setenta anos serão obrigatoriamente submetidos ao regime de 

separação obrigatória de bens, tal imposição afasta dos idoso o direito à livre 

escolha do regime de bens. Para tanto, no primeiro capítulo foi realizado um breve 

estudo do destinatário dessa norma, ou seja, o idoso maior de setenta anos.  

Demonstrou-se, através de pesquisas e dados estatísticos que as pessoas 

maiores de setenta anos representam uma parcela significativa da população 

brasileira, não apenas pela quantidade, mas também pela sua atuação crescente na 

sociedade.  

Da mesma forma, dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

foram expostos os quais comprovam que a expectativa de vida do brasileiro é 

superior a setenta anos de idade, com perspectiva de aumento nas próximas 

décadas. Ainda neste capítulo, foram analisados os direitos dos idosos no 

ordenamento jurídico brasileiro e constado que as normas assegurando direitos a 

esses indivíduos tardaram a serem implantadas no Brasil, somente se concretizando 
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com a promulgação da Constituição da Federal de 1988 e mais adiante com a 

publicação do Estatuto do Idoso.  

Esses dois diplomas legais estabeleceram um conjunto de normas protetivas 

para a pessoa idosa, protegendo-os de qualquer forma de discriminação e ao 

mesmo tempo assegurando todos os direitos já consagrados aos demais cidadãos. 

Esses instrumentos visavam em última análise resgatar o respeito pela pessoa idosa 

e protegê-la de todas as formas de discriminações injustas pautadas unicamente nas 

características peculiares dessa fase da vida humana.  

Ainda foi estudado o instituto do casamento e as regras atinentes ao regime 

de bens que rege todo o patrimônio do casal. Essa exposição se fez necessária para 

que fossem expostas as características peculiares de cada regime e demonstradas 

as desvantagens que o regime de separação obrigatória de bens pode trazer aos 

cônjuges septuagenários quando são impossibilitados de escolher outro regime.  

Assim, verificou-se, por meio de entendimentos doutrinários majoritários, com 

fulcro nos fundamentos da república, que o regime de separação obrigatória de bens 

impostos aos casamentos de indivíduos com idade igual ou superior a setenta anos 

é inconstitucional, pois afronta o texto constitucional ao discriminar de forma 

negativa a pessoa idosa, em razão da idade. Além disso, desrespeita a igualdade 

formal ao estabelecer tratamento diferenciado para indivíduos iguais sem 

necessidade de discriminação no que se refere à idade. Na mesma esteira, esse 

dispositivo é inconstitucional por limitar a liberdade pessoal do ser humano, no que 

tange a escolha do regime de bens que regerá sua união matrimonial.  

Essa intervenção Estatal é considerada abusiva, pois adentra no âmbito 

privado das relações pessoais sem um motivo social relevante que justifique essa 

ação, restringindo indevidamente o princípio constitucional de liberdade e da 

autonomia da vontade privada, ambos assegurados pela Constituição Federal. Por 

fim, o regime de separação obrigatória de bens que afeta os septuagenários é 

inconstitucional por desrespeitar o princípio da dignidade da pessoa humana. Essa 

violação é constatada pela presunção de incapacidade que o legislador estabeleceu 

para as pessoas maiores de setenta anos, ao proibir que estes escolham livremente 

seu regime de bens em razão da idade, sem respaldo, científico, moral ou social.  

Pode-se falar em uma alteração do art., 1641, inciso II, porém essa alteração 

já foi feita, por meio da lei 13.344 de dezembro de 2010, alterando apenas a idade 
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para impor tal vedação, ou seja, sugerir uma nova alteração só irá atingir outras 

faixas etárias, e dessa forma não irá permitir aos idoso gozar de plenos direitos. 

Por todos os fundamentos expostos, conclui-se pela revogação do art. 1641, 

inciso II, do Código Civil de 2002, o qual deve ser retirado do ordenamento jurídico 

brasileiro, possibilitando que os nubentes septuagenários possam escolher 

livremente o regime de bens que norteará os aspectos patrimoniais do casamento. A 

revogação de tal dispositivo será o único modo a permitir ao idoso fruir de todos os 

direitos com a devida plenitude. 
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