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PREFÁCIO 

 

A tarefa de prefaciar uma obra consiste em grande lisonja e, ao mesmo tempo, 

em expressivo desafio. Não é diferente com esta obra. Da mesma forma que o convite 

para prefaciá-la foi recebido com enorme alegria, despertou preocupação em função 

da responsabilidade homérica que representa. Tal responsabilidade vincula-se às 

características e à qualidade da obra em tela. 

Este livro, intitulado “Discussões jurídicas na contemporaneidade: o direito que 

pulsa na vida em sociedade”, organizado pelas professoras Adriane de Oliveira 

Ningeliski, Patrícia Minini Wechinewsky e Marli Marlene Moraes da Costa, materializa 

o grande esforço realizado pelas pesquisadoras para aproximar a produção científica 

de dois grupos de pesquisa. Tais grupos atuaram em concerto, reunindo pesquisas 

desenvolvidas pelo Grupo de Pesquisa Direito Contemporâneo e Cidadania – DICC, 

da Universidade do Contestado, e pelo Grupo de Pesquisa Direito, Cidadania e 

Políticas Públicas, vinculado ao Programa de Pós-Graduação em Direito (PPGD) da 

Universidade de Santa Cruz do Sul/RS – UNISC.  

O trabalho conjunto, além da consolidação de uma relevante rede de 

pesquisadores, resultou na produção de uma obra extremamente qualificada, 

composta por artigos elaborados por acadêmicos e professores das duas 

universidades envolvidas.  

O livro é composto por 15 capítulos, dos quais 7 são provenientes de 

acadêmicos, egressos e professores da Universidade do Contestado – UnC, e 8 

provenientes do PPGD da Universidade de Santa Cruz do Sul/RS – UNISC. Destaca-

se que os capítulos apresentados versam sobre diversas áreas do direito, com ênfase 

às novas tendências das relações humanas estudadas pelo mundo jurídico na 

atualidade. Salienta-se que a obra tem o condão de exteriorizar pesquisas realizadas 

a partir de um olhar holístico dos fenômenos que se apresentam na sociedade 

contemporânea, de interesse do Direito, e com ênfase ao que de novo se apresenta, 

em decorrência da característica fluidez das relações sociais na contemporaneidade. 

O primeiro capítulo está intitulado: “Direito e Psicologia: uma análise 

interdisciplinar da resposta estatal à violação dos direitos dos filhos”, de Alexander 

Wilson Torquato, Taiana Bernardo Beza e Adriane de Oliveira Ningeliski. O texto 

expõe a imperiosa necessidade de uma abordagem interdisciplinar para considerar 

aspectos decorrentes da Psicologia no âmbito da atuação jurídica. Tal aproximação é 



estratégica, principalmente na análise da forma pela qual Direito e Psicologia abordam 

o instituto da família. Em especial em relação às situações consideradas prejudiciais 

aos filhos e à tutela dos interesses das crianças no que tange à violação dos direitos 

de crianças e adolescentes. Ademais, demonstra a necessária aproximação e apoio 

mútuo dessas duas áreas do conhecimento, as quais concordam com a necessidade 

de manutenção da criança ou do adolescente junto ao núcleo familiar originário, desde 

que atendidas suas necessidades básicas. Do contrário, impõe-se a necessidade de 

acolhimento por outra família. 

O segundo capítulo que integra esta obra intitula-se: “A divulgação de cena de 

sexo ou nudez como forma de violência sexual contra a mulher: uma análise à luz da 

psicanálise”, de Ana Elisa Paes Decomain e Charles Eduardo de Paula Almeida Brito. 

O texto analisa as consequências psíquicas para a mulher vítima de divulgação de 

cena íntima sem o seu consentimento. Cabe destacar o diálogo estabelecido entre as 

áreas do Direito e da Psicologia ao se tomar o fenômeno da violência sexual tanto sob 

o aspecto jurídico, quanto sob o prisma das categorias Lacanianas do simbólico, do 

real e do imaginário. Os autores constataram que a divulgação de cena de sexo ou de 

nudez sem o consentimento da vítima mulher pode ser enquadrada na categoria de 

violência sexual a nível imaginário. 

O terceiro capítulo deste livro está intitulado: “O Direito na literatura: não só o 

texto legal é possível enxergar nas obras literárias”, de Paulo Silas Filho. O autor, na 

perspectiva do movimento Direito e Literatura e, mais especificamente, a partir da 

abordagem metodológica definida como Direito na literatura, demonstra a 

necessidade de os pesquisadores que se vinculam a esta perspectiva compreendam 

o Direito para além de seu arcabouço teórico-metodológico. Ademais, em 

consonância com o fio condutor desta obra, o texto ratifica a imperiosa necessidade 

de apostar em uma abordagem interdisciplinar, neste caso, entre Direito e Literatura, 

fortalecendo as relações “jusliterárias”.  

O quarto texto que integra esta obra é de autoria de Bruna Andrighetti e Analice 

Schaefer de Moura e está intitulado: “Feminicídio no Brasil: uma análise sócio jurídica 

da Lei n. 13.104/2015 e o contexto da violência contra a mulher”. As autoras desvelam 

o processo histórico que deixou marcas indeléveis em âmbito cultural e social no que 

tange à desigualdade de gênero e à naturalização da violência contra a mulher. 

Ademais, demonstram a luta dos movimentos feministas para mitigar e superar a 

violência imposta pela sociedade machista e patriarcal para conquista de direitos. Por 



fim, as autoras constatam a inegável importância da normatização do feminicídio no 

Brasil. Porém, manifestam preocupação quanto à necessidade de se compreender 

que este ato consiste na etapa final de um ciclo de violência que precisa ser combatido 

em todos os seus aspectos. 

O quinto capítulo destra obra intitula-se: “Constelações sistêmicas aplicadas na 

mediação como forma de tratamento adequado aos conflitos familiares”, de Tatiana 

Scheuer e Adriane de Oliveira Ningeliski. As autoras analisam a aplicabilidade da 

técnica da Constelação Familiar Sistêmica desenvolvidas por Berth Hellinger em 

conjunto com o instituto da Mediação no âmbito do Poder Judiciário, em relação às 

demandas do Direito de Família. Constatam que a operacionalização de um método 

psicoterapêutico coaduna com a necessidade de se abordar o conflito, não apenas na 

perspectiva legal, mas, também, em um sentido mais humano, permitindo, inclusive, 

que se atinja a razão que motivou o conflito em tela. Ademais, as autoras demonstram 

que a adoção das constelações sistêmicas permite imprimir maior celeridade 

processual, contribuindo para a diminuição da pressão sobre o Poder Judiciário e 

qualificando sua atuação junto à sociedade. 

O sexto capítulo que integra este livro é de autoria de Évelyn Cristiane Posonski 

e Elizeu Luiz Toporoski e está intitulado: “Factoring: direito de regresso em face do 

faturizado por inadimplemento do devedor inicial”. O texto analisa as possibilidades 

de sanções para que o faturizador possa exercer o direito de regresso contra o 

faturizado, em caso de inadimplemento do devedor principal, em decorrência da 

celebração do contrato de factoring. Ou seja, a possibilidade da empresa de Factoring 

cobrar da empresa faturizada o valor de um título uma dívida não paga pelo cedente. 

Os autores demonstram, a partir da análise jurisprudencial, a possibilidade de ampliar 

a compreensão sobre a operação de factoring a partir do viés jurisdicional brasileiro e 

dos Tribunais.  

O sétimo capítulo que integra esta obra intitula-se: “Política jurídica e os novos 

direitos”, de autoria de Mariza Bueno. 

O oitavo capítulo que integra este livro intitula-se: “Entre a disciplina e a norma 

jurídica: o Direito normalizado-normalizador nas origens do Sistema Penitenciário 

Feminino brasileiro”, de autoria de Ana Carla de Oliveira Bringuente e Georgea 

Bernhard. O capítulo analisa a trajetória do sistema penitenciário feminino no Brasil e 

evidencia a intensão subjacente à sua criação, qual seja, a necessidade de promover 

isolamento de gênero no cárcere e não resguardar a dignidade das mulheres 



encarceradas. Por fim, as autoras demonstram que a ciência jurídica apenas ratifica 

a decisão social de excluir as mulheres encarceradas da sociedade. 

O nono capítulo que integra esta obra intitula-se: “O Direito contemporâneo e 

as políticas públicas de educação: possibilidades constitucionais da educação 

domiciliar”, das autoras Rosane Teresinha Carvalho Porto, Lucilene da Silva e 

Francielli Silveira Fortes. O capítulo aborda a atuação das políticas públicas 

educacionais no cenário nacional, especialmente as possibilidades constitucionais da 

educação domiciliar. A análise entrelaça o Estatuto da Criança e do Adolescente, a 

Lei de Diretrizes e Base da Educação Nacional e o posicionamento jurisprudencial 

brasileiro. As autoras constataram que a educação possui significativa importância 

como fator de transformação social e moral na sociedade. E, embora haja projetos 

tramitando no Congresso com o intuito de regulamentar a educação domiciliar, não 

há regulamentação legal que permita a implementação desta modalidade 

educacional.  

O décimo capítulo que integra esta obra intitula-se: “Reflexões teóricas, 

políticas e metodológicas sobre acesso à justiça na América Latina”, com autoria de 

Rodrigo Cristiano Diehl e Júlia Carolina Budde. A partir da observação dos autores 

sobre o sistema de pacificação de conflitos não alcançar êxito, analisam a 

necessidade e a possibilidade da instituição de um novo paradigma de acesso à 

justiça. Para alcançar tal fim, é necessário que as forças políticas, econômicas e 

sociais atuem em conjunto para reestruturar os espaços públicos e redefinir a 

participação popular na sociedade, de modo a concretizar a cidadania ativa.  

O décimo primeiro capítulo que integra este livro intitula-se: “As práticas 

restaurativas como uma política pública de efetivação dos Direitos Humanos das 

mulheres que sofrem violência de gênero”, de Marli Marlene Moraes da Costa e 

Mylena Francielli Santos. O texto analisa a situação dramática em que mulheres são 

expostas diariamente, bem como os instrumentos jurídicos de âmbito internacional e 

nacional que visam garantir e proteger os direitos das mulheres.  Nessa direção, 

destaca-se a Declaração de Direitos Humanos e a Constituição Federal brasileira de 

1988, que inclui tratamento isonômico entre os homens e mulheres; além do advento 

da lei n. 13.104 de 2015, que criou novo tipo penal com o fim de intensificar a 

penalização de crimes cometidos contra mulheres. As autoras constataram que os 

avanços legislativos não foram suficientes para cessar os casos de violência de 

gênero no Brasil, que apresenta índices expressivos na atualidade. Isso corrobora a 



hipótese de que apenas a punição como forma de reeducar o agressor não se 

apresenta como medida suficientemente eficiente. Faz-se necessário que o agressor 

compreenda seu erro comportamental. É nessa direção que a Justiça Restaurativa 

ganha ímpeto, apresentando-se como um meio eficaz de combater a violência de 

gênero. 

O décimo segundo capítulo que integra esta obra, de autoria de Nicole Garske 

Weber, Suelem Silveira Cardoso e Aneline Kappaun, intitula-se: “Poder local e mulher: 

o impacto das políticas públicas de enfrentamento à violência contra a mulher no 

município de Santa Cruz do Sul”. As autoras analisam a construção sociocultural da 

dominação masculina sobre a mulher e constataram que a violência contra o gênero 

feminino é um obstáculo com raízes milenares, ligado ao poder, privilégio e ao controle 

masculino. Violência que independe da classe social, etnia ou escolaridade. Ademais, 

abordam neste capítulo a violência contra a mulher sob o aspecto de uma fragilidade 

na segurança e saúde pública, e uma questão inerente aos direitos humanos. 

Ademais, as autoras promovem a aproximação da pesquisa com o enfrentamento à 

violência contra a mulher no município de Santa Cruz do Sul – RS. 

O décimo terceiro capítulo que integra esta obra intitula-se: “Limitação à 

competência delegada e o acesso à justiça: retrocesso à efetivação da cidadania”, de 

autoria de Josiane Borghetti Antonelo Nunes e Luana Elisa Funck.  

O texto versa sobre a possibilidade de acesso ao judiciário, em lides de 

competência da Justiça Federal, quando não há na Comarca sede especializada.  O 

direito à delegação de competência é estabelecido pelo critério de distância entre a 

comarca de origem e a sede da Justiça Federal competente. Ocorre que a Resolução 

n. 603/2019 alterou a forma de cálculo da distância para fins da fixação da 

competência delegada, que passou a ser computada em linha reta. As autoras 

expressam preocupação com a alteração legislativa, na medida em que ocasionou 

retrocesso à efetivação da cidadania e dificuldade no acesso à Justiça, considerando 

que o cálculo em linha reta não condiz com a realidade geográfica brasileira. 

O décimo quarto capítulo que integra este livro intitula-se: “Aspectos culturais 

influentes na desigualdade salarial de gêneros no Brasil”, de Caroline Reolon Scariot 

e Maria Victória Pasquoto. Trata-se de importante contribuição das autoras a fim de 

evidenciar o desequilíbrio econômico-financeiro da população feminina em relação ao 

gênero masculino. Desequilíbrio que ocorre em razão da presença de resquícios do 

machismo e do patriarcalismo na sociedade, que colocam a mulher em situação de 



inferioridade. As autoras constataram que, apesar da desigualdade de gênero estar 

sendo gradativamente reduzida, ainda é presente e impacta de forma significativa os 

processos de desenvolvimento no cenário nacional.  

Por fim, o décimo quinto e último capítulo que integra esta obra intitula-se: “A 

mulher, a violência e a pandemia: um olhar sobre os reflexos da violência doméstica 

no lar em tempos de confinamento”, de autoria de Celiena Santos Mânica e Isadora 

Hörbe Neves da Fontoura. Importante trabalho que analisa os índices de violência 

doméstica durante o isolamento social. Tal fenômeno fomentou a manutenção de 

agressor e vítima em mesmo ambiente por longos períodos, resultando em maior 

vulnerabilidade da vítima em função da exposição a danos e sofrimento físico, sexual 

e/ou psicológico. As autoras constataram que houve crescimento nos índices de 

feminicídio e homicídio no período pandêmico. Estes dados revelam a ineficácia da 

legislação nacional em coibir e evitar agressões contra a mulher, que se traduz no 

fracasso de políticas de contenção de violência, situação agravada durante a 

pandemia. Nessa direção, mostra-se candente a necessidade de criação de 

abordagens e estratégias aptas a proteger a mulher da violência doméstica. 

Este amplo conjunto de textos acadêmicos expressa o comprometimento das 

pesquisadoras e pesquisadores envolvidos nas atividades de pesquisa e produção 

acadêmica. O leitor pode estar certo de que nas páginas que seguem irá se deparar 

com contribuições altamente qualificadas, que expressam trabalho intenso e 

comprometido a respeito de temáticas urgentes nos dias atuais. 

Desejo a todos e todas uma excelente leitura! 

 
 

Alexandre Assis Tomporoski1 
 

                                                      
1Possui graduação em História pela Universidade do Estado de Santa Catarina (2003), Mestrado (2006) 

e Doutorado (2013) em História pela Universidade Federal de Santa Catarina. Sua atuação concentra-
se nas áreas de História Regional, História do Trabalho, História do Contestado, Patrimônio Agrário e 
Desenvolvimento Regional. É professor do Programa de Mestrado/Doutorado em Desenvolvimento 
Regional (PMDR/UnC) e Editor Chefe da Revista Desenvolvimento Regional em debate (DRd), 
Qualis/CAPES A4. Atua na docência em cursos de graduação da Universidade do Contestado (UNC), 
onde também coordena o Núcleo de Pesquisa em História (NUPHIS), certificado junto ao Diretório de 
Grupos de Pesquisa do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq). É 
membro do Grupo de Investigação sobre o Movimento do Contestado (GIMC). Atuou como professor 
visitante na Universdad Castilla-La Mancha, em Ciudad Real, Espanha (2017, 2018), onde 
desenvolveu projeto de pesquisa de estágio pós-doutoral. Foi coordenador do Programa de Mestrado 
em Desenvolvimento Regional da Universidade do Contestado (2019 e 2020) e atualmente é 
coordenador do Doutorado em Desenvolvimento Regional da mesma instituição. 
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APRESENTAÇÃO 

“Sonho que se sonha só 
É só um sonho que se sonha só 

Mas sonho que se sonha junto é realidade.” 
Raul Seixas 

 

Uma das grandes maravilhas da vida é saber que a caminhada é sempre mais 

leve quando temos com quem dividir o fardo, pois são as parcerias que fortalecem e 

proporcionam frutos, frutos esses que podem gerar sementes a serem espalhadas em 

lugares inimagináveis, como o texto que hoje vos apresento: “Discussões jurídicas na 

contemporaneidade: O direito que pulsa na vida em sociedade”. 

Destarte, em conversas despreocupadas nasceu a ideia da presente obra que 

além de exteriorizar inquietações de todos os participantes dos grupos de pesquisa 

envolvidos, uniu universidades tão distantes, mas, com sonhos comuns: a busca de 

um mundo melhor para todos. 

Assim, surgiu a presente proposta com o fito de apresentar estudos do grupo 

de pesquisa Direito Contemporâneo e Cidadania - DICC da Universidade do 

Contestado-UnC e do Grupo de Estudos Direito, Cidadania e Políticas Públicas do 

PPGD da Unisc – Santa Cruz do Sul/RS. 

O resultado da união de esforços dos grupos resultou no presente livro e só foi 

possível porque as linhas de pesquisa se afinam em elementos humanísticos e de 

preocupação com outro, com nuances das novidades que a dança frenética da vida 

em sociedade proporciona ao mundo do Direito, o qual pela sua natureza não pode 

ficar aquém desse baile. 

Sendo assim, é com muito orgulho e alegria que apresento esta obra oriunda 

de pesquisas de excelência nas mais diversas searas do Direito sem descurar da vida 

em sociedade, realizadas por graduandos, graduados egressos, mestrandos, 

mestres, professores e doutores da UNC e da UNISC. 

Portanto, aproveitem a leitura!! 

Inverno, 2021. 
Adriane de Oliveira Ningeliski2 

                                                      
2 Doutoranda e mestre pelo Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Direitos Fundamentais e 

Democracia pelo Centro Universitário Autônomo do Brasil - UniBrasil/PR (Linha de pesquisa 
Constituição e Condições Materiais da Democracia). Docente da Universidade do Contestado - 
Canoinhas/SC e Mafra/SC e Líder do grupo de pesquisa Direito Contemporâneo e Cidadania da 
Universidade do Contestado – UnC. 
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DIREITO E PSICOLOGIA: UMA ANÁLISE INTERDISCIPLINAR DA RESPOSTA 

ESTATAL À VIOLAÇÃO DOS DIREITOS DOS FILHOS 

 

Alexander Wilson Torquato3 
Taiana Bernardo Beza4 

Adriane de Oliveira Ningeliski5 
 

RESUMO 

O presente artigo traz um estudo acerca da atuação conjunta entre diferentes áreas 
do conhecimento, notadamente realizando exposição teórica no que tange à adoção 
das medidas em casos de descumprimento do poder familiar, justificado pela 
aplicação prática das disposições do Estatuto da Criança e do Adolescente, nas mais 
variadas facetas, estar diretamente condicionada aos estudos e trabalhos 
desenvolvidos por operadores de áreas do conhecimento diversos do Direito, 
optando-se por tratar de tema dentre os mais sensíveis da realidade 
infantoadolescente, in casu o descumprimento dos deveres decorrentes do poder 
familiar e sua respectiva consequência jurídica, sob a perspectiva interdisciplinar com 
a Psicologia. Tem-se como objetivo geral elencar a importância de serem observadas 
as lições advindas da Psicologia na atuação jurídica frente à violação dos direitos de 
crianças e adolescentes em seu seio familiar, bem como, em seus objetivos 
específicos, apresentar noções básicas de família sob as perspectivas do Direito e da 
Psicologia, expor as considerações introdutórias sobre o poder familiar e o respectivo 
descumprimento, no ponto de vista das duas ciências selecionadas, além de discorrer 
sobre a adoção e apontar aquilo que se considerou de maior interesse para a 
Psicologia e para o Direito. Assim, foi realizado um estudo com predominância do 
emprego de pesquisa bibliográfica, colhendo-se tudo o que se considerou possuir 
maior relevância para o respectivo desenvolvimento, notadamente o contido nas 
explanações doutrinárias e em demais trabalhos científicos. A presente análise tem 
como método de abordagem o método dedutivo e o de procedimento analítico, 
partindo-se da premissa de que, existindo a necessidade prática de serem utilizados 
os mecanismos somente disponíveis a outras áreas do conhecimento para a devida 
análise e a correspondente adoção das providências estatutárias, igualmente, seria 
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pertinente a abordagem teórica sobre temas tão sensíveis no cotidiano das varas da 
infância e juventude. Com efeito, o estudo realizado resultou na conclusão de 
consenso entre as ciências selecionadas de que deve ser priorizada a manutenção 
da criança ou do adolescente em seu seio familiar originário, mas, caso não atendidas 
as suas necessidades básicas, a colocação em nova família é medida impositiva. De 
mesmo modo, conclui-se que a análise – prática e teórica – interdisciplinar do que se 
entende como Direito da Criança e do Adolescente é imperiosa para a efetivação da 
Doutrina da Proteção Integral. 

 
Palavras-Chave: Proteção Integral. Família. Poder Familiar. Adoção. Unidade. 

 

ABSTRACT 

This article brings a study about joint action between different areas of knowledge, 
notably making theoretical exposure regarding the adoption of measures in cases of 
non-compliance with family power, justified by the practical application of the 
provisions of the Statute of Children and Adolescents, in the most varied facets, being 
directly conditioned to the studies and works developed by operators of knowledge 
areas different from the Law, choosing to deal with a theme among the most sensitive 
of the reality of children and adolescents, in case the non-fulfillment of the duties 
resulting from the family power and its respective consequence legal, from an 
interdisciplinary perspective with Psychology. The general objective is to list the 
importance of observing the lessons arising from Psychology in legal practice in front 
of the violation of the rights of children and adolescents in their family, as well as, in 
their specific objectives, to present basic notions of family from the perspectives. Law 
and Psychology, exposing the introductory considerations about family power and the 
respective non-compliance, from the point of view of the two selected sciences, in 
addition to discussing adoption and pointing out what was considered of greatest 
interest to Psychology and Law. Thus, a study was carried out with a predominance of 
the use of bibliographic research, collecting everything that was considered to have 
greater relevance for the respective development, notably that contained in the 
doctrinal explanations and other scientific works. The present analysis has as a 
method of approach the deductive method and the analytical procedure, starting from 
the premise that, with the practical need of using the mechanisms only available to 
other areas of knowledge for the due analysis and the corresponding adoption of the 
statutory measures, likewise, would be pertinent to the theoretical approach on such 
sensitive issues in the daily life of childhood and youth courts. In fact, the study carried 
out resulted in the conclusion of a consensus among the selected sciences that the 
maintenance of the child or adolescent in their original family should be prioritized, but, 
if their basic needs are not met, placement in a new family is measured imposing. In 
the same way, it is concluded that the interdisciplinary analysis - practical and 
theoretical - of what is understood as the Right of Children and Adolescents is 
imperative for the effectiveness of the Doctrine of Integral Protection. 

 

Keywords: Full Protection. Family. Family Power. Adoption. Unity. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O estudo que ora se apresenta, versa sobre a necessária atuação conjunta 

entre as diversas áreas do conhecimento, refletindo o dever que é a todos imposto 

constitucionalmente, para efetivar a proteção integral almejada pelo Direito da Criança 

e do Adolescente. 

Nessa esteira, o presente estudo foi desenvolvido com a pretensão de fomentar 

a discussão sobre o tema e com o escopo de seguir prosperando na busca pela 

concretização da proteção integral às crianças e adolescentes – não só nas 

formalidades legais, mas, principalmente, na respectiva aplicação prática desta 

proteção – este trabalho possui como problema de pesquisa a exposição da  

relevância da interdisciplinaridade entre Direito e Psicologia no que tange à adoção 

das medidas em casos de descumprimento do poder familiar. 

Do mesmo modo, o desenvolvimento deste trabalho se justifica em razão de 

que a aplicação prática das disposições do ECA, nas mais variadas facetas, está 

diretamente condicionada aos estudos e trabalhos desenvolvidos por operadores de 

outras áreas do conhecimento, optando-se por tratar de tema dentre os mais sensíveis 

da realidade infantoadolescente, in casu o descumprimento dos deveres decorrentes 

do poder familiar e sua respectiva consequência jurídica, sob a perspectiva 

interdisciplinar com a Psicologia. 

Como objetivo geral de pesquisa, busca-se elencar a importância de serem 

observadas as lições advindas da Psicologia na atuação jurídica frente à violação dos 

direitos de crianças e adolescentes em seu seio familiar. Além disso, objetiva 

apresentar noções básicas de família sob as perspectivas do Direito e da Psicologia, 

expor as considerações introdutórias sobre o poder familiar e o respectivo 

descumprimento, do ponto de vista das duas ciências selecionadas, bem como 

discorrer sobre a adoção e apontar aquilo que se considerou de maior interesse para 

a Psicologia e para o Direito. 

Com efeito, o estudo foi realizado com o emprego do método de abordagem 

dedutivo e o de procedimento analítico, com a utilização da técnica de pesquisa 

bibliográfica, recortando-se tudo o que se considerou possuir maior relevância para a 

sua elaboração, notadamente, o contido nas lições doutrinárias e em demais trabalhos 
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científicos, partindo-se da premissa de que existindo a necessidade prática de serem 

utilizados os mecanismos somente disponíveis a outras áreas do conhecimento para 

a devida análise e a correspondente adoção das providências estatutárias, igualmente 

seria pertinente a abordagem teórica sobre temas tão sensíveis nas lides cotidianas. 

Este artigo inicia tratando das modificações históricas e conceituais nos ideais 

do instituto familiar, passa a apresentar em que consiste o poder familiar e como este 

pode ser afastado, tudo sob as perspectivas das já referidas disciplinas. Por fim, após 

delinear toda a conjuntura a que as crianças e adolescentes deveriam estar inseridos 

e em quais hipóteses seus direitos são violados, serão apresentadas as 

considerações que se julgou serem de maior relevância sobre a adoção, enquanto 

mecanismo para retirar o filho daquele contexto familiar violador, igualmente 

analisadas pelas concepções do Direito e da Psicologia.  

 

2 A FAMÍLIA IDEALIZADA: DE WINNICOTT À CONSTITUIÇÃO DE 1988  

 

Inicialmente, imperioso destacar que a família, para que ganhasse a conotação 

que hoje se visualiza, passou por profundas transformações no decorrer dos anos. 

Nessa esteira, família deve ser vista como forma de convivência entre 

indivíduos unidos pelo afeto e pelo amor, não se resumindo à união pelos laços 

matrimoniais. Família é, portanto, núcleo de desenvolvimento da pessoa, constituindo-

se em instrumento para a realização integral do ser humano (DINIZ, 2010). 

E mais, consoante emerge da doutrina, a busca da felicidade é elemento 

determinante de existência do instituto em comento: 

 

A família existe em razão de seus componentes, e não estes em função 
daquela, valorizando de forma definitiva e inescondível a pessoa humana. É 
o que se convencionou chamar de família eudemonista, caracterizada pela 
busca da felicidade pessoal e solidária de cada um de seus membros. Trata-
se de um novo modelo familiar, enfatizando a absorção do deslocamento do 
eixo fundamental do Direito das Famílias da instituição para a proteção 
especial da pessoa humana e de sua realização existencial dentro da 
sociedade (FARIAS; BRAGA NETTO; ROSENVALD, 2019, p. 1693). 

 

Sob o ponto de vista histórico, é possível visualizar que a família teve origem 

matriarcal, uma vez que a união entre os indivíduos se resumia à formação de tribos, 

em que e as relações sexuais ocorriam entre todos os membros do grupo, 
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impossibilitando a identificação d3a origem paterna. Neste cenário, a mãe era a única 

responsável pelos cuidados da prole (ENGELS, 2016). 

Posteriormente, a concepção de família passou a ser patriarcal, destacando-se 

a Família Romana, que se organizava sob o princípio da autoridade do pai (pater), 

único responsável por gerir todas as atividades de direção do lar, reservando à esposa 

papel de total subordinação e aos filhos a condição de objeto de propriedade do pai 

(GONÇALVES, 2012). 

Sobre a figura do pater, importa trazer à baila as lições de Caio Mário da Silva 

Pereira (2016, p. 31): 

 

O pater era, ao mesmo tempo, chefe político, sacerdote e juiz. Comandava, 
oficiava o culto dos deuses domésticos (penates) e distribuía justiça. Exercia 
sobre os filhos direito de vida e de morte (ius vitae ac necis), podia impor-lhes 
pena corporal, vendê-los, tirar-lhes a vida. A mulher vivia in loco filiae, 
totalmente subordinada à autoridade marital (in manumariti), nunca 
adquirindo autonomia, pois que passava da condição de filha à esposa, sem 
alteração na sua capacidade; não tinha direitos próprios, era atingida por 
capitis deminutio perpétua que se justificava propter sexus infirmitatem et 
ignorantiam rerum forensium. Podia ser repudiada por ato unilateral do 
marido. 

 

Mais tarde, por força do cristianismo, a família ganhou contornos ideológicos 

espelhados nos textos religiosos, somente se observando mudanças mais 

significativas no século XIX, momento histórico em que o Estado passou a gerir com 

maior acuidade as relações particulares, inclusive aquelas que se referem à 

concepção familiar, consoante se infere da doutrina: 

 

A antiga família romana formava-se em razão da religião doméstica, do culto 
familiar aos antepassados que era restrito aos seus membros. Os rituais eram 
praticados pelo homem, chefe da família, o pater familias, que possuía 
poderes ilimitados. Pelo casamento se perpetuava o culto doméstico e 
estabelecia os laços de filiação na família, independentemente do afeto.  
Com o cristianismo, a família passou a ter uma expressão ideológica e de 
respeitabilidade, espelhada na sagrada família, mas continuava 
hierarquizada e patrimonial, como se via na família colonial e perdurando até 
o século XIX. A família brasileira era uma unidade de produção e consumo, 
um núcleo religioso, patrimonial e político. A partir do século XIX, o Estado 
passou a interferir na família, impondo regras cogentes e engessando o 
modelo de constituição apenas pelo casamento, que lhe conferia 
legitimidade, como ocorreu no Código Civil de 1916, até serem acolhidas as 
transformações sociais pela Constituição Federal de 1988 (CARVALHO, 
2015, p. 52).  
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Seguindo o curso histórico, atualmente, há na Constituição Federal de 1988 a 

previsão assecuratória de direitos à criança, ao adolescente e ao jovem, na qual se 

atribui o dever à família, à sociedade e ao Estado de garanti-los com “absoluta 

prioridade”, enfatizando a preocupação do legislador a figura dos filhos, que 

ganharam, após significativas e específicas tratativas fáticas e legais, status de sujeito 

de direitos, em substituição àquela figura de objeto patrimonial do pai. 

Nessa perspectiva, enuncia o caput de artigo 227 da Lei Maior: 

 

Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, 
ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, 
à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à 
dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, 
além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, 
exploração, violência, crueldade e opressão (BRASIL, 1988). 

 

O supracitado dispositivo manifesta o princípio da absoluta prioridade ou do 

superior interesse, o qual situa as crianças e adolescentes à frente dos adultos e, de 

acordo com as considerações de Guilherme de Souza Nucci (2015), tal princípio 

assevera que esses sujeitos precisam ser tratados em primeiríssimo lugar em todos 

os aspectos. 

Repise-se que essa nova doutrina é fundada no reconhecimento de crianças e 

adolescentes como sujeitos de direito, extinguindo-se com a concepção de que sejam 

simples objetos de intervenção do mundo adulto e os garante a titularidade de direitos 

comuns a qualquer pessoa e de outros inerentes à sua condição especial de pessoas 

em processo de desenvolvimento (CURY; PAULA; MARÇURA, 2002). 

Como visto alhures, quando os homens passaram a viver em sociedade, o pai 

exercia poder paterno absoluto sobre os membros de sua família, mantendo os filhos 

sob a sua autoridade, tendo em vista que estes não eram sujeitos de direitos, mas sim 

propriedade do pai e objeto de relações jurídicas (AMIN, 2017). 

Realidade esta que é verificável no “caso Mary Ellen”, em que, diante da 

justificativa de que não se deveria interferir nas relações entre pais e filhos, foi 

necessário recorrer à legislação de proteção aos animais para ajudar a infante, 

conforme expõem Luciano Alves Rossato, Paulo Eduardo Lépore e Rogério Sanches 

Cunha (2015, p. 37):  
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Em abril de 1874, Etta Wheeler – uma assistente social norte-americana – 
teve conhecimento de uma menina que sofria severos maus-tratos por parte 
dos pais, apresentando queimaduras e cicatrizes aparentes, além de ser 
mantida em cárcere privado. Mary Ellen Wilson, de nove anos de idade, 
despertou o altruísmo de Etta, que tentou por todos os meios legais ajudar a 
criança, fazendo apelos à polícia, à igreja e ao judiciário, sempre recebendo 
a resposta de que entre pais e filhos não se deveria interferir. 

 

Sanches e Veronese (2016) explicam que no período compreendido entre a 

antiguidade e a Idade Média, o único papel das crianças na sociedade era de bem de 

família, uma vez que não passavam de extensão do pai. 

Na Idade Média, essa situação pouco se alterou, embora a Igreja tenha 

outorgado certa proteção aos menores prevendo e aplicando penas corporais e 

espirituais para os pais que não zelassem pelos filhos, desde que estes fossem 

concebidos dentro do casamento, do contrário, segundo a doutrina traçada no 

Concílio de Trento, deveriam permanecer à margem do Direito (AMIN, 2017). 

Essa realidade social só começou a sofrer mudanças significativas a partir da 

Revolução Industrial, ocorrida no século XVIII e que teve grande impacto nas relações 

familiares, na utilização de crianças como mão de obra e no abandono e orfandade, 

decorrentes da urbanização, das epidemias e das grandes guerras mundiais 

(SANCHES; VERONESE, 2016). 

Em síntese, denota-se que, na antiguidade, as crianças não tinham qualquer 

direito ou reconhecimento, sujeitando-se ao pater familiae, enquanto que, na Idade 

Média, houve uma suavização do poder quase absoluto do pai. Já nos séculos XVI, 

XVII e XVIII passa a se observar as particularidades entre criança e adultos, que 

começou a trabalhar e ser explorada pela Revolução Industrial no século XIX, período 

em que despontou a necessidade de reconhecer-lhes direitos e, por fim, no século XX 

surge a proclamação dos direitos da criança, tornando-se sujeitos de direitos 

(FONSECA, 2015). 

Desse modo, a Constituição e o ECA iniciam uma verdadeira revolução em 

nosso ordenamento jurídico, na qual os direitos de crianças e adolescentes se tornam 

a prioridade primordial da ação estatal, das famílias e da sociedade como um todo, 

devendo-se, para tanto, garantir a aplicação de todas as garantias a todos esses 

indivíduos e resguardar a especificidade dos direitos dos adolescentes (ROSSATO; 

LÉPORE; CUNHA, 2015). 
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Ademais, a despeito das considerações jurídicas acerca desta quaestio, 

considerando a pretensão do presente estudo de realizar a análise dos institutos em 

comento sob a perspectiva interdisciplinar, envolvendo as áreas do Direito e da 

Psicologia, imperioso trazer à baila as considerações advindas desta outra relevante 

área do conhecimento. 

Por mais desafiadora que pareça a iniciativa ora proposta, no plano prático, a 

materialização dos dispostos na legislação infantoadolescente está sempre norteada 

nas análises advindas das demais áreas científicas, sobretudo frente à inarredável 

impossibilidade dos operadores do Direito conhecerem e dominarem as técnicas 

desenvolvidas pela atuação especializada dos profissionais dos mais diferentes ramos 

diretamente ligados ao cotidiano das varas judiciais. 

Nessa esteira, a título ilustrativo, colhe-se do Areópago Catarinense: 

 

DIREITO DE FAMÍLIA E ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. 
AÇÃO OBJETIVANDO A DESTITUIÇÃO DO PODER FAMILIAR 
FORMULADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. PRETENSÃO JULGADA 
PROCEDENTE. RECURSO DA GENITORA DESPROVIDO. [...] Estatui o art. 
156 do Código de Processo Civil que "o juiz será assistido por perito quando 
a prova do fato depender de conhecimento técnico ou científico". Também 
nas causas versando a respeito da guarda de menores, direito de visita, 
destituição do poder familiar e similares - nas quais, por força da Constituição 
da República (art. 227), "há de prevalecer o princípio do melhor interesse do 
menor, norteador do sistema protecionista da criança" (HC n. 279.059, Min. 
Luis Felipe Salomão), pois "os interesses e direitos do menor devem 
sobrepor-se a qualquer outro bem ou interesse juridicamente tutelado" (REsp 
n. 900.262, Min. Nancy Andrighi) -, a "perícia psicológica ou biopsicossocial" 
(Lei n. 12.318/2010, art. 5º), o "laudo pericial" e o "estudo social" (Lei n. 
8.069/1990, arts. 161, § 1º, 162, § 1º, 167 e 168) são de extrema relevância 
e, de ordinário, imprescindíveis. Só poderão ser desconsiderados se não 
revestidos de rigor técnico ou se houver provas com robustez suficiente para 
elidir as conclusões neles contidas. 03. Se os estudos sociais e as demais 
provas produzidas evidenciam a falta de comprometimento da genitora em 
proporcionar as condições mínimas para o bem-estar dos filhos, impõe-se 
confirmar a sentença destitutiva do poder familiar. (SANTA CATARINA, 2017 
- grifo nosso)  

 

Posto isso, para a Psicologia, a família é entendida como um conjunto de 

relações caracterizadas por influência recíproca, direta, intensa e duradoura entre 

seus membros (ANTONI, 2005). É revestida de uma importância capital, dado que é 

o primeiro espaço psicossocial e protótipo das relações a serem estabelecidas com o 

mundo. 
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Além disso, é imprescindível apontar que a família exerce um papel importante 

na vida dos indivíduos, sendo um modelo ou um padrão cultural que se apresenta de 

formas diferenciadas nas várias sociedades existentes e que sofre transformações no 

decorrer do processo históricossocial. Sob esse prisma, Papalia e Feldman (2013) 

mencionam que os diferentes arranjos familiares surgiram do modo como se dispõem 

e se relacionam os membros do grupo, tanto entre si quanto com a sociedade. 

Portanto, a estruturação da família está intimamente vinculada ao momento histórico 

que atravessa a sociedade da qual ela faz parte, uma vez que os diferentes tipos de 

composições são determinados por um conjunto significativo de variáveis ambientais, 

sociais, econômicas, culturais, políticas, religiosas e históricas. Desse modo, na 

hodierna abordagem da família, é preciso considerar que a estrutura familiar, bem 

como o desempenho dos papéis parentais modificaram-se consideravelmente nas 

últimas décadas (SINGLY, 2000).  

Assim, a família é uma entidade flexível e permeável à sociedade, sendo 

necessário considerar aspectos como demografia, vida privada, papéis familiares, 

relações entre Estado e família, lugar, parentesco, transmissão de bens, ciclo vital da 

família e rituais de passagem (HINTZ, 2007).  

Não há nada de novo em afirmar que a família é estrutura essencial ao 

indivíduo, pois possui papel primordial no amadurecimento e desenvolvimento 

biopsicossocial da criança. A marca da presença do outro transforma o cuidado em 

um elemento fundamental no processo de subjetivação, conferindo-lhe uma função 

estruturante na vida, posto que a maneira como somos recebidos e reposicionados 

no mundo guarda relação direta com as formas de ser e existir. 

Nessa esteira argumentativa, sob a perspectiva Winnicottiana, que decorre dos 

estudos de Donald W. Winnicott – pediatra e psicanalista que trouxe importantes 

contribuições para a psicanálise contemporânea –, observa-se a ênfase na influência 

do ambiente no desenvolvimento psíquico do ser humano. Winnicott passou do estudo 

dos conflitos intrapsíquicos, para o estudo dos conflitos interpsíquicos (NASIO, 1994), 

de forma a restar inolvidável que se interessava pelo mundo interno, mas optou por 

estudar o modo como o ambiente propicia ou inibe o desenvolvimento emocional da 

criança (JANUÁRIO, 2012). 
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Para que a criança se desenvolva bem e de maneira saudável não é necessário 

ambiente perfeito – até porque não existe família perfeita –, mas sim um ambiente que 

seja suficientemente bom. Para o psicanalista, o cuidado é marcado pelo ambiente e 

pela presença suficientemente boa exercida pelo outro. 

O propósito da família é prover um contexto que supera as necessidades 

primárias de seus membros, referentes à sobrevivência (aqui compreendidas a 

segurança, alimentação e um lar), ao desenvolvimento (afetivo, cognitivo e social) e 

ao sentimento de ser aceito, cuidado e amado. Satisfazer tais necessidades é 

fundamental para o desenvolvimento da personalidade e depende da capacidade da 

família para construir estrutura e relações adequadas. 

 A aludida estrutura deve ter flexibilidade suficiente para atender as 

necessidades evolutivas de seus membros. Portanto, considera-se suficientemente 

boa a família que fornece um ambiente saudável, em termos do impacto das relações 

entre todos seus integrantes. Dessa forma, a criança terá na família suficiente suporte 

e provimento afetivo, resultando num ambiente seguro para crescer. 

Assim, se as crianças precisam de um bom lar, saudável e com que se 

identifiquem, igualmente, necessitam que ele resulte em ambiente emocional estável, 

no qual possam ter a oportunidade de realizar firmes e naturais progressos, no devido 

tempo e no decorrer das fases do seu desenvolvimento (WINNICOTT, 1982). Em 

contraponto a esse local e cuidado suficientemente bons, existe também o chamado 

“ambiente não suficientemente bom”, que distorce/deturpa o desenvolvimento do filho 

(WINNICOTT, 2000). 

Desse modo, é possível a ilação de que família é ambiente privado, símbolo de 

intimidade, local de felicidade. Entretanto, é também, por vezes, lugar de 

desequilíbrios e tensões. 

Posto isso, realizadas as considerações atinentes à transformação do ideal de 

família, importa repisar que, se a família não trouxer a guarida necessária à criança 

e/ou adolescente (como se viu, tanto sob a ótica jurídica quanto pela psicológica), 

imperiosa a intervenção estatal para resguardar os interesses destes indivíduos, cuja 

tutela constitucional garante proteção absoluta, inclusive podendo se insurgir contra o 

poder familiar mal exercido. 
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3 DESTITUIÇÃO DO PODER FAMILIAR COMO CONSEQUÊNCIA DA 

VERIFICAÇÃO DA INADEQUAÇÃO DO AMBIENTE FAMILIAR 

 

Consoante alhures exposto, quando não atendidas pelos pais as necessidades 

básicas dos filhos menores, surge o dever estatal de buscar a proteção dos interesses 

das crianças ou adolescentes envolvidos, a fim de garantir seu regular e sadio 

desenvolvimento enquanto pessoas de direitos. 

Esse dever incumbido aos pais de zelar por seus filhos é decorrente daquilo 

que se denomina de Poder Familiar. Este instituto consiste no conjunto de direitos e 

deveres atribuídos aos genitores, notadamente no que se refere à educação e 

manutenção dos filhos até que atinjam a maioridade (NUNES, 2010). 

Como se infere do já transcrito art. 227 da Constituição Federal, com o poder 

familiar objetiva-se proteger aqueles indivíduos que ainda não se encontram em 

condições de superarem por si os obstáculos do cotidiano, preconizando ser dever da 

família, em concomitância com a sociedade e o Estado, assegurar o direito à vida, à 

saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à 

dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de 

colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, 

crueldade e opressão. 

É, também, na Carta Magna, no art. 229, que está estabelecido que 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” (BRASIL, 

1988). 

Nessa mesma esteira de exposição legal, emerge do Estatuto da Criança e do 

Adolescente a previsão que estampa na Norma Protecionista a proteção integral e a 

prioridade absoluta de que gozam crianças e adolescentes, conforme se observa da 

transcrição do art. 3º: 

 

A criança e o adolescente gozam de todos os direitos fundamentais inerentes 
à pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral de que trata esta Lei, 
assegurando-se-lhes, por lei ou por outros meios, todas as oportunidades e 
facilidades, a fim de lhes facultar o desenvolvimento físico, mental, moral, 
espiritual e social, em condições de liberdade e de dignidade (BRASIL, 1990). 
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Acerca dos institutos em tela, Válter Kenji Ishida (2013, p. 2) explana: 

 

Segundo estudiosos da matéria, o Estatuto da Criança e do Adolescente 
perfila a “doutrina da proteção integral”, baseada no reconhecimento de 
direitos especiais e específicos de todas as crianças e adolescentes (v. art. 
3º). Foi anteriormente prevista no texto constitucional, no art. 227, instituindo 
a chamada prioridade absoluta. [...] Constitui, portanto, uma nova forma de 
pensar, com escopo de efetivação dos direitos fundamentais da criança e do 
adolescente. (grifo original) 

 

Além disso, o ECA, em seu art. 5º, dentro desta perspectiva de amparar a 

criança e o adolescente, impõe uma série de obrigações ao Estado e à família, em 

corresponsabilidade, decretando que “nenhuma criança ou adolescente será objeto 

de qualquer forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e 

opressão, punido na forma da lei qualquer atentado, por ação ou omissão, aos seus 

direitos fundamentais” (BRASIL, 1990). 

Nessa esteira, o art. 22 do Estatuto, que deve ser interpretado em conjunto com 

o art. 1.634 do Código Civil, ocupa papel de destaque na Justiça da Infância e 

Juventude, uma vez que estabelece os deveres dos genitores, os quais, quando 

descumpridos, movimentam o Judiciário (ISHIDA, 2013). 

Assim, consoante descreve o referido art. 1.634, é incumbência de ambos os 

pais o exercício do poder familiar em relação aos filhos, devendo criá-los e educá-los, 

exercer a guarda, deliberar sobre o consentimento para casarem e viajarem ao 

exterior ou mudarem de residência para outro Município; nomear-lhes tutor quando 

não possível o exercício do poder familiar, representá-los judicial e extrajudicialmente 

até os 16 (dezesseis) anos, nos atos da vida civil, e assisti-los, após essa idade, nos 

atos em que forem partes, suprindo-lhes o consentimento, reclamá-los de quem 

ilegalmente os detenha e exigir que lhes prestem obediência, respeito e os serviços 

próprios de sua idade e condição (BRASIL, 2002). 

É desse modo que os pais devem criar seus filhos menores de 18 anos, sendo 

que, em caso de omissão deliberada – proposital ou negligente –, é possível a perda 

do poder familiar (NUCCI, 2015). 

Sobre a perda do poder familiar, Cristiano Chaves de Farias, Felipe Braga Netto 

e Nelson Rosenvald (2019, p. 1.887) tecem relevantes comentários: 
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A perda da autoridade parental é algo sério. Trata-se de restrição muito grave, 
retirando dos pais – e de seus filhos, pois o direito de convivência e mútua 
influência é recíproco – direito fundamental. Deve-se optar, sempre que 
possível, pela suspensão, que é temporária, em detrimento da perda, que é 
definitiva. Não se pode fechar os olhos, no entanto, que há pais que praticam 
atos terríveis, monstruosos, contra os filhos. Nesses casos, o melhor 
interesse do menor claramente determina que haja perda da autoridade 
parental. A perda depende sempre de ato judicial, com contraditório e ampla 
defesa.  

 

Ressalta-se o caráter excepcional da adoção da providência em voga, que não 

pode ser interpretado com total rigor, haja vista que a demora na promoção das 

medidas cabíveis às hipóteses de violação dos direitos das crianças e adolescentes 

lhes é extremamente prejudicial, tanto na prorrogação da convivência maléfica quanto 

no forçado reestabelecimento do vínculo familiar nocivo, “como se elas não tivessem 

sentimentos e não percebessem exatamente o que se passa” (NUCCI, 2015, p. 64). 

Ademais, consoante leciona Kátia Regina Ferreira Lobo Andrade Maciel (2019), 

a previsão legal para o afastamento do poder familiar dos pais está no art. 24 do 

Estatuto, o qual assinala que a destituição poderá ocorrer no caso de descumprimento 

dos deveres e obrigações elencados no art. 22 do Diploma Protecionais, bem como 

nas hipóteses previstas na Lei Civil, prescrevendo que “o inadimplemento injustificado 

dos deveres inerentes ao poder familiar […] poderá acarretar a perda da autoridade 

parental. Mas não só. Como dito, o Código Civil enumera outras hipóteses no art. 

1.638” (2019, p. 262). 

Desse modo, ex vi do art. 1.638 do Código Civil, haverá perda do poder familiar, 

por ato judicial, o pai ou a mãe que castigar imoderadamente o filho; deixar o filho em 

abandono; praticar atos contrários à moral e aos bons costumes; incidir, 

reiteradamente, nas faltas previstas no artigo antecedente; entregar de forma irregular 

o filho a terceiros para fins de adoção; praticar contra outrem igualmente titular do 

mesmo poder familiar ou, ainda, contra filho, filha ou outro descendente: homicídio, 

feminicídio ou lesão corporal de natureza grave ou seguida de morte, quando se tratar 

de crime doloso envolvendo violência doméstica e familiar ou menosprezo ou 

discriminação à condição de mulher; estupro (de vulnerável, se for o caso) ou outro 

crime contra a dignidade sexual sujeito à pena de reclusão (BRASIL, 2002).  
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Saliente-se, por oportuno, não se busca neste escrito exaurir as digressões 

jurídicas correlatas à temática em voga, almejando, por outro lado, possibilitar a 

verificação à luz da interdisciplinaridade com a ciência da Psicologia. 

Nessa esteira, observa-se que, quando a família não está saudável, é possível 

a ocorrência de violência intrafamiliar, que é um fator de risco para o desenvolvimento 

de crianças e adolescentes, produzindo efeitos na identidade, distúrbios de 

personalidade e adaptação social (PINTO JR; TARDIVO, 2010). 

Sabe-se que existe um conjunto de necessidades básicas que a criança deveria 

receber para crescer saudável e feliz, tornando-se um adulto forte e equilibrado. No 

entanto, grande parte dos casos de maus-tratos contra a criança ocorre no ambiente 

familiar, o que constitui um importante agravante nesta questão, uma vez que se 

espera que a família ofereça suporte, abrigo e proteção.  

Antes de tudo, quando se fala em maus-tratos contra a criança, é necessário 

que seja tratada da sua definição em suas várias formas, de modo a permitir que a 

discussão científica avance e possibilite discussões fidedignas. Nesse sentido, existe 

uma variedade de definições do conceito de maus-tratos, devido à existência de 

diversos modelos teóricos distintos, sendo este aspeto alvo de debate entre 

profissionais da Psicologia, para tentar compreender esta problemática (CNPCJR, 

2004).  

De acordo com a Direção-Geral da Saúde (2011, p.7), os maus-tratos às 

crianças e aos adolescentes podem ser definidos como “qualquer ação ou omissão 

não acidental, perpetrada pelos pais, cuidadores ou outrem, que ameace a segurança, 

dignidade e desenvolvimento biopsicossocial e afetivo da vítima”. 

Eles envolvem uma situação de perigo, quer pelos seus direitos não serem 

salvaguardados ou quer por suas necessidades básicas não serem satisfeitas. A não 

satisfação dessas necessidades pode colocar em risco o desenvolvimento destes 

indivíduos ao longo da vida (APAV, 2011).  

No que concerne aos maus-tratos, consoante dispõe o Manual Diagnóstico e 

Estatístico de Transtornos Mentais/DSM-V (2013), podem ser classificados em quatro 

categorias formais e usuais: violência física, violência psicológica, abuso sexual e 

negligência.  
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Desse modo, a violência física se refere ao uso da força intencional, aplicada 

pelos pais, cuidadores ou outros responsáveis, podendo consistir em ação isolada ou 

repetida. Essa lesão física pode se materializar em simples palmadas ou até mesmo 

assumir dimensões brutais. Alguns exemplos são: bater, asfixiar, queimar, intoxicar e 

a síndrome da criança abanada (DSM-V, 2013).  

A violência psicológica, por sua vez, evidencia-se em todo ato verbal ou 

simbólico, de modo não acidental, que converte ou pode converter a dano psicológico. 

Seguramente é a forma mais praticada contra a criança, agravando-se pelo fato de 

não deixar marcas visíveis, incluindo-se situações como a rejeição afetiva, 

humilhação, depreciação, culpar a criança, falta de cuidados ou afetos ajustados à 

idade e ao desenvolvimento, bem como ameaçar à criança ou pessoas ou, ainda, 

coisas que a criança gosta, prejudicar ou abandonar, confinar e coagir a causar dor a 

si mesma (DSM-V, 2013). 

Nessa mesma esteira, o abuso sexual abrange qualquer forma de prática 

sexual ou erótica com crianças e adolescentes por agressores com desenvolvimento 

psicossocial mais adiantado, visando à obtenção de gratificação ou satisfação sexual. 

Exemplos deste abuso incluem: visualização e interação de situações sexuais 

explícitas em fotografias e vídeos, utilização para sessões fotográficas, seduzir, violar, 

forçar, pressionar, enganar, ameaçar ou obrigar a práticas sexuais (tentadas ou 

consumadas), com ou sem contato físico direto entre o abusador e a vítima (DSM-V, 

2013).  

Por fim, o Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais/DSM-V 

(2013) define a negligência como qualquer ato de omissão por parte dos pais ou 

responsável ao deixarem de prover as necessidades básicas da criança ou 

adolescente. A criança depende dos adultos para sua própria sobrevivência e confia 

neles para tanto, podendo ser percebidas as incontáveis manifestações de 

negligência na inadequação de supervisão, abandono e o insucesso na satisfação das 

necessidades básicas e psicológicas ou emocionais.  

Desse modo, as crianças podem experienciar vários tipos de maus-tratos, 

concomitantemente ou ao longo do tempo e do seu crescimento. Nesse sentido, os 

problemas de saúde que surgem na adolescência e perduram a longo prazo, são 
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observados com maior frequência quando há exposição regular a maus-tratos (OMS, 

2013). 

Debruçar-se sobre cada uma das hipóteses ensejadoras da perda do poder 

familiar não é objeto deste trabalho, mas a doutrina pátria não economiza esforços 

para delinear cada uma das lamentáveis violações, recorrentes na praxe 

infantojuvenil. 

Posto isso, consoante exposição alhures realizada, neste ponto do estudo 

objetivou-se apresentar as disposições jurídicas correlatas ao poder familiar e ao seu 

descumprimento, mas não somente. No item em voga, cuidou-se de tentar humanizar 

o texto legal, fomentando o debate com a exposição das considerações advindas dos 

estudos de Psicologia, que, na prática, em conjunto com profissionais de algumas 

outras áreas, e.g. da Assistência Social, está incumbida de atender e acompanhar os 

indivíduos cujos direitos foram violados e tiveram sua integridade física e psíquica 

expostas a riscos por aqueles que deveriam proteger-lhes. 

Não se olvida da repetição da ilação que ora se alinha, contudo, conforme já 

dito, antes da destituição do poder familiar e a consequente colocação da criança ou 

adolescente em família substituta, é imperioso seja priorizada sua manutenção em 

seu seio familiar, devendo ser promovidas todas as providências possíveis de serem 

adotadas para que aquela condição de vulnerabilidade seja alterada. 

 

4 A ADOÇÃO: MEDIDA DE PROTEÇÃO ASSECURATÓRIA DE INSERÇÃO DA 

CRIANÇA E DO ADOLESCENTE EM AMBIENTE SAUDÁVEL E PROPÍCIO AO 

BOM DESENVOLVIMENTO INFANTOJUVENIL 

 

De início, repise-se, em razão da impossibilidade de reintegração à família 

natural, a destituição do poder familiar tem como reflexo a busca pela colocação das 

crianças ou adolescentes destituídos em família substituta, que poderá ocorrer 

mediante guarda, tutela ou adoção (art. 28, caput, ECA). Desse modo, dando 

prosseguimento ao objetivo deste estudo, a adoção será o alvo das considerações 

que seguem. 

Nessa esteira, a adoção é o ato jurídico solene pelo qual, após a verificação 

dos requisitos legais previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente, é 
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estabelecida, independentemente de qualquer relação de parentesco consanguíneo, 

vínculo fictício de filiação, formando nova família ao integrar, na condição de filho, 

pessoa que, geralmente, lhe é estranha (DINIZ, 2010).  

Ademais, o ato solene em comento, é personalíssimo e possui natureza 

complexa, necessitando de decisão judicial para validá-lo, momento em que alguém 

estranho passará a integrar uma família como filho (MELO, 2014).  

Flávio Tartuce ensina (2016, p. 1399) que “não se trata de um negócio jurídico, 

mas de um ato jurídico em sentido estrito, cujos efeitos são delimitados pela lei”. 

Deve ser encarada, sob a ótica dos ideais Estatutários, como medida protetiva 

de colocação em família substituta, na qual é estabelecida relação  parentesco civil 

entre adotantes e adotados (ROSSATO; LÉPORE; CUNHA, 2015). 

Além disso, não se pode olvidar ser irreversível o instituto em comento, após a 

decisão judicial que a estabelece: “A adoção é um ato de amor que gera, por meio de 

decisão judicial, liame de parentalidade e de filiação civil. A posição de filho adotivo é 

definitiva e irrevogável, para todos os efeitos legais” (MACIEL, 2019, p. 248). 

De plano é verificável a relevância do instituto sob análise, despontando como 

importante instrumento para zelar pelas necessidades das crianças e dos 

adolescentes abandonados ou renegados pela família natural, aos quais será 

oportunizada a inserção em uma nova família, substituta ou biológica, e assim 

poderão ter suas necessidades sociais e afetivas supridas (CABRAL, 2017).  

Nesta perspectiva de relevância, Eunice Ferreira Rodrigues Granato (2012, p. 

29-30) elenca a moderna finalidade da adoção: 

 

Esta é, realmente, a finalidade da moderna adoção: oferecer um ambiente 
familiar favorável ao desenvolvimento de uma criança, que, por algum motivo, 
ficou privada da sua família biológico. 
A adoção, como hoje é entendida, não consiste em “ter pena” de uma criança, 
ou resolver situação de casais em conflito, ou remédio para a esterilidade, ou, 
ainda, conforto para a solidão. 
O que se pretende com a adoção é atender às reais necessidades da criança, 
dando-lhe uma família, onde ela se sinta acolhida, protegida, segura e 
amada. 
É bom que se reflita que existe um processo, um desafio permanente e 
necessidade de constante reflexão sobre o tema. 

 

Com efeito, a Lei n. 12.010/2009, denominada de Lei da Adoção, modificou a 

sistemática da adoção, adaptando o Estatuto da Criança e do Adolescente e 
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derrogando o Código Civil quanto ao assunto. Foi dada nova redação aos dispostos 

nos artigos 1.618 e 1.619 do Código Civil, revogando todos os outros dispositivos do 

capítulo da adoção, conferindo ao ECA a tarefa de regular o tema (DIAS, 2013).  

Sobre o ponto, imperiosa a transcrição dos referidos artigos alterados: 

 

Art. 1.618. A adoção de crianças e adolescentes será deferida na forma 
prevista pela Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 - Estatuto da Criança e do 
Adolescente. 
Art. 1.619. A adoção de maiores de 18 (dezoito) anos dependerá da 
assistência efetiva do poder público e de sentença constitutiva, aplicando-se, 
no que couber, as regras gerais da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 - 
Estatuto da Criança e do Adolescente.  

 

Emergem como mudanças promovidas pela novel regulamentação legal a 

priorização do acolhimento familiar em relação ao institucional, além de conferir ao 

adotado o direito de conhecer sua origem biológica, inclusive lhe sendo possível 

acessar o processo judicial de adoção. Ademais, aos genitores foi garantido o direito 

de visitas, assim como o dever de obrigação alimentar aos filhos, nas hipóteses em 

que são colocados sob a guarda de terceiros (DIAS, 2013).  

Também, relevante é a tratativa do estágio de convivência, que se refere ao 

período em que o pretenso adotado permanecerá convivendo com seus futuros pais, 

anteriormente à homologação da adoção. Revela-se momento essencial para os 

futuros pais, bem como para a criança ou adolescente, uma vez que possibilita um 

contato próximo entre ambos, buscando uma melhor adaptação. Além disso, durante 

o período de convívio, o magistrado observará a dinâmica da convivência fática entre 

as partes, para posteriormente concluir se deverá ser deferida a adoção (CABRAL, 

2017).  

Há de se destacar que a Lei Nacional da Adoção tornou mais dificultoso o 

processo de adoção, ao dar preferência à família biológica, uma vez que o Judiciário 

leva tempo excessivo buscando encontrar parentes biológicos que desejam adotar a 

criança ou o adolescente (DIAS, 2013).  

A preferência do legislador em insistir na família natural é também alvo de 

comentários de Eunice Ferreira Rodrigues Granato (2012, p. 72): 

 

De fato, ao enfatizar essa disposição legal  a excepcionalidade da medida e 
a obrigatoriedade de se esgotarem todos os recursos para se manter o 
adotando na família natural, dando a esta, ainda uma extensão maior (art. 25, 
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parágrafo único: Entende-se por família extensa ou ampliada aquele se 
estende para além da unidade pais e filhos ou unidade do casal, formada por 
parentes próximos com os quais a criança ou adolescente convive e mantém 
vínculos de afinidade e afetividade), demonstra o legislador a preocupação 
em priorizar sempre a família natural, deixando a adoção em segundo plano. 

 

Com efeito, a adoção sempre depende de sentença judicial no atual sistema, 

seja de maiores ou menores, devendo ser inscrita no registro civil por meio de 

mandado, conforme o artigo 47 do ECA, sempre com a intervenção do Ministério 

Público (TARTUCE, 2016). 

Note-se que, ter o legislador exigido tanta cautela para o estabelecimento da 

adoção, justifica-se pelo necessário especial cuidado de que os indivíduos nestas 

condições demandam. É extremamente nocivo sujeitar criança ou adolescente que já 

advenha de um núcleo familiar em que seus direitos eram violados e arriscar que 

novamente sofram com abandono imaterial, o que, ainda assim, pode ocorrer durante 

o estágio de convivência em que haja desistência da família adotante, conforme 

leciona Maciel (2019, p. 249): 

 

Situação semelhante de abandono moral e material do filho adotivo pode ser 
verificada nas desistências de adoção durante estágio de convivência. A 
rejeição deixa marcas na autoestima da criança que revive o abandono, além 
de dificultar o desenvolvimento saudável de novas relações afetivas, 
especialmente quando a guarda provisória durou prazo razoável sem 
intercorrência no relacionamento entre pretensos adotantes e adotando. Este 
angustiante momento na vida da criança rejeitada acarreta danos em sua 
integridade psíquica e moral (por vezes, física) e, por consequência devem 
ser ressarcidos, pelo menos, com acompanhamento psicológico a ser 
financiado, pelo tempo que for necessário, pelo casal ou pessoa que deu 
causa (art. 186 do CC). 

 

A adoção busca a efetivação de um direito fundamental de toda criança e 

adolescente: o direito à convivência familiar. À vista disso, o processo de adoção é 

norteado pelo melhor interesse da criança e do adolescente (OLIVEIRA, 2015).  

Essa perspectiva decorre de longo processo evolutivo nas legislações afetas 

às crianças e adolescentes, até que efetivamente alcançassem status de sujeitos de 

direitos. Desse modo, a hodierna face da adoção é apreciada sob a sistemática 

Estatutária: 

 

O objetivo do Estatuto é a proteção integral da criança e do adolescente, 
conforme declara em seu artigo primeira, sendo inovação marcante a 
colocação sob a égide dessa lei, de todo menor de dezoito anos e não apenas 
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aqueles que estivessem em situação irregular, como ocorria na lei anterior, o 
Código de Menores. 
[…] 
Com relação à adoção, o espírito do legislador estatutário é promover a 
integração da criança ou adolescente na família do adotante, em tudo 
igualando o filho adotivo ao filho natural. 
A influência da Constituição de 1988 é marcante, repetindo, mesmo, o art. 20 
do ECA, cada palavra do art. 227 § 6º da Lei Maior. 
Não mais se fala em adoção simples e adoção plena e, sim, numa única 
adoção que visa criar laços de paternidade e filiação entre adotante e 
adotado, inclusive desligando-o completamente de sua família de sua família 
biológica (GRANATO, 2012, p. 70-71). 

 

Posto isso, novamente sem adentrar nas minúcias do instituto, é notória 

preferência da manutenção da criança em seu núcleo familiar natural, como já 

aventado quando das digressões afetas à destituição do poder familiar. Contudo, 

norteando-se pela busca em efetivar os principais postulados do Direito da Criança e 

do Adolescente – cite-se: a proteção integral, a absoluta prioridade e o melhor 

interesse –, evidenciada a inaptidão da família biológica em assegurar o regular e 

sadio desenvolvimento dos filhos menores, inevitável a atuação estatal para modificar 

a situação violadora, extinguindo, se necessário, o poder dos pais e colocando o 

indivíduo em desenvolvimento em nova família. 

Consoante alhures realizado, importa delinear neste momento a óptica 

psicológica do tema. Com efeito, o vocábulo “adoção” vem do latim, ad-optare, que 

significa aceitar, escolher. Quando se fala da adoção de um filho, esse termo ganha 

um significado ainda mais singular: o de acolher, mediante ação legal e por vontade 

própria, como filho legítimo, alguém que por algum motivo foi destituído do poder 

familiar (SOUZA, 2008).  

Atualmente, devido às grandes mudanças nas configurações familiares, as 

possibilidades de adoção apresentam-se sob múltiplas formas e em diferentes 

contextos. Embora a maior demanda ainda seja de casais inférteis, hodiernamente 

casais com filhos biológicos, casais de meia idade, casais homossexuais e pessoas 

solteiras também tem manifestado interesse em constituir ou aumentar a sua família 

através da adoção (SCHETTINI; AMAZONAS; DIAS, 2006).  

Pelo fato de a adoção estar ligada às situações de abandono, perpassa o 

imaginário social o estigma do adotando enquanto sujeito com dificuldades de 

desenvolvimento da personalidade, dificuldades de aprendizagem, ou mesmo 

dificuldades no relacionamento social. Esse imaginário acentua-se, ainda, ao se referir 
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à adoção de crianças maiores/mais velhas, pois o sujeito nesta condição carrega 

consigo um histórico pré-adotivo mais amplo, com que a família adotante precisará 

lidar (SILVA, 2007).  

No entanto, com as modificações sociais, essa concepção mudou de ângulo e, 

atualmente, enxerga-se a adoção como uma forma de proteger a criança, que por 

algum motivo estiver sem a devida proteção dos pais biológicos. 

Importante, ainda, lembrar que existem particularidades no contexto da adoção 

que não podem ser deixadas de lado. A adoção segue um caminho específico e 

existem diferenças que precisam ser entendidas, assumidas e integradas. A maior 

parte delas, decorre do fato de que a criança chegou à família por um caminho diverso 

do ordinário, além de que existem dois casais parentais, o que não é o usual na nossa 

cultura, e tende a ser de difícil compreensão para a criança. Faz-se necessário sanar 

todas as dúvidas e trabalhar todas as especificidades de forma preventiva, uma vez 

que a realidade de todas as pessoas envolvidas sofrerá significativas modificações, 

devendo os candidatos a pais precisam estarem cientes de que o filho a ser adotado 

terá outro casal como genitor biológico e trará consigo uma história pré-adotiva que 

não poderá ser negada ou descartada, mas, para a saúde psíquica da criança, 

precisará ser integrada à sua história de vida (LEVINZON, 2004). 

Sob a ótica da criança, Dana E. Johson (2002) desenvolveu um estudo a partir 

de revisão bibliográfica, buscando documentar os efeitos da adoção sobre o 

desenvolvimento das crianças. A autora argumenta que uma família adotiva pode ser 

comparada a uma família biológica no que diz respeito à habilidade de criar um 

ambiente que produza adultos competentes, funcional e emocionalmente. Conclui a 

autora, ainda, que os resultados da pesquisa não deixam nenhuma dúvida a respeito 

dos efeitos positivos da adoção no desenvolvimento de crianças.  

Entretanto, existem sentimentos ambíguos com relação a inserção em uma 

nova família, quando adotadas, as crianças levam também toda a sua bagagem 

emocional, traumas, dúvidas e anseios. Quanto mais tardia for a adoção, mais vivas 

estarão as lembranças de sua história e mais enraizadas estarão em sua memória 

todas as ilusões frustradas, os sonhos não realizados e os desejos que não se 

realizaram durante os anos de abandono. O sentimento de pertencer a uma família 

precisa ser construído diariamente e demanda paciência de ambos os envolvidos. A 
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rejeição, com a posterior devolução, é um grande perigo do processo adotivo, pois 

pode reforçar ainda mais o sentimento de abandono da criança. 

Muitas vezes, um forte sentimento de insegurança marca a existência de 

crianças adotadas, em virtude das limitadas condições de investimento afetivo e de 

estabilidade emocional apresentadas pelas figuras significativas que fizeram parte de 

sua história. Por tudo isso, torna-se evidente a importância do trabalho da Psicologia 

em processos de adoção, ajudando os candidatos a pais adotivos na promoção de 

um ''ambiente suficientemente bom'', como preconizava Winnicott, que sobreviva às 

possíveis provocações da criança e não confirme seus receios de abandono e lhes 

possibilite vislumbrar novos horizontes. 

Ressalte-se que o macrossistema estabelecido no Estatuto da Criança e do 

Adolescente está assentado em bases cuja efetivação só possível com a atuação 

integrada das diversas áreas do conhecimento. 

Note-se, que a Norma Protecionista faz referência às obrigações em 

corresponsabilidade da família, da sociedade e do Estado em assegurar a proteção 

integral estampada no Estatuto. Igualmente, prevê em diversas oportunidades que a 

atenção aos indivíduos tutelados pela Norma em espeque se dará por equipe 

multidisciplinar, bem como prevê ações que, no cotidiano, devem ser executadas pela 

rede pública de proteção. Sob essa égide, é que emerge a relevância daquilo que se 

almeja neste estudo: evidenciar que, somente com a real integração de todos, 

espelhando ideal de unidade, é que será possível alcançar e respeitar efetivamente a 

obrigação estampada na Magna Carta de assegurar, com absoluta prioridade, a 

proteção integral das crianças e adolescentes. 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O desenvolvimento do presente estudo possibilitou analisar a forma com a qual 

Direito e Psicologia tratam o instituto da família, notadamente àquilo que se entende 

como prejudicial aos filhos e a correspondente tutela dos interesses das crianças e 

adolescentes que tenham seus direitos violados dentro do próprio seio familiar. 

Com o desenrolar deste escrito, foi possível colher de livros, de trabalhos 

científicos e da própria legislação, como ocorre a resposta do Estado à violação dos 
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direitos dos filhos inseridos em famílias que não assegurem seu regular e sadio 

desenvolvimento e, portanto, não se amoldando àquilo que Winnicott definia, sob a 

perspectiva da Psicologia, como família suficientemente boa, para, assim, alcançar o 

problema que a pesquisa almejava atingir. 

Desta feita, o presente trabalho aduz as considerações teóricas reunidas em 

estudos formulados por autores das duas ciências, que apontam as modificações nos 

ideais correlatos à caracterização da família, para apresentar como deve ocorrer o 

exercício do poder familiar dos pais para com seus filhos e, sempre à luz das duas 

áreas, demonstrar em quais hipóteses esse exercício de poder ocorre indevidamente 

e devem os pais serem dele afastados. 

Por fim, foram expostas noções jurídicas gerais sobre a adoção e os reflexos 

psicológicos que podem ser verificados nos indivíduos inseridos neste contexto. 

Diante disso, a pesquisa realizada alcançou êxito em atingir o objetivo proposto, 

pois conseguiu expor a relevância da interdisciplinaridade entre Direito e Psicologia 

no que tange à adoção das medidas em casos de descumprimento do poder familiar. 

Repise-se que, no cotidiano das varas da infância, a adoção das providências 

estatutárias está, via de regra, balizada em estudos e relatórios elaborados por 

profissionais das diferentes áreas e setores da rede da proteção, v.g. assistentes 

sociais, conselheiros tutelares, psicólogos e profissionais da saúde em geral. 

Por consequência disso, inolvidável deixar de lado a ilação de que o Direito da 

Criança e do Adolescente se restringe ao domínio teórico pelos operadores do Direito 

dos textos legais estampados no ECA, na Constituição Federal e em demais 

documentos jurídicos correlatos ao tema. Para que efetivamente sejam observados 

os ditames preconizados pelas referidas Normas, é necessário compreender o Direito 

da Criança e do Adolescente como o macrossistema integrado e multidisciplinar que 

ele realmente é. 

Nesse diapasão, o estudo interdisciplinar que ora se apresenta está longe de 

ser material exauriente acerca da temática selecionada, contudo, indissociável é a 

pretensiosa conclusão de que traz em seu bojo elementos aptos a fomentar o debate 

sob a citada importância de se formularem estudos de modo interdisciplinar, para 

realmente compreender o que é o Direito da Criança e do Adolescente e como garantir 

a sua efetiva aplicação. 
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Posto isso, das explanações realizadas na presente pesquisa, foi possível 

verificar, sob a perspectiva das duas ciências selecionadas, que mesmo com a 

transformação do ideal de família, se nela não constar a guarida necessária à criança 

e/ou adolescente, imperiosa a intervenção estatal para resguardar os interesses 

destes indivíduos, cuja tutela constitucional garante proteção absoluta. 

Embora não se tenha tratado pormenorizadamente cada uma das hipóteses 

ensejadoras da perda do poder familiar, cuidou-se de tentar humanizar o texto legal 

correlato, fomentando o debate com a exposição das considerações advindas dos 

estudos de Psicologia, que, na prática, em conjunto com profissionais de algumas 

outras áreas, e.g. da Assistência Social, está incumbida de atender e acompanhar os 

indivíduos cujos direitos foram violados e tiveram sua integridade física e psíquica 

expostas a riscos por aqueles que deveriam lhes proteger. Para além disso, 

apresentou-se igualmente, de forma singela, a exposição jurídica correlata à adoção 

e relevantes observações acerca das consequências psicológicas observadas nos 

indivíduos que enfrentam essa situação. 

Posto isso, verifica-se consenso entre as duas áreas no que se refere à 

preferência na manutenção da criança ou adolescente em seu seio familiar originário, 

mas, não sendo atendidas suas necessidades básicas nos diferentes aspectos, 

necessária a retirada do filho do contexto de violação dos seus direitos e a sua 

colocação em novo ambiente familiar, que garanta seu sadio e regular 

desenvolvimento e passagem para a vida adulta. 

Ressalte-se que – assim como se verifica da exposição realizada de que é 

imperiosa a análise interdisciplinar, prática e teórica, de como garantir os direitos das 

crianças e adolescentes – é somente com a assunção da responsabilidade de que é 

de todos o dever de assegurar, com absoluta prioridade, a proteção integral, atuando 

de forma integrada e com unidade de esforços, que será efetivamente implementada 

a Doutrina da Proteção Integral almejada pelo Direito da Criança e do Adolescente. 

 

 

 

 

 



 

38 

Discussões jurídicas na contemporaneidade: o direito que pulsa na vida em sociedade 
(ISBN: 978-65-88712-66-5) 

REFERÊNCIAS 

 

AMIN, Andréa Rodrigues. Evolução histórica do direito da criança e do adolescente. 
In: MACIEL, Kátia Regina Ferreira Lobo Andrade (Org.). Curso de direito da 
criança e do adolescente: aspectos teóricos e práticos. 10 ed. São Paulo: Saraiva, 
2017. 
 
ANTONI, Clarissa de. Coesão e Hierarquia em famílias com história de abuso 
físico. 2005. 212 f. Tese (Doutorado em Psicologia) - Universidade Federal do Rio 
Grande do Sul, Porto Alegre, 2005. Disponível em: 
https://www.lume.ufrgs.br/bitstream/handle/10183/6137/000481255.pdf?sequence=1. 
Acesso em: 1 set. 2020.  
 
ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE APOIO À VÍTIMA. Manual crianças e jovens 
vítima de violência: compreender, intervir e prevenir. In: ASSOCIAÇÃO 
PORTUGUESA DE APOIO À VÍTIMA (org.). Manual crianças e jovens vítima de 
violência: compreender, intervir e prevenir. Lisboa, 2011. Disponível em: 
https://www.apav.pt/pdf/Manual_Criancas_Jovens_PT.pdf. Acesso em: 3 set. 2020. 
 
BRASIL. Código Civil (2002). Lei n. 10.406, de 10 de janeiro 2002. Brasília, DF, 11 
jan. 2002. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/L10406.htm. 
Acesso em: 7 set. 2020. 
 
BRASIL. Constituição (1988). Diário Oficial. Brasília, DF, 5 out. 1988. Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm.  Acesso 
em:  7 set. 2020. 
 
BRASIL. Lei n. 8.069, de 13 de julho de 1990. Estatuto da Criança e do 
Adolescente. Brasília, DF, 16 jul. 1990. Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8069Compilado.htm. Acesso em: 7 set. 
2020. 
 
CABRAL, Sofia Alpes. O sistema de adoção brasileiro: a adoção direta em 
confronto com o cadastro nacional de adoção. 2017. Monografia (Graduação) – 
Curso de Direito, UFPE. Recife, 2017. Disponível em: 
https://repositorio.ufpe.br/bitstream/123456789/24463/1/TCC%204.pdf. Acesso em: 
1º set. 2020.  
 
CARVALHO, Dimas Messias de. Direito das famílias. 4.ed. São Paulo: Saraiva, 
2015. 
 
COMISSÃO NACIONAL DE PROTEÇÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM RISCO. 
Promoção e proteção da criança. Guia de orientações para os profissionais da 
educação na abordagem de situações de maus tratos ou outras situações de 
perigo. Adaptação do manual ''El papel del Ámbito Social en el abordaje de 
ituaciones de Desprotección Infantil'', elaborado pela Generalitat Valenciana, 
Consejería d Bienestar Social. Portugal: CNPCJR, 2004. 



 

39 

Discussões jurídicas na contemporaneidade: o direito que pulsa na vida em sociedade 
(ISBN: 978-65-88712-66-5) 

CURY, Munir; PAULA, Paulo Afonso Garrido de; MARÇURA, Jurandir Norberto. 
Estatuto da criança e do adolescente anotado. 3 ed. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 2002. 
 
DIAS, Maria Berenice. Manual de direito das famílias. 9 ed. São Paulo: Revista 
dos Tribunais, 2013.  
 
DINIZ, Maria Helena. Código civil anotado. 15. ed. São Paulo: Saraiva, 2010. 
 
DIREÇÃO-GERAL DE SAÚDE. Maus-tratos em crianças e jovens: Guia prático de 
abordagem, diagnóstico e intervenção. In: DIREÇÃO-GERAL DE SAÚDE (org.). 
Maus-tratos em crianças e jovens: guia prático de abordagem, diagnóstico e 
intervenção. Portugal, 2011. Disponível em: https://www.dgs.pt/accao-de-saude-
para-criancas-e-jovens-em-risco/ficheiros-externos/doc-guia_maus-tratos_2-marco-
2011-12h-pdf.aspx. Acesso em: 3 set. 2020.  
 
DSM V. Manual diagnóstico e estatístico de transtornos mentais. 5.ed. Porto 
Alegre: Artmed, 2013. 947 p. 
 
ENGELS, Friedrich. A origem da família, da propriedade privada e do estado: 
trabalho relacionado com as investigações de L. H. Morgan. 2.ed. Rio de Janeiro: 
Best Bolso, 2016. 
 
FARIAS, Cristiano Chaves de; BRAGA NETTO, Felipe; ROSENVALD, Nelson. 
Manual de direito civil. 4.ed. Salvador: Juspodivm, 2019.  
 
FONSECA, Antonio Cezar Lima da. Direitos da criança e do adolescente. 3 ed. 
São Paulo: Atlas, 2015. 
 
GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito civil brasileiro. 9 ed. São Paulo: Saraiva, 
2012, v. 6. 
 
GRANATO, Eunice Ferreira Rodrigues. Adoção: doutrina e prática. 2.ed. Curitiba: 
Juruá, 2012. 
 
ISHIDA, Válter Kenji. Estatuto da criança e do adolescente: doutrina e 
jurisprudência. 14.ed. São Paulo: Atlas, 2013. 
 
JANUÁRIO, Lívia Milhomem. Transferência e espaço potencial: a relação analítica 
com crianças em estados autísticos e psicóticos. 2012. Tese (Doutorado em 
Psicologia Clínica e Cultura) - Universidade de Brasília, Brasília, 2012. Disponível 
em: https://repositorio.unb.br/handle/10482/11468. Acesso em: 1º set. 2020.  
 
JOHNSON, Dana E. Adoption and the effect on children's development. Early 
Human Development, Minnesota, v. 68, p. 39-54, 1 jan. 2002. Disponível em: 
https://experts.umn.edu/en/publications/adoption-and-the-effect-on-childrens-
development. Acesso em: 1 set. 2020. 
 



 

40 

Discussões jurídicas na contemporaneidade: o direito que pulsa na vida em sociedade 
(ISBN: 978-65-88712-66-5) 

LÉPORE, Paulo Eduardo; ROSSATO, Luciano Alves. Comentários à Lei Nacional 
da Adoção: Lei n. 12.010, de 3 de agosto de 2009. São Paulo: RE, 2009. 
 
LEVINZON, Gina Khafif. Adoção: São Paulo: Artesã, 2004.  
 
MACIEL, Kátia Regina Ferreira Lobo Andrade. Guarda. In: MACIEL, Kátia Regina 
Ferreira Lobo Andrade (Org.). Curso de direito da criança e do adolescente: 
aspectos teóricos e práticos. 12.ed. São Paulo: Saraiva, 2019. 
 
MELO, Nehemias D. Lições de direito civil: família e sucessões. São Paulo: Atlas, 
2014.  
 
NASIO, Juan David. (Org.). Introdução às obras de Freud, Ferenczi, Groddeck, 
Klein, Winnicott, Dolto, Lacan. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1994. 
 
NUCCI, Guilherme de Souza. Estatuto da criança e do adolescente comentado: 
em busca da constituição federal das crianças e dos adolescentes. 2.ed. Rio de 
Janeiro: Forense, 2015. 
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A DIVULGAÇÃO DE CENA DE SEXO OU NUDEZ COMO FORMA DE VIOLÊNCIA 

SEXUAL CONTRA A MULHER: UMA ANÁLISE À LUZ DA PSICANÁLISE 

 

Ana Elisa Paes Decomain6 
Charles Eduardo de Paula Almeida Brito7 

 

RESUMO 

Este artigo possui como objetivo o estudo das consequências psíquicas para a vítima 
mulher, advindas do ato de divulgação de cena de sexo ou nudez, sem o seu 
consentimento. O enfoque dado foi para a violência sexual, uma vez que o objetivo da 
pesquisa foi o de compreender, por intermédio do método qualitativo, como esse tipo 
de violência se configura por meio de unicamente haver a divulgação de uma cena de 
nudez ou sexo, sem o consentimento da vítima. Para tanto, foi realizada pesquisa 
bibliográfica nas áreas do Direito e da Psicanálise, de modo a compreender o 
fenômeno da violência sexual não apenas sob o aspecto jurídico, mas também sob o 
aspecto das categorias Lacanianas do simbólico, do real e do imaginário. Como 
conclusão, tem-se que a divulgação da cena de sexo é o avanço da violência de 
gênero, de uma violência banalizada e bem aceita, de modo que, urge estudo 
aprofundado de políticas públicas de combate à violência de gênero, de prevenção, 
aperfeiçoamento das leis, e, sobretudo, de metodologia inicial: informação, educação 
e orientação. Ao passo que, possa desvincular a mulher em conflito da busca de uma 
tutela penal para uma cultura combativa de prevenção, possibilitando uma discussão 
crítica e combativa da violência, banalizadas no cotidiano das relações afetivas.  

 

Palavras-Chave: Consequências. Psíquicas. Mulher. Crime. Revenge Porn 

 

ABSTRACT 

This article aims to study the psychic consequences for the female victim, arising from 
the act of disclosing a scene of sex or nudity, without their consent. The focus given 
was to sexual violence, since the objective of the research was to understand, through 
the qualitative method, how this type of violence is configured through only having the 
disclosure of a scene of nudity or sex, without the victim's consent. Therefore, a 
bibliographical research was carried out in the areas of Law and Psychoanalysis, in 
order to understand the phenomenon of sexual violence not only from the legal aspect, 
but also from the aspect of the Lacanian categories of the symbolic, the real and the 
imaginary. In conclusion, it is concluded that the dissemination of the sex scene is the 
advancement of gender violence, of a trivialized and well-accepted violence, so that 
an in-depth study of public policies to combat gender violence, prevention, 
improvement is urgently needed. of laws, and, above all, of initial methodology: 
information, education and guidance. On the other hand, it can detach women in 

                                                      
6Advogada. Licenciada em Letras. Especialista em Direito Público, Direito Penal e Processual Penal. 

Professora da graduação do Curso de Direito da Universidade do Contestado. Mestranda em 
Psicanálise. 

7Advogado. Pós-graduado em Direito Processual Civil pelo Instituto de Direito Damásio de Jesus.  
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conflict from the search for penal protection for a combative prevention culture. 
Enabling a critical and combative discussion of violence, trivialized in daily affective 
relationships. 

 

Keywords: Consequences. Psychic. Woman. Crime. Revenge Porn 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

No ano de 2018, foi incluído o artigo 218-C ao Código Penal Brasileiro, por 

intermédio da Lei 13.718. O artigo tipificou a conduta de divulgação de cena de estupro 

ou de cena de estupro de vulnerável, de cena de sexo ou de pornografia.  

A lei trouxe, ainda, uma causa de aumento de pena para os casos em que o 

crime fosse praticado por agente que mantém ou tenha mantido relação íntima de 

afeto com a vítima ou com o fim de vingança ou humilhação. 

Diante dessa nova conduta criminosa e dos inúmeros casos de prática da 

conduta descrita no tipo penal, inclusive antes de sua tipificação, tendo, em sua 

maioria, vítimas mulheres que sofriam muito com as consequências da ação, passou-

se a pensar sobre que forma ou formas de violência sofria a mulher vítima deste delito, 

em que ou quais espécies de violência poder-se-ia enquadrar o resultado da 

realização da conduta típica.  

A partir dessa indagação, a Lei Maria da Penha será estudada com o fim de 

buscar que formas de violência contra a mulher fossem conceituadas e conhecidas 

pelo meio jurídico. O enfoque será dado para a violência sexual, conceituada pelo 

artigo 7º, inciso III, da Lei 11.340/2016, uma vez que, inicialmente, partiu-se da ideia 

de que esta forma de violência poderia ser caracterizada, mesmo sem o contato físico 

entre agressor e vítima. 

Após o estudo da violência sexual, as categorias Lacanianas “simbólico, real e 

imaginário” serão expostas e conceituadas de acordo com o que a Psicanálise 

preceitua, sendo que a partir da análise qualitativa de todas essas informações e 

conceitos, será possível analisar a problemática de enquadramento da divulgação não 

consentida de cena de sexo ou nudez como violência sexual. 
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2 UMA ANÁLISE DO CRIME TIPIFICADO NO ARTIGO 218-C COMO FORMA DE 

VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER 

 

As matrizes do mundo contemporâneo invocam ao Estado a criação de 

alicerces de proteção frente aos novos parâmetros de violência surgidas com o 

avanço da globalização e de suas tecnologias. O surgimento de novas formas de 

violência contra a mulher cadencia a personagem da vítima a uma série de 

implicações e de sofrimentos múltiplos, coordenados em fatores internos e externos à 

sua condição na sociedade.   

Nesse espectro, o cenário da violência ultrapassa a imagem do contato físico, 

e se direciona em ritmo sintonizado com as ferramentas tecnológicas, é nesse 

parâmetro que surge a terminologia Revenge Porn, sendo a forma de exposição da 

intimidade do parceiro por meio das mídias sociais como maneira de degradação da 

reputação moral (MECABÔ; COLUCCI, 2015).  

A lei 13.718/2018 introduz no Código Penal brasileiro o art. 218-C, criando o 

tipo penal de divulgação de cenas de estupro, sexo e pornografia. A nova redação 

assim tipifica:  

 

Art. 218-C. Oferecer, trocar, disponibilizar, transmitir, vender ou expor à 
venda, distribuir, publicar ou divulgar, por qualquer meio - inclusive por meio 
de comunicação de massa ou sistema de informática ou telemática -, 
fotografia, vídeo ou outro registro audiovisual que contenha cena de estupro 
ou de estupro de vulnerável ou que faça apologia ou induza a sua prática, ou, 
sem o consentimento da vítima, cena de sexo, nudez ou pornografia [...] 
(grifo nosso) 

 

Nesse prisma, Rogério Sanchez Cunha (2019) anota que, com o advento da lei 

Carolina Dieckmann (Lei 12.737/2012)8, o dispositivo penal trouxe a tipificação de 

elementos considerados essenciais e com necessidade de proteção especial do 

Estado frente ao avanço da tecnologia, no entanto, com o aparecimento de novas 

condutas inerentes à dignidade sexual e mídias digitais como a exposição de 

conteúdos íntimos pelo próprio parceiro, a lei não conseguiu estender sua proteção, 

                                                      
8 Dispõe sobre a tipificação criminal de delitos informáticos; altera o Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de 

dezembro de 1940 - Código Penal; e dá outras providências. 
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necessitando da criação de um novo tipo penal mais abrangente, é com esse 

entendimento que o legislador cria o art. 218-C.  

Analisando detidamente a redação do art. 218-C pode-se observar que o 

legislador preocupa-se com a presença das pessoas no ciberespaço. O mecanismo 

elencado no dispositivo visa frear o fluxo de divulgação de cenas de sexo; essa prática 

denomina-se também como pornografia da vingança, ocasião em que o parceiro 

tomado por sentimentos negativos nutridos em desfavor do companheiro, compartilha 

fotos de relações sexuais mantidas durante o relacionamento amoroso. 

O novo recorte social de violência surgida nas redes sociais simplifica a forma 

como a figura da mulher é inferiorizada, desvalidada, desrespeitada e exposta com 

facilidade, o que demonstram os inúmeros casos noticiados pela mídia e outras 

formas de comunicação.9 

Nesse sentido, Bitencourt (2019) leciona que, o bem jurídico tutelado pelo 

dispositivo penal é a dignidade sexual individual, especialmente a da mulher, que com 

mais frequência é exposta nas redes sociais, por vingança, ou, unicamente para ser 

humilhada. 

Observa-se que, faz-se necessária a tipificação da conduta frente aos inúmeros 

atos de vingança entre casais pós-processo de dissolução de relações conjugais. Em 

sintonia com a repressão da conduta, a ação penal é pública incondicionada, trazendo 

segurança jurídica e proporcionando a atuação do estado como garantidor da ordem 

pública e não mais privilegiando o agressor (COELHO, 2019).  

Em se tratando da pena cominada, que é de 1 a 5 anos de reclusão, a sua 

razoabilidade ainda é tênue, tendo em vista a consequência do ato, do dano 

irreparável à figura da vítima em ter expostas cenas de relações sexuais 

(BITENCOURT, 2019). Todavia, há circunstância de aumento de pena, de dois terços, 

se quem divulga as cenas tenha tido relação íntima afetiva com a vítima (CUNHA, 

2019), evidenciado, novamente, a paridade frente à vulnerabilidade da mulher nos 

relacionamentos amorosos. 

                                                      
9"Crimes como esses acabam com a vida da vítima. É um crime que não se apaga. A imagem sempre vai 

estar na internet, já foi espalhada. Posso te dizer que, depois de passar por isso, a pessoa morre, 
moralmente e até fisicamente, em casos de adolescentes que não resistem a todo esse julgamento da 
sociedade, por exemplo. Meu objetivo é dar alento, dar a mão, dizer: 'Olha, eu estou aqui e já passei por 
isso. Quero ajudá-la a salvar sua vida'", explica a jornalista” – Depoimento de Rose Leonel, fundadora da 
“Marias da Internet”. Disponível em < http://g1.globo.com/pr/norte-noroeste/noticia/2014/03/fui-assassinada-
diz-mulher-que-criou-ong-contra-vinganca-porno.html> Acesso em 05.09.2020 

http://g1.globo.com/pr/norte-noroeste/noticia/2014/03/fui-assassinada-diz-mulher-que-criou-ong-contra-vinganca-porno.html
http://g1.globo.com/pr/norte-noroeste/noticia/2014/03/fui-assassinada-diz-mulher-que-criou-ong-contra-vinganca-porno.html
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Nesse compasso, verifica-se que a rapidez do avanço da tecnologia traz novas 

deficiências sociais que mostram a fragilidade do Estado em se adaptar a esses novos 

parâmetros, tanto é que assim como a lei Maria da Penha (lei 11.340/2006) os ditames 

penais de proteção à mulher frente às novas tecnologias tardam a serem criados e 

sancionados, e, como observado, quando edificados, não conseguem espelhar sua 

eficácia.  

Assim, a dignidade sexual da mulher repousa nas mídias sociais sob a 

dominação masculina, construída no preceito histórico de submissão ao homem, essa 

edificação social é a simbolização do fenômeno de posse, tendo em vista que a 

condição da mulher para romper uma relação é bastante dolorosa, e que a tendência 

é permanecer na relação mesmo ela sendo abusiva. Assim, há um retalhamento 

emocional, que mesmo que se finde a relação ainda haverá laços de submissão que 

fazem da mulher cada vez mais vítima de perseguições e exposições.  

Nesse norte, a exposição da mulher é mais um meio de diminuição da sua 

importância, assim como as outras formas de violências experimentas. A configuração 

desse fenômeno expande a preocupação e invoca a discussão acerca dos meios 

legais de proteção, bem como o combate à sua reincidência, uma vez tratar-se de um 

crime que desnuda a figura humana. Alguns motivos superficiais para a configuração 

do delito são elencados por estudiosos:  

 

Desreferencialização, relativização das garantias humanas fundamentais, 
contradição de valores e supervalorização do egoísmo humano figuram como 
causas protagonistas no fenômeno de pornografia da vingança, sendo, ainda, 
aliadas com o jogo de poder entre as partes envolvidas e uso desenfreado e 
inconsequente das tecnologias de comunicação e informação. O 
desequilíbrio psicológico e os vícios morais enraizados em grande parte da 
população mundial servem como suporte para o cometimento de novos 
delitos dessa natureza (MECABÔ; COLUCCI, 2015, p. 47).  

 

Nessa dicção, embora haja disposição legal do art. 218-C, sua similaridade não 

consegue somente por meio da sanção penal combater todo o abuso orquestrado no 

tecido social em face da mulher, necessitando de mais movimentações do poder 

público para o enfrentamento do mundo tecnológico.  

Nesse diapasão, as circunstâncias analisadas sinalizam a configuração de 

violências clandestinas, que hodiernamente se revelam, e que se agrupam às já 

existentes, como as elencadas na lei Maria da Penha.  
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3 AS FORMAS DE VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER E A LEI MARIA DA PENHA 

 

As mulheres como vítimas de violências estão submetidas a episódios que 

norteiam a criação da própria lei garantidora, necessitando, como um conjunto de 

formalidade, experimentar o desprazer da violação ao extremo para que o estado 

interfira e estabeleça garantias jurídicas de proteção. 

 

A Lei de Violência Doméstica brasileira foi resultado de um longo processo 
de luta. Maria da Penha Maia Fernandes, em 1983, foi vítima de uma tentativa 
de homicídio por disparo de arma de fogo, por parte de seu companheiro à 
época, que a deixou paraplégica. Depois de ter voltado para casa, foi mantida 
em cárcere privado, sofreu diversas violências e uma nova tentativa de 
homicídio através de eletrocussão. Depois de longos 17 anos buscando a 
tutela do Estado através do Poder Judiciário sem sucesso, Maria da Penha 
procurou a Corte Interamericana de Direitos Humanos afirmando que o seu 
caso era o simbolismo de um padrão de negligência por parte do Estado 
brasileiro perante uma sistematicidade de violências contra as mulheres 
(AMORIM, 2018, p. 17). 

 

Percebe-se que, a lei Maria da Penha é o grande símbolo de combate à 

violência doméstica, não somente à doméstica, mas a contra a mulher como grupo. 

Entretanto, a sua construção encontra-se enraizada em sofrimento experimentado por 

anos, somente ganhando repercussão após elevado período de briga e apelo ao 

Estado para criação de um mecanismo especial de proteção à mulher.  

De logo se observa que a primeira violência encontrada pela mulher é o 

abandono institucional. Segundo Nucci (2020), o problema social envolvendo a 

violência contra mulher é imenso, isso porque, o diálogo legislativo para combate é 

pífio, e as penas cominadas são ínfimas, o mecanismo não consegue combater 

através da coação normativa, tornando-se um problema penal difícil de resolver, pois, 

além da facilidade da reincidência, o legislador a todo tempo inova em medidas de 

combate com pouca intensidade.  

Nessa senda, o delito envolvendo a violência doméstica ainda é de pequeno 

potencial ofensivo, sendo as condutas mais comuns a ameaça e a lesão corporal leve, 

tipos penais que não ultrapassam um ano de pena cominada. Muito embora a lei 

13.641/2018 institua o dispositivo da prisão cautelar em caso de descumprimento de 

medidas protetivas de urgência, tal medida mostra-se pouco produtiva e objeto de 

discussão em autos processuais, cabendo sempre ao julgador a aplicabilidade do 
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dispositivo (NUCCI, 2020). Nesse prisma a vítima necessita sempre que acometida 

de violência invocar o Estado. 

Observa-se que há vários pontos de interrogação no que concerne à lei Maria 

da Penha e a jurisprudência, entre eles as espécies de ação penal, sendo um dos 

casos no que toca a Súmula 542 do Superior Tribunal de Justiça que dispõe que a 

ação penal em caso de lesão corporal no âmbito familiar é pública incondicionada. 

Todavia, no que concerne à ameaça no âmbito familiar, a ação é pública condicionada 

à representação. Assim, não há uma uniformização de medidas de combate, são 

conjuntos separados que muitas vezes não dialogam. 

Obviamente, que a proteção da mulher encontra óbices na própria condição de 

acesso à Justiça, prova da violência institucional enfrentada em decorrência do gênero 

foi o levantamento da inconstitucionalidade da lei 11.340/2006, ao argumento que a 

lei ofende o princípio da isonomia constitucional, dando à mulher situação especial no 

ordenamento jurídico; matéria essa discutida no Supremo Tribunal Federal e 

confirmada a sua constitucionalidade em 2012 (REIS JÚNIOR; RÉ, 2013). 

Tecendo comentário sobre o tema, Soares (2005), em ano pretérito à lei, já 

atentava para as problemáticas que seriam objeto de discussão, detalhando que a 

violência não se apresenta somente nas condutas tipificadas no Código Penal. 

 

Você já deve ter conhecido alguns homens que se queixam da violência de 
suas parceiras. Mas já ouviu falar de um homem: 1. Que vive aterrorizado, 
temendo os ataques da mulher? 2. Que seja abusado sexualmente por ela? 
3. Que tenha se isolado dos familiares e amigos por pressão ou por vergonha 
da situação que está vivendo? 4. Que tenha perdido a liberdade de ir aonde 
quer, de trabalhar ou estudar? 5. Que viva assustado por não conseguir 
proteger os filhos? 6. Que se sinta o tempo todo humilhado e desqualificado, 
impotente e sem saída? 7. Que viva pisando em ovos para não despertar a 
ira da mulher? 8. Que seja totalmente dependente dos ganhos da 
companheira e, portanto, sem nenhuma autonomia? 9. Que tenha perdido a 
autoestima e esteja destruído psicologicamente pela parceira? 10. Que tenha 
medo de deixá-la e que acabe sendo morto por falta de proteção? [...] 
(SOARES, 2005, p. 17). 

 

É nessa perspectiva que se evidenciam as performances de atuação da lei 

11.340/2006, entre suas disposições a sintonia de exposição das formas de 

violências.  

Nessa sintonia, o noticiário divulga a morte de mulheres em decorrência de 

violência doméstica, consequentemente a sua condição de mulher, entretanto, as 
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manchetes sensacionalistas estampam a forma final do desfalecimento, ocultando as 

frações da violência e seus estágios.   

 

Como morrem as mulheres: faca, peixeira, canivete. Espingarda, revólver. 
Socos, pontapés. Garrafa de vidro, fio elétrico, martelo, pedra, cabo de 
vassoura, botas, vara de pescar. Asfixia, veneno. Espancamento, 
empalamento. Emboscada, ataques pelas costas, tiros à queima-roupa. 
Cárcere privado, violência sexual, desfiguração. Quando se volta o olhar para 
a maneira pela qual foi infligida a violência, chamam a atenção a diversidade 
dos instrumentos usados no cometimento do crime e a imposição de 
sofrimento às vítimas anteriormente à execução (MACHADO, 2015, p. 41). 

 

As mulheres morrem e, para o findar da vida feminina não é necessário um 

ensaio homicida. O cenário da morte decorrente de violência contra mulher encontra-

se pontilhado nos atos invisíveis quando do relacionamento, pequenos sensores que 

atestam as formas de violência que são sonegadas pela sociedade. 

Nessa senda, a lei 11.340/2006 tipifica em seu art. 7º as formas de violência 

sofridas pela mulher, a primeira delas é a violência física, situação em que o senso 

comum, de maneira equivocada, alicerça a ideia de violência doméstica. Segundo 

Nucci (2020), é a mais corriqueira e presente, pois é o ápice para divulgação da 

problemática sofrida no interior do lar, nesse sentido as condutas englobam lesões 

corporais de natureza leve, grave e gravíssimas, conforme graduação trazida pelo art. 

129 do Código Penal10.  

Também, extrai-se da violência física que ela está mais exposta quando sofrida 

em grandes proporções, considerando que implica à vítima a exposição no grupo 

social, seja no trabalho ou no aparecimento em lugares públicos logo após a agressão.  

Essa passividade social em frear as agressões somente quando houver lesões 

corporais visíveis é, segundo Amorim (2018) o convite para o cometimento do tipo 

penal de homicídio, com a implicação da qualificadora do feminicídio íntimo, ou seja, 

o crime é praticado por quem a vítima tinha relação conjugal, conforme art. 121, § 2º-

                                                      
10Lesão corporal - Art. 129. Ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem: Pena - detenção, de 

três meses a um ano.  Lesão corporal de natureza grave § 1º Se resulta: I - Incapacidade para as 
ocupações habituais, por mais de trinta dias; II - perigo de vida; III - debilidade permanente de membro, 
sentido ou função; IV - aceleração de parto: Pena - reclusão, de um a cinco anos. § 2° Se resulta: I - 
Incapacidade permanente para o trabalho; II - enfermidade incurável; III perda ou inutilização do 
membro, sentido ou função; IV - deformidade permanente; V - aborto: Pena - reclusão, de dois a oito 
anos (BRASIL, 1940). 
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A do Código Penal (GRECO, 2020). Assim, percebe-se que a tendência da violência 

é aumentada conforme o aceite de condutas consideradas toleráveis. 

Em sintonia com isso e com a naturalidade com que as condutas consideradas 

menos gravosas têm sucedido na figura da mulher, o problema acaba sendo 

ofuscado, banalizando-se e recebendo pouca visibilidade (ROSA; SOUZA, 2013).  

Indubitavelmente, o predicado legal que dispõe das formas de violências é 

bastante intenso ao destacar uma porção de condutas referente à violência 

psicológica destacada no inciso II, do art. 7º. A violência psicológica está, 

necessariamente, relacionada a todas as demais modalidades de violência doméstica 

e familiar contra a mulher. Sua matriz encontra-se alicerçada no cerceamento da 

mulher em exercer sua liberdade e ser submetidas a imposições e jogos emocionais 

ocasionado pelo agressor como mecanismo de controle (FEIX, 2011).  

Nesse mesmo sentido, a violência patrimonial é orquestrada com a 

desenvoltura na violência psicológica e refletindo na violência moral, pois a vítima é 

reduzida unicamente ao padrão de vida que o agressor a impõe, e é essa dependência 

psicológica que coordena todo o abuso e toda violação atingindo diretamente a 

segurança e a dignidade (FEIX, 2011).  

No que tange à violência sexual, os estereótipos legitimam a submissão da 

mulher como servidora de prazer ao homem. A adesão ao amor fiel, que se baseia na 

satisfação excessiva de todas as vontades do marido, regula e torna normal o abuso; 

conjunções carnais indesejadas que configuram, e, posteriormente, sendo 

compreendida pela própria vítima como prática normal (FEIX, 2011). 

Retomando a discussão entre violência contra mulher, suas modalidades e o 

novo enfrentamento mediante o avanço das ferramentas tecnológicas, percebe-se 

que, em suma, a violência cometida no mundo virtual contra a mulher é a continuação 

da violência que ocorre todos os dias contra a mulher no mundo real (NOGUEIRA, 

2019).  

Nesse sentido, observa-se que após a mulher experimentar uma sequência de 

violência acometidas em um relacionamento abusivo, e, na sequência, consegue o 

desligamento do ambiente, ela se vê, mais uma vez presa ao agressor, pois, o mesmo 

insiste na manutenção do relacionamento, todavia, como há a quebra de vínculo, usa 
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as redes sociais como forma de constrangimento, ou seja, tomado por paixão, pratica 

a pornografia da vingança, primeiro como ameaça, depois como forma de castigo final.  

 

O homem abusivo sente-se mais desafiado quando a mulher se libera do seu 
controle, ao sentir a perda da autoridade [...] Mais mulheres são mortas 
depois de abandonar o relacionamento abusivo do que quando nele 
continuam (MACHADO, 2015, p. 54). 

 

Assim, quando se menciona o termo revenge porn, essa terminologia encontra-

se intimamente ligada com a condição da mulher frente a abusos no espaço 

cibernético. Não só isso é a condição final da redução da mulher ao abuso masculino, 

a última tentativa de domínio e submissão, é a nova forma de homicídio, homicídio 

virtual da honra e da reputação moral da parceira perante o novo social. É o crime 

legitimado do cotidiano.  

 

4 O CRIME DE DIVULGAÇÃO DE CENA DE SEXO E NUDEZ COMO FORMA DE 

VIOLÊNCIA SEXUAL SOB A ÓTICA DA PSICANÁLISE 

 

Como já mencionado, existem diversas formas de violência contra a mulher, 

dentre elas, destaca-se neste artigo, a violência sexual, conceituada pela lei 

11.340/2006, como: 

 

[...] qualquer conduta que a constranja a presenciar, a manter ou a participar 
de relação sexual não desejada, mediante intimidação, ameaça, coação ou 
uso da força; que a induza a comercializar ou a utilizar, de qualquer modo, a 
sua sexualidade, que a impeça de usar qualquer método contraceptivo ou 
que a force ao matrimônio, à gravidez, ao aborto ou à prostituição, mediante 
coação, chantagem, suborno ou manipulação; ou que limite ou anule o 
exercício de seus direitos sexuais e reprodutivos. 

 

Quando se relaciona este conceito com a conduta descrita no artigo 218 – C, 

in fine, do Código Penal Brasileiro, possível perguntar-se se seria a conduta criminosa 

uma forma de violentar sexualmente a mulher vítima do delito, mesmo sem que o 

contato físico esteja presente na descrição do tipo penal. Para responder a esse 

questionamento, foi necessário socorrer-se da Psicanálise, eis que os conceitos 

jurídicos, relacionados àquela área de estudo podem ser ampliados, a fim de que os 
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sujeitos regulados pelo Direito o sejam de maneira a contemplar com maior efetividade 

o princípio da dignidade da pessoa humana.  

Considerando essa relação entre os conceitos jurídicos e psicanalíticos, de 

suma importância a menção ao que Jean Jacques Lacan (1964) definiu “real, 

simbólico e imaginário”. 

Diferentemente do que ocorre em alguns momentos com a ciência jurídica, os 

conceitos psicanalíticos, para Lacan, submetem-se à ordem do cálculo infinitesimal, 

de modo que são obtidos por aproximação, como explica em seu Seminário 11: 

 

As duas flechinhas que vocês estão vendo indicadas no quadro depois de O 
inconsciente e de A repetição visam o ponto de interrogação que segue. Ele 
indica que nossa concepção do conceito implica ser este sempre 
estabelecido numa aproximação que não deixa de ter relação com o que nos 
impõe, como forma, o cálculo infinitesimal. Se o conceito se modela, com 
efeito, por uma aproximação da realidade que ele foi feito para apreender, se 
por um salto, por uma passagem ao limite, é que ele chega a se realizar 
(LACAN, 1964, p. 25). 

 

Dessa forma, portanto, importante trazer à baila as noções de real, simbólico e 

imaginário, enfatizando para o desenvolvimento do que se propõe neste artigo, o que 

vem a ser o imaginário e sua relação com a proposição do cometimento do crime 

descrito do artigo 218-C do Código Penal possuindo conotação de violência sexual às 

vítimas mulheres. 

 

Por outra razão é que se chega a isso. Excepcionalmente, lhes diria: é que 
existem três dimensões do espaço habitado pelo ser falante, e essas três 
mansões do dito tal como as escrevo, se chamam o simbólico, o imaginário 
e o real. Não é exatamente como as coordenadas cartesianas; não é porque 
há três, que vocês vão se equivocar. As coordenadas cartesianas 
correspondem à geometria antiga. É porquê [...] é porque se trata de um 
espaço, o meu, tal como o defino por essas três dimensões do dito, é um 
espaço cujos pontos são determinados de forma muito diferente. E isso é o 
que eu tentei - como talvez isso estivesses além de meus meios, talvez isso 
me deu a ideia para abandonar a coisa - é uma geometria cujos pontos - para 
aqueles que estavam aqui, espero, no ano passado, cujos pontos são 
determinados pelo ajuste do que vocês podem se lembrar, e que eu chamei 
de meus anéis de barbante (LACAN, 1974, p. 15). 

 

Jean-Claude Milner (2006, p. 49) conceitua o real como sendo “um agregado 

onde não se estabeleça nenhum laço, nenhuma propriedade, nenhuma similitude ou 

dissimilitude, isso é o real”. O real seria um impossível, somente ganhando sentido a 

partir da instância do simbólico. 
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O simbólico, como citado, traz sentido ao real, seria ele o elemento ordenador. 

É por intermédio do símbolo que o real se organiza, no entanto, este sentido é sempre 

imaginário. Nas palavras de Mara Viana de Castro Sternick (2010): 

 

Na perspectiva lacaniana, o Real é o impossível. Sabe-se que o Real não 
comporta simbolização e, por isso, acaba tendo a dimensão da insistência; 
na lógica lacaniana, é o que ‘não cessa de não se inscrever’. Sendo assim, 
urge que se tente dar sentido para aquilo que não tem sentido. Dar sentido 
ao Real é a função do Simbólico, mas também se sabe que, em contrapartida, 
o sentido é sempre Imaginário. Como se pode perceber, estamos diante de 
um embaraço: como dizer de um registro, prescindindo de outro? 

 

O imaginário, por sua vez, no Seminário 21, é mencionado por Lacan como: 

 

[...] uma intuição do que há para simbolizar. Como acabo de dizer, algo para 
mastigar, para pensar, como se diz. E, para dizer tudo, uma onda de gozo. A 
instabilidade humana é mais variada do que se acredita, embora ela seja 
limitada por algo que reside no corpo, no corpo humano, a saber: o que no 
atual estado de coisas - ainda não está terminado, que sabe se possa chegar 
a outra coisa- no estado atual das coisas, assegura o domínio do οψις no 
pouco que dele sabemos desse corpo, quer dizer, a anatomia (LACAN, 1974, 
p. 14). 

 

A noção de imaginário pode ser relacionada à noção de corpo trazida pela 

Psicanálise. O corpo pode ser delimitado, para a Psicanálise, em três parâmetros, 

quais sejam: da fala, do sexo e da imagem. O corpo sexual está estritamente ligado 

ao impulso da energia do inconsciente que se transborda em gozo. Já, o corpo falante 

é tomado como aquele corpo formado por elementos significantes. Isso quer dizer que 

o corpo que interessa à Psicanálise não é um corpo de carne e osso. Nas palavras de 

J.-D. Nasio: 

 

O corpo falante pode ser, por exemplo, um rosto, na medida em que um rosto 
se compõe de linhas, expressões e traços diferenciados e ligados entre si. 
Pois bem, sejamos claro: o adjetivo ‘falante’ não indica que o corpo fale 
conosco, mas que ele é significante, ou seja, que comporta significantes que 
falam entre si. Um rosto, em toda sua complexidade de elementos distintos, 
é algo diferente de uma expressão sugestiva. Quando um rosto suscita um 
sentimento, ele é um corpo-imagem; mas, quando o mesmo rosto desperta 
um dizer imprevisto, ele é um corpo-significante (J.-D. NASIO, 1993, p.149) 

 

O corpo também é uma imagem – seria a imagem que é enviada ao sujeito pelo 

outro. A imagem do corpo do sujeito é percebida fora do seu corpo. Tudo que tem 

valor afetivo para o sujeito é o outro que lhe remete a sua imagem. Nasio, mais uma 
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vez exemplifica afirmando que “desde que assuma intimamente um sentido para mim, 

esta casa, por exemplo, como imagem do corpo, é um prolongamento de meu corpo”. 

O corpo imaginário, portanto, poderia ser “identificado como uma imagem externa e 

prenhe, que desperta o sentido num sujeito”(NASIO, 1993, p. 150-151). 

O imaginário seria uma forma de se conhecer pelo desconhecido. A 

constatação, o reconhecimento passa pela instância do imaginário. A relação do 

sujeito com as imagens é uma relação de sentido. O sujeito é afetado pelas imagens 

a todo momento. 

O crime tipificado no artigo 218 – C do Código Penal Brasileiro, como já 

mencionado anteriormente, caracteriza-se pela ação de: 

 

Oferecer, trocar, disponibilizar, transmitir, vender ou expor à venda, distribuir, 
publicar ou divulgar, por qualquer meio - inclusive por meio de comunicação 
de massa ou sistema de informática ou telemática -, fotografia, vídeo ou outro 
registro audiovisual que contenha cena de estupro ou de estupro de 
vulnerável ou que faça apologia ou induza a sua prática, ou, sem o 
consentimento da vítima, cena de sexo, nudez ou pornografia. (grifo 
inexistente no original) (BRASIL, 1946). 

 

A conduta descrita no tipo penal tem como vítimas, em sua grande maioria, 

mulheres, crianças e adolescentes. Nas palavras da Deputada Soraya Santos, 

relatora do parecer da comissão de Constituição e Justiça do projeto de lei que 

originou a inclusão do artigo 218-C ao Código Penal Brasileiro dispôs11: 

 

Verifica-se que o aumento da incidência dos crimes contra a dignidade sexual 
relaciona-se, entre outros fatores, a situações que cada vez mais fazem parte 
do cotidiano de todas as sociedades, como a aglomeração de pessoas em 
espaços públicos e o uso disseminado da internet. É necessário, portanto, 
que se atualizem os dispositivos penais para que o Poder Judiciário esteja 
dotado de todos os instrumentos necessários ao combate desses crimes tão 
graves, que têm como vítimas principalmente mulheres, adolescentes e 
crianças. (grifo inexistente no original). 

 

Trata-se de conduta criminosa que utiliza as mídias sociais e outros meios de 

comunicação para divulgar, sem o consentimento da vítima do crime, imagens suas 

em cenas de nudez ou sexo. A utilização indevida de uma imagem com cena de nudez 

                                                      
11Disponível em: 

https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1602062&filename=Trami
tacao-PRL+2+CCJC+%3D%3E+PL+5452/2016 

https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1602062&filename=Tramitacao-PRL+2+CCJC+%3D%3E+PL+5452/2016
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1602062&filename=Tramitacao-PRL+2+CCJC+%3D%3E+PL+5452/2016
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ou sexo, unida à reprovação social que a vítima pode sofrer diante de uma divulgação 

que, mesmo não consentida, acaba por expor a sua intimidade, confirmando 

publicamente atos que, diante das regras sociais deveriam ser íntimos, é uma das 

hipóteses para a decisão de criminalização da conduta, como exposto em relatório 

citado anteriormente.  

É ação que usa da imagem de nudez ou de sexo para causar prejuízos à vítima 

– do contrário não haveria criminalização. A utilização dessas imagens pode atuar no 

imaginário da vítima e, considerando a conotação sexual envolvida na atitude 

criminosa de divulgação não consentida da imagem e a reprovação social diretamente 

ligada à censura existente em relação às questões sexuais, principalmente no que se 

refere ao corpo feminino e a sua redução à objeto capitalista, pode caracterizar-se 

como violência sexual, principalmente diante do fato de que há aí uma coação 

impossível de ser resistida que a comercialização ou utilização de seu corpo como 

objeto sexual. 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O avanço da tecnologia e a utilização em massa das redes sociais fez crescer 

a quantidade de crimes que se desenvolvem no meio cibernético. A ação de divulgar 

cena de sexo ou nudez sem o consentimento da vítima é um destes crimes 

cibernéticos, o qual foi tipificado e incluído no Código Penal Brasileiro no ano de 2018. 

A criminalização desta conduta foi justificada diante do elevado número de vítimas, 

principalmente, mulheres, que vinham sofrendo com a ação.  

A mulher passa por longo histórico de violência na sociedade e, diante disso, 

teve em seu favor implementada a Lei Maria da Penha, que buscou trazer conceitos 

de formas diferenciadas de violências perpetradas em âmbito familiar. A lei 

mencionada tratou de conceituar as violências física, patrimonial, psicológica e sexual, 

as quais foram devidamente comentadas anteriormente. 

A violência sexual, por sua vez, teve destaque nesta pesquisa, uma vez que se 

buscou, por intermédio dos conceitos psicanalíticos “real, simbólico e imaginário”, 

desenvolvidos por Lacan, fixar a consequência da divulgação não consentida de cena 
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de sexo ou pornografia, sem o consentimento da vítima mulher, como forma de 

violência sexual. 

Sendo assim, possível perceber que, ao relacionar as categorias Lacanianas 

citadas com os conceitos jurídicos de violência sexual e com a descrição do tipo penal 

do artigo 218-C do Código Penal Brasileiro, estabelece-se uma interpretação 

qualitativa no sentido de que a divulgação de cena de sexo ou de nudez sem o 

consentimento da vítima mulher pode ser enquadrada na categoria de violência sexual 

a nível imaginário. 

Como conclusão, tem-se que a divulgação da cena de sexo é o avanço da 

violência de gênero, de uma violência banalizada e bem aceita, de modo que, urge 

estudo aprofundado de políticas públicas de combate à violência de gênero, de 

prevenção, aperfeiçoamento das leis, e, sobretudo, de metodologia inicial: informação, 

educação e orientação. Ao passo que, possa desvincular a mulher em conflito da 

busca de uma tutela penal para uma cultura combativa de prevenção. Possibilitando 

uma discussão crítica e combativa da violência, banalizadas no cotidiano das relações 

afetivas.  
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O DIREITO NA LITERATURA: NÃO SÓ O TEXTO LEGAL É POSSÍVEL 

ENXERGAR NAS OBRAS LITERÁRIAS12 

 

THE LAW IN LITERATURE: NOT ONLY THE LEGAL TEXT CAN BE SEEN IN 

LITERARY WORKS 

 

Paulo Silas Filho13 

 

RESUMO 

O presente ensaio aborda a questão metodológica do Direito na Literatura enquanto 
recorte das possibilidades de abordagem no âmbito da relação Direito e Literatura. 
Considerando que os pesquisadores, quando do primeiro contato com as abordagens 
jusliterárias, costumam encontrar dificuldades na compreensão daquilo que pode ser 
trabalhado a partir dessa relação interdisciplinar, observou-se aí a necessidade de se 
ter um direcionamento prévio de base. A dificuldade que costuma se apresentar se dá 
para com o cerne jurídico que pode ser extraído de uma obra literária, não devendo 
limitar a compreensão do termo ao aspecto meramente legal-normativo do Direito. 
Assim, o ensaio apresenta as formas válidas e possíveis de se trabalhar o Direito a 
partir da Literatura. A metodologia empregada é a revisão bibliográfica, tomando por 
referencial alguns dos autores consagrados no movimento Direito e Literatura no 
Brasil, concluindo-se no sentido de que os estudos interdisciplinares via Direito na 
Literatura demonstram que há mais de uma forma possível de se trabalhar essa 
relação, superando assim a ideia geral e ingênua de limitação que costuma surgir nas 
primeiras abordagens nessa área. 

 

Palavras-chave: Direito. Literatura. Interdisciplinaridade. 

 

ABSTRACT 

The present essay addresses the methodological issue of law in literature as an outline 
of the possibilities of approach within the scope of the relationship between law and 
literature. Considering that the researchers, when first contacting the jusliterary 
approaches, usually find it difficult to understand what can be worked from this 
interdisciplinary relationship, there was a need to have a previous basic direction. The 
difficulty that usually presents itself is with the legal core that can be extracted from a 
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literary work, and should not limit the understanding of the term to the merely legal-
normative aspect of the law. Thus, the essay presents the valid and possible ways of 
working with law from the literature. The methodology used is a bibliographic review, 
taking as a reference some of the renowned authors in the law and literature movement 
in Brazil, concluding that interdisciplinary studies via law in the literature demonstrate 
that there is more than one possible way to work this relationship, thus overcoming the 
general and naive idea of limitation that usually arises in the first approaches in this 
area. 

 

Keywords: Right. Literature. Interdisciplinarity. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

Cada vez mais tem crescido o movimento Direito e Literatura no Brasil, relação 

essa que leva em conta a intersecção entre as duas referidas áreas do saber com a 

proposta de lançar olhares outros para as questões sociais sobre as quais o âmbito 

jurídico costuma tratar. O Direito é um campo autônomo do saber e precisa ser 

considerado levando em conta o seu grau de autonomia, mas também é inegável que 

por si só não comporta a tratativa de tudo aquilo que se volta a abordar. Por mais 

esteja presente como sendo um dos fins do Direito o dirimir de conflitos sociais, a 

abordagem meramente jurídica sobre as problemáticas da realidade social é medida 

insuficiente tanto para a compreensão do problema, quanto para a intencionada 

resolução do mesmo. 

Para pensar o Direito criticamente, é necessário que área outra esteja presente 

para que essa análise mais crítica seja algo possível. Daí, a contribuição salutar e 

efetiva das disciplinas propedêuticas do curso de Direito, as quais acabam, muitas 

vezes, sendo solapadas no que diz respeito à atenção e importância conferidas por 

alunos e até mesmo por alguns professores. De todo modo, o que aqui se destaca é 

que são essas disciplinas outras que permitem um olhar diversificado, mais amplo (ao 

considerar uma perspectiva mais holística) e ao mesmo tempo mais específico (ao 

considerar o recorte estabelecido), mais acurado, mais preciso, enfim, mais adequado 

ao considerar a abordagem crítica pretendida. É pela Filosofia, pela Sociologia, pela 

Psicologia, pela Economia e por áreas tantas outras que o pensar crítico do Direito se 

faz possível, uma vez que, se situada apenas em seu âmbito jurídico, a reflexão se dá 

puramente pela e através da norma.  
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A Literatura aparece como campo outro possível que permite uma abordagem 

mais reflexiva ou crítica conforme aqui se explana. Daí o movimento Direito e 

Literatura que, como já apontado, segue crescendo cada vez mais, contando já com 

diversos anos desde que as primeiras propostas de abordagens jusliterárias surgiram. 

Por mais que, atualmente, situado esteja o movimento naquela que pode ser 

considerada a sua terceira fase, há muito ainda que se avançar ao considerar os 

debates cada vez mais precisos que surgem no âmbito das suas pesquisas. 

Sendo um movimento que conta com seus vários anos de amadurecimento e 

diversos pesquisadores e projetos que vêm aperfeiçoando a epistemologia dessa 

relação interdisciplinar, têm-se hoje alguns recortes, ou ainda métodos, que 

classificam as diferentes formas de se trabalhar essa relação. Diz-se das clássicas: 

Direito na Literatura, onde se faz uma abordagem jurídica a partir de uma determinada 

obra literária; Direito da Literatura, onde se estuda a legislação que diz respeito a 

literatura (direito autoral, por exemplo); e Direito como Literatura, onde se leva em 

conta as matrizes teóricas que fundam o saber jurídico e o saber literário em tentativas 

de aproximação (interdisciplinaridade). Não obstante as nuances que cada recorte 

possui – pois aqui expostos de maneira bastante sintética -, há outras formas de 

abordagem para além das clássicas que surgem como propostas de classificação em 

algumas abordagens jusliterárias. De todo modo, o presente texto se situa no âmbito 

do primeiro método, a saber, o Direito na Literatura – ou ainda direito através da 

Literatura como costuma aparecer em algumas designações. 

O método Direito na Literatura costuma ser a porta de entrada para os 

entusiastas do movimento. Busca-se a partir desse recorte analisar questões jurídicas 

que se fazem presentes em obras literárias. Disso, surgem algumas dificuldades aos 

neófitos do movimento, como a de não conseguir localizar uma questão jurídica 

quando da leitura de determinada obra literária. Um dos problemas que leva a essa 

dificuldade é a de que a busca se dá muitas vezes meramente num viés normativista-

positivista, ou seja, o pesquisador tenta encontrar no livro algo que remeta ao “texto 

de lei” do sistema em que se situa. O Direito, porém, é muito mais que apenas aquilo 

que está escrito na lei. 

Assim sendo, o que se busca fazer no presente texto é demonstrar que tanto é 

possível, no recorte Direito na Literatura, uma abordagem jusliterária no sentido de 
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“localizar” algo numa obra literária que possa ser analisado sob a ótica da lei vigente, 

quanto também é – e principalmente – fazer essa abordagem considerando aquilo 

tudo que representa de fato o que é o Direito. 

 

2 O TEXTO LEGAL A PARTIR DO TEXTO LITERÁRIO 

 

Ao falar em Direito na Literatura, tem-se como proposta de abordagem 

jusliterária a leitura com enfoque jurídico sobre determinada literatura, uma vez que 

“há um ponto de intercessão entre Direito e Literatura, na medida em que ambos 

interpretam a sociedade” (HOGEMANN; ARRUDA, 2017, p. 2). Essa análise pode se 

dar de diferentes formas, ainda mais ao considerar a atual terceira fase do movimento 

no Brasil que se diz a “referente à expansão verificada ao longo da última década, 

representada pela multiplicação de estudos e pesquisas em todo país” (TRINDADE; 

BERNSTS, 2017, p. 229). A divisão que aqui se faz, com fins de didática e ao mesmo 

tempo no âmbito da pretensão do próprio texto no sentido de apontar que não deve 

existir uma limitação restrita à ideia de norma positivada, é entre o texto legal buscado 

no texto literário e o jurídico (mais abrangente) buscado no texto literário.  

A análise que busca o texto legal a partir do texto literário leva em conta o 

sistema normativo em que está situado o pesquisador quando vai proceder à 

abordagem jusliterária. Isso em regra, pois é possível que o pesquisador leve em 

conta o sistema jurídico de outro país quando da análise de determinada obra literária. 

Seja como for, ao se levar em conta o regramento jurídico do próprio Estado em que 

se situe o pesquisador ou de Estado outro – como quando no âmbito dos estudos de 

Direito comparado, por exemplo -, tem-se que abordagem é realizada sob a ótica do 

direito posto. 

Nesse caso, uma situação propriamente (e especificamente) jurídica é que 

figura como objeto de pesquisa dentro da história de uma determinada obra literária 

que é consultada. O cerne se dá no texto legal, na norma, no direito posto, de modo 

que a pesquisa no livro de literatura consultado acaba tendo de ser também por 

conseguinte algo concreto nesse sentido: algo que diga respeito diretamente à 

questão jurídica. Pode ser uma prisão, um crime, um contrato elaborado entre 

personagens de um romance, uma história propriamente policial (romances policiais), 
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um julgamento, enfim, algum episódio retratado na obra literária deve estar situado no 

universo jurídico para que seja possível ao pesquisador, sob o enfoque de uma análise 

do “texto legal a partir do texto literário”, encontrar êxito em sua busca, possibilitando 

assim o pretendido olhar mais plural, já que “o raciocínio dogmático não elimina as 

incerteza, apenas as controla do ponto de vista semântico, na medida em que tem de 

enfrentar o problema da interpretação das normas e da própria realidade social 

necessária para decidir conflitos jurídicos” (OLIVEIRA, 2020, p. 340). 

O livro “Advogado do Diabo”, de Andrew Neiderman, por exemplo, pode, nesse 

sentido, ser analisado. As passagens da obra que retratam julgamentos pelo Tribunal 

do Júri dizem respeito ao que aqui se diz como “propriamente jurídico”. É uma situação 

do universo jurídico que se encontra retratada, por algumas vezes, na obra em 

questão. Abordagens jusliterárias, nesse sentido, cabem, ao se levar em conta uma 

análise do próprio instituto do Júri, por exemplo. Por se passar a história em outro país 

que não o Brasil, o pesquisador brasileiro pode tanto fazer uma leitura contextualizada 

em seu país, pelo que a análise se daria nesse caso com base na legislação (penal, 

processual penal, constitucional...) brasileira, quanto também fazer uma leitura 

considerando a legislação do país em que se passa a história narrada. Com isso, 

dentre os objetivos possíveis de uma abordagem, nesse formato, a análise de um 

procedimento processual mediante a ilustração exemplificativa de uma história 

literária estaria sendo assim contemplada, estando de acordo com aquilo para o que 

se volta o recorte do Direito na Literatura. 

No cenário nacional pode ser utilizado como exemplo o livro “O Beijo no 

Asfalto”, de Nelson Rodrigues. O livro conta a história de Arandir, um sujeito que, 

aparentemente, ao se compadecer de um rapaz que havia sido atropelado e 

agonizava junto ao asfalto, abaixa-se e o beija antes que o acidentado venha a falecer. 

As intrigas envolvendo os personagens da trama vão sendo aos poucos reveladas. 

Na medida em que os atos se passam, cada vez mais o lado sombrio de todos os 

envolvidos na história vai se tornando mais exposto. Amado Ribeiro, por exemplo, 

sogro de Arandir, presenciou a cena do beijo, fato este que o incomoda muito - tanto 

a ponto de demonstrar desejos retraídos que acabam por ser revelados ao leitor. Esse 

incômodo não se situa apenas em um dos personagens, mas está presente em todos. 

Pode se dizer que a sensação de incômodo é algo que permeia toda a história, pois 
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um sentimento peculiar que mistura aflição e ansiedade ronda toda a trama, atingindo 

os personagens e o próprio leitor. Quanto ao beijo dado no asfalto, esse é o 

acontecimento que impulsiona toda a obra. Isso porque além desse fato gerar diversos 

problemas na vida familiar de Arandir, já que o protagonista do beijo passa a sofrer 

ainda com a perseguição da imprensa. O beijo foi flagrado também por ardiloso 

jornalista, o qual alardeia o ocorrido num tom sensacionalista visando vender. E de 

fato, o caso se transforma em manchete, de modo que não se fala mais de outra coisa 

que não o beijo no asfalto. Some-se isso ao ímpeto desenfreado de um delegado que 

também tira proveito da situação visando encobrir uma nebulosa história. E é aqui 

nesse ponto que o jurídico propriamente dito se faz presente – se a análise pretendida 

se der com base apenas no aspecto normativo, a abordagem cabível à obra em 

comento se dá com relação ao procedimento de investigação criminal que é relatado 

na história. Há um delegado de polícia na trama que chega a intimar a pessoa do 

protagonista para o fim de prestar esclarecimentos sobre a cena do beijo. A partir 

disso, o recorte Direito na Literatura possibilita questionar se as formalidades na 

instauração do inquérito, por exemplo, foram observadas conforme determina a lei 

que as regulamenta. 

Perceba-se que os dois exemplos aqui ilustrados são perfeitamente possíveis 

de serem trabalhados nessa relação entre Direito e Literatura. Ambas levam em conta 

o aspecto literário (o enredo como exemplo ilustrativo ou comparativo) e o aspecto 

jurídico (o enfoque que é dado na abordagem quando do questionamento sobre 

determinado problema – o rito procedimental do Júri e as formalidades do inquérito 

policial nos casos aqui trazidos). São formas válidas de se trabalhar essa relação. 

Porém, inegável que esse enfoque de ‘texto legal a partir do texto literário” limita em 

demasia as possibilidades de abordagem. 

Essa limitação repercute na dificuldade que alguns encontram quando da 

proposta de uma análise jurídica sobre uma obra literária. Quando proposto um 

trabalho interdisciplinar no âmbito do movimento Direito e Literatura, o acadêmico, por 

ser novidade e desconhecer todas as nuances e métodos existentes e possíveis 

nessa relação, tende a considerar o aspecto legal propriamente dito quando se diz da 

análise jurídica, ou seja, geralmente aquele que tem o primeiro contato com a 

possibilidade de fazer uma abordagem jusliterária acaba por procurar a lei (em sentido 
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formal, estrito, positivo...) no texto literário, impedindo que uma análise mais ampla, 

salutar e necessária ali se efetive. 

Não é incomum, portanto, surgirem nos primeiros trabalhos jusliterários 

abordagens como a de capitular o crime que determinado personagem praticou num 

dado momento da história consultada para a pesquisa, repercutindo inclusive em 

apontar qual o artigo do Código Penal que seria imputado ao criminoso literário. Como 

dito, essa forma de abordagem é válida, mas há muito mais para além dessa visão 

limitada da proposta. 

É certo que “o Direito brasileiro, infelizmente, já tem ignorado as lições da 

literatura há tempo demais” (STRECK, 2018, p. 92). Daí, a necessidade de se 

fomentar os estudos jusliterários. Ao mesmo tempo, as abordagens não devem ser 

limitadas como fossem espécie de subsunção feita do direito posto ao caso narrado 

na obra literária estudada. 

Conforme já aduzido, o Direito na Literatura aparece, muitas vezes, como 

sendo o primeiro contato dos novos pesquisadores da área. Importante que saibam, 

desde logo, que por mais que seja possível proceder a um trabalho sob a ótica do 

“texto legal a partir do texto literário”, há uma gama de possibilidades que superam 

essa visão positivista – mesmo estando ainda no âmbito do recorte metodológico 

Direito na Literatura. 

Assim sendo, com o intuito de ressaltar que há algo além do texto legal (escrito, 

positivado, previsto em lei...) que permite a pesquisa na relação entre Direito e 

Literatura, apresenta-se no tópico, a seguir, a necessidade de se considerar o ‘Direito’ 

como algo que supera o mero conceito de lei. 

 

3 O JURÍDICO A PARTIR DO TEXTO LITERÁRIO 

 

O Direito está para além da ideia ou conceito de lei. Ao se considerar a própria 

definição possível do que se entende por Direito, controvérsias surgem a depender da 

base, dos critérios, do contexto ou do paradigma em que se situe aquele que se 

propõe a conceituar o termo. Direito pode ser lido como lei, mas não apenas. O Direito 

é instrumento voltado para dirimir conflitos sociais. Também é meio imperativo e 

coercitivo através do qual são determinadas e regulamentadas as condutas dos 
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sujeitos, distinguindo-se a partir da norma aquelas que se permite das que se tolera e 

das que se proíbe. Direito também é um fenômeno que se vê sendo produzido e 

reproduzido nas relações contratuais entre as pessoas, nas relações entre as pessoas 

e o Estado, nas relações de poder, nas relações com o próprio Poder Judiciário 

através dos processos, das sentenças e afins. O Direito é, assim, um conceito que 

supera, e muito, a mera ideia de lei posta. 

Deste modo, “assume-se que embora não sendo Literatura, em sentido estrito, 

o Direito possa propiciar abordagem literária, nos sentidos ontológico e crítico” 

(GODOY, 2008, p. 92). Nessa perspectiva jurídica – do que constitui e representa o 

próprio jurídico -, as abordagens jusliterárias quando feitas no recorte metodológico 

Direito na Literatura ganham um corpo muito maior no quesito possibilidades. Quando 

o pesquisador supera a visão estritamente legalista-positivista do Direito a ser “lido” 

numa obra literária, tem-se um amplo leque de abordagens que surgem da relação 

proposta. Não se volta, nesse caso, a buscar o “texto legal e partir do texto literário”, 

mas sim estabelecer uma reflexão maior, por outro olhar, que se dá por buscar o 

jurídico, em sentido amplo, no texto literário.  

Essa dita reflexão mais ampla é possível pelo fato de que “a literatura ao “dar 

voz” ao outro torna-se elemento crítico que convida o imaginário jurídico a ousar 

subverter-se e compreender que a vida é maior e mais complexa que a norma e que 

esta nunca poderá conter em si a realidade em sua plenitude” (LIXA; TEIXEIRA, 2020, 

p. 363). A norma não abarca o todo. O Direito não abrange o todo – nem no sentido 

de quando de sua previsão normativa posta, nem em sua práxis (mesmo contando 

com princípios como o contraditório e a ampla defesa no processo penal, por exemplo, 

que visam assegurar esse “dar voz” ao outro). 

Essa própria crítica ao Direito que se estabelece no sentido de não abarcar o 

“dar voz ao outro” pode ser lida no contexto de uma obra literária sem que a questão 

da lei (em sentido estrito) se faça presente. “O Processo”, de Franz Kafka, por 

exemplo, é uma obra que reiteradamente aparece nos estudos jusliterários dado o 

aspecto crítico em que consiste a sua própria narrativa. O protagonista Joseph K. sofre 

as agruras de responder a um processo judicial sem que consiga saber sobre o que o 

procedimento se trata. Não possui ciência da acusação e sequer sabe qual foi o seu 

suposto crime. A obra em si permite uma leitura como crítica ao próprio Direito em seu 
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aspecto burocrático e enclausurado em si próprio, não permitindo aos sujeitos 

jurisdicionados a possibilidade de compreensão sobre o seu funcionamento. A partir 

disso, numa abordagem jusliterária que toma como base essa obra, é possível 

estabelecer um comparativo com situações concretas diversas em que no processo 

penal brasileiro a pessoa do acusado se sente como fosse Joseph K. – sem saber em 

que situação está o seu processo (presos esquecidos no sistema carcerário que não 

contam com assistência jurídica) ou em que consiste efetivamente a imputação 

realizada contra si (denúncias genéricas). Não é necessário, nesse sentido, fazer uma 

espécie de comparação com o instituto processual penal especificamente, pois a 

análise crítica se dá para com o todo, o sistema jurídico e seus efeitos muitas vezes 

deletérios. 

“O Processo” é uma obra que possui em seu enredo um cenário tipicamente 

jurídico, o que facilita uma abordagem jusliterária. Mas, não necessariamente, é 

preciso que uma literatura contenha elementos que digam respeito ao Direito 

(estritamente) para que a relação interdisciplinar nesse recorte do direito com a 

literatura seja possível. Basta que o olhar seja mais abrangente, menos limitado, mais 

plural, mais dinâmico, enfim, mais atento àquilo que se constitui enquanto direito para 

que a relação possa ser feita em diversas obras mesmo quando ausentes qualquer 

cenário jurídico em seu sentido formal. 

Um exemplo de possibilidade nesse sentido se dá com a obra A Cor Púrpura”, 

de Alice Walker. O livro conta a história de Celie, narrada pela própria personagem 

protagonista, em toda a sua trajetória de vida: desde quando adolescente e o episódio 

de estupro por seu padrasto (que por tempos acreditava ser seu pai) até quando de 

sua idade mais avançada. Após os filhos resultantes dos abusos lhes serem retirados, 

Celie é enviada para a casa de Albert para que se case com o homem, passando a 

funcionar mais como uma espécie de babá dos filhos de seu marido e dona de casa. 

Disso em diante, os sofrimentos pelos quais passa a personagem vão sendo contados 

a partir de episódios tantos, incluindo aí as suas pouquíssimas alegrias que são de 

certa forma sustentadas pela constante esperança de reencontrar sua irmã Nelie. 

Numa abordagem jusliterária, o pesquisador pode trabalhar com questões de gênero, 

violência sexual e preconceito racial a partir de “A Cor Púrpura”, sem que tenha se 
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atentar para algum dispositivo legal (texto ou artigo de lei) em específico para 

sustentar a análise feita. 

Outro exemplo que pode soar incomum, mas, que cabível à relação entre 

Direito e Literatura se dá com a obra “A Dança da Morte”, de Stephen King. O livro é 

um romance pós-apocalíptico. Após um erro cometido pelo Departamento de Defesa 

dos EUA, um vírus mortal acaba sendo liberado, matando 99% da população. Uma 

supergripe que mata rapidamente os infectados, cuja transmissão se dá de forma 

simples, é a responsável por dizimar a humanidade. Com uma velocidade estrondosa, 

a doença elimina quase que por completo a espécie humana, matando, ainda, 

algumas espécies de outros animais. Os poucos sobreviventes, cuja resistência ao 

vírus é incompreendida, passam, então, a lutar pela sobrevivência enquanto se 

adaptam ao novo mundo - ao mesmo tempo em que buscam entender todo o ocorrido 

e os fenômenos misteriosos que surgem nesse atual cenário. Essa é a premissa da 

obra, que vai evoluindo no sentido de que aos poucos, os sobreviventes vão se 

encontrando, ensejando ora em lutas, ora em novos agrupamentos - a depender da 

sorte do encontro. Histórias individuais se cruzam com outras, ensejando em novas 

histórias a partir de então. O resultado é a busca pelo restabelecimento de algo, pela 

(re)formação de uma sociedade, pelo firmar de uma base que a todos conduza. Caso 

analisado no âmbito da relação entre Direito e Literatura, “A Dança da Morte” permite, 

por exemplo, uma abordagem sobre as razões de Estado, o que e como se constitui 

como sociedade, as formas primitivas de se organizar quando já contando os 

sobreviventes com uma tradição sobre regras e leis, o debate entre Direito natural e 

Direito positivo, enfim, uma série de possibilidades que surge quando o olhar do 

pesquisador não se resume a uma visão estrita de Direito enquanto lei posta e 

conhecida. 

O que se busca argumentar aqui, é que, quando quem se volta para uma 

abordagem jusliterária possui uma visão não restrita ou limitada do Direito como 

sinônimo de lei em sentido estrito, tem-se como resultado um estudo muito mais 

proveitoso, amplo e contributivo para o movimento Direito e Literatura. Daí que é 

salutar e necessário romper com eventual limitação de base, enxergando-se o 

“jurídico” do “direito” quando do recorte Direito na Literatura como algo que vai além, 

e muito além, da ideia de direito como um artigo de lei em que “se aplica” à obra 
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literária estudada. Isso porque “o direito opera com a norma e busca a verdade, seja 

lá o que essa “verdade” queira significar. Mas assim como a literatura lida com a 

ambiguidade da linguagem, o direito não escapa disso” (STRECK, 2013, p. 62). 

É diante disso que é possível dizer que “a realidade importa para a narrativa 

jurídica tanto quanto importa para as narrativas literárias ancoradas na realidade: não 

existe exigência de verdade” (FERREIRA JR., 2017, p. 362), ou seja, o plural, o aberto, 

o amplo deve permear a análise do acadêmico que volta a sua atenção para as 

possibilidades dos estudos jusliterários, rompendo inclusive com a falsa ideia de que 

o Direito lida somente com a realidade enquanto a Literatura lida apenas com o 

ficcional: ambos os saberes possuem um tanto de realidade como também possuem 

um tanto de ficção. É por tal razão também que se pode afirmar que “é preciso que os 

alunos de Direito tenham uma percepção maior de que o Direito não é só o que está 

nos livros da dogmática jurídica, nos manuais, nas peças processuais” (MOURÃO, 

2020, p. 186) 

Quando das propostas de trabalhos jusliterários pelo recorte Direito na 

Literatura, portanto, deve aquele que pretende fazer a abordagem considerar a análise 

do “jurídico” (amplo), e não do “texto legal” (restrito), a partir do texto literário. Pudera, 

pois “na interdisciplinaridade, evidencia-se uma melhor compreensão do humano e de 

tudo o que lhe diz respeito, permitindo um olhar mais sensível e plural” (FRANCO; 

GURGEL, 2014, p. IX). 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

No presente texto, buscou-se expor que no âmbito do movimento Direito e 

Literatura, quando de uma abordagem pelo recorte metodológico Direito na Literatura, 

o aspecto jurídico pesquisado no trabalho não deve se limitar a ideia de lei escrita, 

texto de lei, norma posta ou qualquer noção outra que remeta a um conceito fechado. 

O Direito é algo muito além da lei em sentido estrito, pelo que o acadêmico deve 

considerar essa perspectiva do jurídico quando se propuser a realizar um trabalho no 

âmbito do movimento Direito e Literatura. 
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A Literatura permite que realidades diferentes sejam conhecidas e até mesmo 

vivenciadas. De igual modo se diz que a percepção do que significa o Direito não deve 

se atrelar apenas ao conceito de lei formal prevista e escrita. 

A Literatura entra como um grande contributo ao se levar em conta a 

necessidade de se pensar o Direito para além de sua própria disciplina. Daí que pelo 

fator linguagem, um dentre os tantos que justifica a relação jusliterária como algo 

possível, o Direito deve ser também lido no cerne de sua ambiguidade que se faz 

presente e operante ao considerar esse fator. 

A relação entre Direito e Literatura é proveitosa e segue cada vez mais 

presente. É por essa razão que as práticas acadêmicas que levam em conta propostas 

interdisciplinares como a aqui abordada merecem consideração e incentivo, 

permitindo-se que os trabalhos jusliterários sejam pesquisados e produzidos em seus 

diversos recortes teóricos e metodológicos existentes. No caso do recorte Direito na 

Literatura, o “Direito” presente nesse nome deve ser lido como algo que supera a 

noção de norma posta e escrita. Não que devam cessar trabalhos nesse sentido, pois 

se tratam de uma forma válida de se trabalhar essa relação. Mas deve ser salientado 

aos que acabam tendo o primeiro contato com o movimento Direito e Literatura que a 

proposta de trabalho não se resume a encontrar artigo de lei em alguma obra literária.  

O que aqui é trazido pode parecer uma obviedade para muitos. E para os que 

já estão inseridos no movimento Direito e Literatura de fato é: uma exposição de 

coisas óbvias. Mas para os não iniciados a coisa toda é sempre nova, fazendo-se 

necessário haja uma explicação mais amiúde do que se objetiva fazer quando de uma 

proposta de trabalho sobre Direito e Literatura. Assim, como fosse um introito ou 

espécie de guia inicial, o presente texto se apresenta com o fim de auxiliar os que 

agora adentram ao movimento para que possam melhor se situar nessa fase inicial 

de contato com as relações jusliterárias. 
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FEMINICÍDIO NO BRASIL: UMA ANÁLISE SÓCIO JURÍDICA DA LEI 13.104/2015 

E O CONTEXTO DA VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER 

 

Bruna Andrighetti14 
Analice Schaefer de Moura15 

 

RESUMO 

Com o presente artigo tem-se como objetivo analisar a eficácia da Lei 13.104/2015 
partindo de uma análise sociojurídica da violência contra a mulher. A violência de 
gênero faz parte de um contexto histórico, estrutural e social que submete a vida de 
muitas mulheres no Brasil. Todos os contextos dessa violência são consequência de 
um sistema machista e patriarcal sobre o qual se construíram as sociedades. O 
feminicídio é a via final e fatal dessas violências. Com efeito, pretende-se responder 
ao seguinte problema de pesquisa: a lei do feminicídio que prevê uma qualificadora 
para o homicídio é eficaz no combate à violência e homicídios contra a mulher? Dentro 
dessa perspectiva, prepondera a necessidade de haver legislação específica que 
garanta proteção à mulher, dessa violência sistêmica e enraizada que torna a vida 
destas tão vulnerável. A Lei 13.104/2015 representa um grande avanço no que tange 
aos direitos das mulheres. O método de abordagem eleito foi o dedutivo e a técnica 
de pesquisa a documental e a bibliográfica. 

 

Palavras-Chave: Feminicídio. Lei nº 11.340/2006. Violência contra a mulher. 

 

ABSTRACT 

The purpose of this article is to analyze the effectiveness of Law 13.104/2015 based 
on a socio-legal analysis of violence against women. Gender-based violence is part of 
a historical, structural and social context that subjects the lives of many women in 
Brazil. All the contexts of this violence are the result of a sexist and patriarchal system 
on which societies were built. Femicide is the final and fatal way of these violence. In 
effect, we intend to answer the following research problem: is the feminicide law that 
provides a qualifier for homicide effective in combating violence and homicides against 
women? Within this perspective, the need for specific legislation to guarantee 
protection for women from this systemic and ingrained violence that makes their lives 
so vulnerable prevails. Law 13.104 / 2015 represents a major step forward in terms of 
women's rights. The method of approach chosen was the deductive and the research 
technique was documentary and bibliographic. 

 
Keywords: Femicide. Law n. 11.340/2006. Violence against women. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Reconhecer a violência de gênero é contribuir com sua erradicação, mas antes 

de qualquer coisa é necessário compreender que está relacionada a uma questão 

estrutural e cultural que também necessita ser combatida. E, é a partir dessa premissa 

que surge a necessidade de existir uma Lei que trate especificamente sobre o assunto. 

A lei do feminicídio (Lei n. 13.104/2015) chama uma maior atenção para esse 

problema por tratá-lo com a especificidade que ele merece. 

O presente trabalho tem como tema o contexto da violência contra a mulher e 

eficácia a lei do feminicídio, Lei n. 13.104/2015, no Brasil a partir de 2015. Com efeito, 

tem-se o seguinte problema de pesquisa: a lei do feminicídio que prevê uma 

qualificadora para o homicídio é eficaz no combate à violência e homicídios contra a 

mulher?  

A pesquisa é de cunho qualitativo. Como método de abordagem se utiliza o 

método dedutivo, uma vez que se parte da análise geral sobre como a violência contra 

a mulher é perpetrada no Brasil, para após identificar dados sobre o feminicídio no 

país e analisar a eficácia da Lei n. 13.104/2015. Dessa forma, o método de 

procedimento é o analítico, por meio do qual se busca compreender determinadas 

condições, instituições, grupos ou comunidades com a finalidade de obter 

generalizações.   

Como última etapa da análise da metodologia tem-se as técnicas de pesquisa, 

das quais são utilizadas a documental e a bibliográfica com a finalidade de 

sistematizar o referencial teórico para encontrar possíveis respostas ao problema 

proposto, por meio dos objetivos geral e específicos, tendo por base tanto a 

identificação quanto a consulta à produção científica relevante acerca do tema. 

Para instrumentalizar a pesquisa, adota-se como objetivo geral analisar a 

eficácia da lei do feminicídio no combate à violência contra a mulher no Brasil a partir 

de 2015. O objetivo geral é subdivido em três objetivos específicos que correspondem 

aos capítulos do presente estudo. Inicialmente aborda-se como a violência contra a 

mulher ocorre no Brasil, partindo de uma análise sobre as formas de violência contra 

a mulher e dados estatísticos atuais. Após, busca-se compreender o sistema 
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internacional e nacional de proteção à violência contra a mulher. Por fim, é analisado 

se Lei do Feminicídio é eficaz no combate à violência contra a mulher. 

 

2 A VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER NO BRASIL 

 

A igualdade de gênero é um direito fundamental garantido pela Constituição, 

mas de nada adianta esse direito estar resguardado se grande parte da população 

ignora, exemplo disso são os inúmeros casos de violência contra a mulher e 

feminicídio que ocorrem no país dia após dia. 

A violência é um “fenômeno multifacetal”, as vezes mascarado de moralidade 

e tradição, e em outras escancara-se, sem se mascarar, mas o que se vê é que, em 

todas as vezes, ela está apoiada em algum poder que lhe permite ser perpetrada. 

(PORTO; COSTA, 2014, p.36) 

Isso posto, pode-se concluir que a violência de gênero contra a mulher, decorre 

de alguns aspectos, como ensina Bianchini (2013, p.33): 

 

a) Ela decorre de uma relação de poder de dominação do homem e de 
submissão da mulher; b) Esta relação de poder advém dos papéis impostos 
às mulheres e aos homens, reforçados pela ideologia patriarcal, os quais 
induzem relações violentas entre os sexos, já que calcados em uma 
hierarquia de poder; c) A violência perpassa a relação pessoal entre homem 
e mulher, podendo ser encontrada também nas instituições, nas estruturas, 
nas práticas cotidianas, nos rituais, ou seja, em tudo que constitui as relações 

sociais; d) A relação afetivo‐conjugal, a proximidade entre vítima e agressor 
(relação doméstica, familiar ou íntima de afeto) e a habitualidade das 
situações de violência tornam as mulheres ainda mais vulneráveis dentro do 
sistema de desigualdades de gênero, quando comparado a outros sistemas 
de desigualdade (classe, geração, etnia). 

 

Ainda dentro desse contexto de violência praticada contra a mulher, a Lei Maria 

da Penha (Lei n. 11.340/2006), publicada para oferecer proteção à mulher contra a 

violência doméstica e familiar, definiu expressamente algumas formas dessa 

violência, podendo ser: física, psicológica, sexual e moral. Nota-se que nem todas elas 

estão vinculadas a uma agressão que ameaça à integridade física da mulher, o que 

leva a concluir que a Lei, ao mesmo tempo em que delimita o conceito de violência 

sofrida pela mulher, também o amplia (BIANCHINI, 2013, p. 29). 
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Dessa maneira, é de extrema importância tratar de cada tipo de violência de 

forma individual, para que, desta forma, seja compreendido em qual contexto é 

inserido e perpetrado o feminicídio.  

Dentro do âmbito doméstico há inversão da culpa na violência psicológica. A 

vítima mulher, manipulada por seu companheiro, acaba se autorresponsabilizando por 

aquele ato de agressão, porque, por algum motivo ela “falhou”. E, justamente, essa 

inversão que é o marco da dominação psicológica que o homem exerce, imperando 

os papéis definidos socialmente, onde, o homem é responsável pelas decisões e 

estabilidade dentro de casa. (FERNANDES,2015, p. 85) 

Dentro da Lei Penal vigente, há algumas modalidades desse tipo de agressão, 

que fere a vítima psicologicamente. O artigo 65 do Decreto-lei n. 3.688/41 da Lei das 

Contravenções Penais, define a contravenção penal de perturbação da tranquilidade 

ou perturbação do trabalho. O constrangimento ilegal, definido no artigo 14616 do 

Código Penal, também é uma forma de violência psicológica, com pena prevista de 

detenção de 3 meses a um ano, ou multa.  

É notório como a violência psicológica, mesmo não deixando marcas visíveis, 

pode se perpetrar com muita facilidade. Isso porque, apesar de ser uma violência 

subentendida, a vítima é por muitas vezes subestimada, o que faz com que esse ciclo 

da violência se repita e se estenda. 

A violência contra a mulher nem sempre começa com a agressão corporal. 

Geralmente o início é marcado por uma violência moral e psicológica partida do 

homem, que alcança uma dominação e coloca a mulher em uma condição de 

fragilidade até que não consiga oferecer uma resistência à situação. Esses ataques 

fazem parte de um ciclo de violência e tendem sempre a se agravar. (FERNANDES, 

2015, p. 59) 

A violência física, em razão de ter grande proporção e algumas peculiaridades, 

é abordada de forma individual (FERNANDES, 2015, p.60): Primeiramente, acerca 

das “vias de fato” como descrito no Código Penal (BRASIL, 1940): 

 

 

                                                      
16 Art. 146 - Constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, ou depois de lhe haver reduzido, 

por qualquer outro meio, a capacidade de resistência, a não fazer o que a lei permite, ou a fazer o que 
ela não manda: Pena - detenção, de três meses a um ano, ou multa. 
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Não havendo vestígios físicos ou dano à saúde, resta configurada a 
contravenção penal de vias de fato, para a qual é prevista pena de 15 dias a 
3 meses de prisão simples ou multa (art. 21 do Decreto-lei n. 3.688/41),63 
com a agravante do art. 61, II, f, do Código Penal. 

 

A gravidade da pena não está em conformidade com a gravidade da conduta, 

isso porque, muitas das agressões físicas, mesmo que dolorosas não deixam marcas, 

ou estas somem antes do exame de corpo delito (FERNANDES, 2015, p.60). A 

exemplo estão os puxões de cabelo e socos na região abdominal, que causam dores 

e humilhação à mulher, mas que são condutas que não deixam marcas visíveis. 

A violência moral é trazida, no contexto da Lei Maria da Penha, como 

reproduzida sob os conceitos penais. Isso diz respeito aos crimes que são definidos 

pelo Código penal: injúria, calúnia e difamação. Pode-se dizer que há uma conexão 

entre a violência psicológica e a moral (BIANCHINI, 2013, p.56). 

Calúnia, conforme definido pelo Código Penal, consiste em imputar falsamente 

um crime a vítima e está prevista no art.138 do Código Penal. A difamação é imputar 

fato ofensivo a reputação da vítima, cuja previsão legal se encontra no art. 139 do 

referido diploma legal.  Por fim, a injúria diz respeito a uma ofensa que atinge a 

dignidade ou decoro da vítima, conforme art. 140 do Código Penal. (BRASIL, 1940) 

Por fim, a violência sexual é marcada por condutas que, conforme define o 

artigo 7º, inciso II da Lei Maria da Penha: 

 

constranja a presenciar, a manter ou a participar de relação sexual não 
desejada, mediante intimidação, ameaça, coação ou uso da força; que induza 
a comercializar ou a utilizar, de qualquer modo, a sexualidade, que impeça 
de usar qualquer método contraceptivo ou que force ao matrimonio, à 
gravidez, ao aborto ou à prostituição, mediante coação, chantagem, suborno 
ou manipulação; ou que limite ou anule o exercício de direitos sexuais e 
reprodutivos (BRASIL, 2006) 

 

No Código Penal, são definidas várias formas dessa violação. Em seu artigo 

213, tem-se o crime de estupro, que diz respeito à prática de conjunção carnal ou ato 

libidinoso, mediante violência ou grave ameaça. O artigo 2016-A do Código Penal traz, 

também, o crime de assédio sexual, que consiste em constranger a vítima com o 

intuito de obter vantagem ou favorecimento sexual prevalecendo-se da condição de 

superior hierárquico ou ascendência inerentes ao exercício de cargo, emprego ou 

função. Muito embora sejam definidas vários tipos penais, os crimes sexuais contra a 
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mulher mais frequentes são o estupro e o estupro de vulnerável (FERNANDES, 2015, 

p.99). 

A ideia de que a mulher deve ser submissa, foi, durante toda a história, cantada 

em verso e prosa, de forma que é aceita como verdade e é visto como um dever da 

mulher dentro de casa. A efetivação desse pensamento fez da imagem da mulher um 

ser sem vontades próprias, sem direitos de decidir por si mesma, e sem identidade, 

construída sobre as vontades e desejos do homem, quando esse bem entendesse 

(CUNHA, 2007, p.115). 

Em todo o estudo acerca da violência praticada contra a mulher, pode-se 

observar claramente que é construída sob todo um contexto em que a mulher é 

inferiorizada. Seja a violência que deixa marca físicas, a violência que é “invisível” aos 

olhos, mas que deixa sequelas psicológicas irreversíveis, todas são frutos de uma 

sociedade patriarcal e de uma relação de poder onde o homem se coloca em condição 

de superioridade. Tanto é verdade, que a maioria e mais frequente é praticada dentro 

de casa, dentro de uma relação afetiva, que, embora devesse proteger, deixa a mulher 

mais vulnerável, por ser o modo mais fácil de poder praticar a violência sem que haja 

interferências. 

Segundo dados IPEA (2020), ao comparar o local da ocorrência dos homicídios 

de mulheres identifica-se duas tendências: enquanto os homicídios ocorridos fora da 

residência da vítima seguem a tendência da taxa geral com queda de 11,8% entre 

2013 e 2018, a taxa de homicídios de mulheres em casa aumentou 8,3% no mesmo 

período.  

É no lar, onde se presume que o indivíduo esteja mais seguro, que muitas vezes 

reside o perigo à vida da mulher. Durante a Pandemia da COVID-19, cumprir as 

medidas sanitárias de distanciamento social para conter disseminação do vírus Sars-

CoV-2, representa para muitas mulheres expor-se, ainda mais, aos riscos da violência 

doméstica e do feminicídio. Entre março e maio de 2020, os casos de feminicídio 

registrados aumentaram 2,2% em comparação com o mesmo período de 2019 

(FÓRUM BRASILEIRO DE SEGURANÇA PÚBLICA, 2020). Embora o aumento seja 

pequeno, é de se considerar dois fenômenos, nem todos feminicídios são registrados 

inicialmente como tal, e o período analisado contemplou apenas o início da Pandemia 
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da COVID-19, cuja extensão e consequências, inclusive no que se refere à proteção 

da mulher, somente poderão ser apuradas com o tempo. 

 

3 O SISTEMA DE PROTEÇÃO NACIONAL À VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER 

 

Tem-se que a lei popularmente conhecida como Lei Maria da Penha (Lei 

11.340/2006 foi promulgada com o objetivo de prover instrumentos para que a 

violência de gênero, que é um problema vivido por grande parte das mulheres no 

Brasil e no mundo, seja enfrentada. Pode-se dizer que essa violência é uma das mais 

sérias, tendo em vista que, na maioria das vezes, ocorre no âmbito familiar, onde 

deveriam predominar o respeito e afeto (FERRAZ et al, 2013, p. 237). 

Além de delimitar os tipos de violência sofridas pela mulher, a Lei Maria da 

Penha trata de oferecer medidas protetivas. Essas medidas protetivas são de 

natureza preventiva e são direcionadas para oferecer medidas urgentes.  

É fato que a Lei Maria da Penha representa um grande avanço no que tange 

os direitos das mulheres, bem como oferece uma proteção efetiva contra a violência 

doméstica. Além disso, a Lei trouxe uma conscientização coletiva que encoraja as 

mulheres a denunciarem a violência, já que, na maioria das vezes, ela é perpetrada 

dentro de casa pelos próprios parceiros das vítimas e em virtude do machismo ela foi 

e ainda é muito naturalizada. 

No que tange a desigualdade de gênero, é importante ressaltar que esta 

percorre todas as áreas dentro do contexto social.  Desta forma, a implementação de 

políticas públicas dentro da área de domínio do governo, cujo objetivo seja combater 

o problema, devem ser introduzidas em diversas áreas como, a exemplo: educação, 

saúde, trabalho, política, entre outras.  

Nesse sentido, ainda, explica Moura e Lobo (2016, p. 14) 

 

Assim, resta ao Estado promover, por meio de políticas públicas transversais 
de gênero, o empoderamento feminino através da ressignificação do trabalho 
da mulher, de maneira a não só ampliar oportunidades de emprego formal, 
mas também de romper com a segregação existente, diminuindo a 
sobrecarga ocasionada pela dupla jornada. Diante disso, espera-se ter 
contribuído para cumprir o papel que cabe à academia, qual seja, acirrar o 
debate, refutar determinados mitos e teses equivocadas, explicitar as 
divergências, tudo com base em um pensamento crítico alternativo. 
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É notório como a Constituição, desde a sua promulgação, tem sido elemento 

fundamental para a criação e aplicação de políticas públicas para que sejam 

alcançados os objetivos por ela convencionados (CASTRO; OLIVEIRA, 2014, p.3). 

Consolidou-se o desenvolvimento de políticas públicas de combate à violência 

contra as mulheres, quando foi lançado o Pacto Nacional pelo Enfrentamento à 

Violência contra as Mulheres, em agosto de 2007. Este fez parte da Agenda Social do 

Governo federal e trata de elaborar ações no que tange o enfrentamento à violência 

contra as mulheres e de descentralização das políticas públicas no que se refere ao 

tema. O Pacto trata de uma integração entre governo federal, estadual e municipal 

que através de um acordo federativo, tem por base a transversalidade de gênero a 

intersetorialidade e a capilaridade das ações no que se refere ao tema (BRASIL, 

2011). 

O dito “enfrentamento” adotado, trata de implementar políticas públicas amplas 

e articuladas, que tenha por objetivo suprir a complexidade da problemática 

da violência contra as mulheres, em todos os seus aspectos. Para isso, esse 

enfrentamento necessita que os diversos setores envolvidos com o tema (saúde, 

segurança pública, justiça, educação, assistência social, entre outros) 

hajam conjuntamente (BRASIL, 2011). 

Encarando a raiz e características do feminicídio na realidade social busca 

elementos críticos de questionamento no sistema jurídico latino-americano e, também, 

nas mudanças trazidas recentemente na esfera da legislação penal brasileira. Como 

muito se sabe, é necessário que a remoção da violência como fruto cultural de uma 

modernidade complexa e multifacetária, leve em consideração o contexto da vida 

rotineira, a percepção subjetiva da violência, bem como o próprio objetivo da 

implementação de políticas públicas que visem o enfrentamento da violência de 

gênero, que deve abranger a participação de forma ativa, tanto de homens, como de 

mulheres, pois não existe nenhuma construção de violência que não tenha texto, 

contexto, e sujeitos sociais, que efetivam ações produtoras e reprodutoras de 

estratégias de controle, correção e violência (COSTA; PORTO, 2016, p.9). 

Nessa perspectiva, frisa-se que é necessário que haja efetividade no que está 

previsto na Lei Maria da Penha, enxergando também, o homem como vítima dessa 

cultura patriarcal, o que não significa afastar sua responsabilização pela violação dos 
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direitos das mulheres. Deixe-se claro que, a solução não é punir, e sim, 

responsabilizar. É de suma importância que se de voz e vez, colocando em prática as 

medidas protetivas ou socioeducativas trazidas pela Lei Maria da Penha (COSTA, 

PORTO, 2016, p. 9). 

 

4 A LEI DO FEMINICÍDIO NO BRASIL 

 

Dar um nome à problemática é um dos primeiros passos para evidenciar um 

cenário grave e permanente. Para que os assassinatos de mulheres em razão ao 

gênero venham a ser coibidos, é essencial que suas características sejam descritas, 

partindo da construção de uma conscientização no âmbito da sociedade e do Estado 

de que essas mortes ocorrem por consequência de um contexto histórico de violências 

e, assim, sejam implementadas medidas efetivas de prevenção. No entanto, o 

enfrentamento das raízes dessa violência não está sendo devidamente colocado 

como pauta em debates e realização de políticas públicas com a veemência que 

merece, diante da gravidade da situação (PRADO; SANEMATSU, 2017, p. 10). 

A palavra feminicídio, do inglês “femicide”, foi utilizada pela primeira vez em 

1976 por Diana Russel, no Tribunal Internacional de Crimes Contra as Mulheres, em 

Bruxelas, que fez uso do termo para se referir ao homicídio de mulheres em razão da 

condição de ser mulher (COSTA; PORTO, 2016). 

A inclusão do Feminicídio no Código Penal representa um avanço na 

perspectiva da Lei e dos Direitos Humanos. É a legítima demonstração da evolução 

da sociedade, que deixa seus preconceitos disfarçados de valores de lado para tratar 

de questões inclusivas e de igualdade, embora ainda se tenha muito a conquistar.  

O Código Penal em seu art.121, traz três condições para que seja configurado 

o feminicídio. Considerando que a morte deve ocorrer em razão da condição de sexo 

feminino, sendo estas: violência doméstica e familiar contra a mulher, menosprezo à 

condição de mulher e discriminação à condição de mulher (BRASIL, 1940). 

Nesse bojo, a primeira “razão de condição de sexo feminino” é a violência 

doméstica e familiar, que é elencada pelo artigo 5º da Lei Maria da Penha, que 

configura como sendo “qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause 
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morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial” 

(BRASIL, 2006). 

Ainda sobre a violência doméstica e familiar, explica Bianchini (2016. p.206): 

 

Com essas informações, podemos concluir que se pode ter uma violência 
ocorrida no âmbito doméstico que envolva, inclusive, uma relação familiar 
(violência do marido contra a mulher dentro do lar do casal, por exemplo), 
mas que não configure uma violência doméstica e familiar por razões da 
condição de sexo feminino (Ex. marido que mata a mulher por questões 
vinculadas ao consumo de drogas). O componente necessário para que se 
possa falar de feminicídio, portanto, como antes já se ressaltou, é a existência 
de uma violência baseada no gênero (Ex.: marido que mata a mulher pelo 
fato de ela pedir a separação) 

 

A segunda delas, menosprezo à condição de mulher, é efetivada quando o 

autor do crime, sem nenhuma afeição com a vítima, comete o assassinato sob 

desdém, desprezo, depreciação ou desvalorização (BIANCHINI, 2016, p. 206). 

Por fim, a terceira, que indica a discriminação à condição de mulher, é definida 

pelo art. 1º da Convenção Sobre Eliminação de todas as Formas de Discriminação 

Contra a Mulher (CEDAW, 1979) onde o Brasil é signatário (BIANCHINI, 2016, p. 207): 

 

Art. 1º. Toda distinção, exclusão ou restrição baseada no sexo e que tenha 
por objeto ou resultado prejudicar ou anular o reconhecimento, gozo ou 
exercício pela mulher, independentemente de seu estado civil, com base na 
igualdade do homem e da mulher, dos direitos humanos e liberdades 
fundamentais nos campos político, econômico, social, cultural e civil ou em 
qualquer outro campo. 

 

É evidente a contribuição da Lei do feminicídio para o reconhecimento da 

violência, bem como da inferiorização da mulher relacionada à uma condição social, 

não sendo, desta forma, uma violência generalizada, e sim, uma violência escachada 

unicamente relacionada ao fato de ser mulher. Desde então os casoa relacionados ao 

feminicídio apareceram mais na mídia tomando grande repercussão e a consequente 

indignação coletiva. 

Em um primeiro plano, cumpre demonstrar o que difere a natureza da 

qualificadora. Quando esta for de natureza objetiva, ela dirá respeito ao crime, de outro 

lado, quando for subjetiva, será vinculada ao agente. As objetivas estão ligadas com 

os meios e modos de execução e as subjetivas estão conectadas com a motivação 

do crime (BIANCHINI, 2016, p. 204). 
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Isso posto, uma primeira corrente defende que a qualificadora do feminicídio é 

de natureza subjetiva, ela está vinculada com a esfera interna do agente, ou seja, 

‘razões de condição do sexo feminino’. Não há como considerar como sendo objetiva, 

uma vez que não possui relação com o modo ou meio de execução da morte da vítima 

(CAPEZ, 2018, p.130). 

Assim extraem-se duas conclusões: 

 

[...] (i) trata-se de circunstância de caráter pessoal, logo, não se comunica 
com eventual coautor do crime (art. 30 do CP); (ii) não existirá feminicídio 
privilegiado, pois só se admite crime de homicídio qualificado privilegiado 
quando a qualificadora for de natureza objetiva (CAPEZ, 2018, p. 130). 

 

É de extrema relevância a discussão acerca da qualificadora do feminicídio, 

pois nos leva ao levantamento de várias questões muito importantes. Por exemplo, se 

considerada de natureza subjetiva, uma das questões paira acerca da motivação do 

crime, uma vez que esta deve ser levantada no decorrer do processo e trazida com 

muita força quando do plenário. Outra relevante questão, é no caso de ser 

considerada a tese do homicídio privilegiado, já que, se for ela atendida, o quesito 

referente ao feminicídio restará prejudicado (BIANCHINI, 2016, p. 204). 

Ainda, defende o autor Nucci que o autor do crime não mata a mulher por ser 

mulher, mas sim, por raiva, ódio, ciúme, disputa familiar, sadismo, que podem ser 

interpretados como torpes ou fúteis, podendo ser relevantes moralmente (LOUREIRO 

apud NUCCI, 2017, p. 768). 

Mais um motivo que reforça a natureza subjetiva da qualificadora é o fato de 

que nos crimes cometidos antes de 10 de março de 2015 o motivo torpe ou fútil, 

continuará recaindo sobre os homicídios em que esteja presente uma das três 

condições que configuram o crime como sendo feminicídio, quais sejam, violência 

doméstica e familiar, menosprezo ou descriminação à condição de mulher 

(BIANCHINI, 2016, p. 218). 

Nesse sentido, explica Bianchini (2016, p. 218): 

 

Tal solução reforça a tese de que a qualificadora do feminicídio é de ordem 
subjetiva, pois, antes de termos um aclaramento do tema pela Lei 
11.304/2015, as três situações que hoje configuram o feminicídio no Brasil 
eram, quando trazidas ao processo criminal, enquadradas em qualificadoras 
de natureza subjetiva (motivo torpe ou fútil) 
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Embora a discussão acerca da qualificadora seja ainda muito divergente pela 

doutrina e jurisprudência, entre os que defendem a natureza objetiva e outros que 

defendem a natureza subjetiva, é de extrema relevância ser colocada em pauta, já 

que, sendo o feminicídio um crime doloso contra a vida levado ao júri, a depender de 

qual natureza for considerada, várias questões determinantes podem ser levantadas. 

Para que seja analisada a eficácia de Lei n. 13.104/2015 no combate ao 

feminicídio, torna-se necessário delinear alguns aspectos. Com efeito, identificam-se 

argumentos favoráveis, e, na contra mão, desfavoráveis à Lei e seus impactos. Dentre 

os que defendem a não eficácia da qualificadora trazida pela Lei, analisa-se os 

argumentos à luz do abolicionismo penal, que defende a ideia do sistema penal como 

sendo uma ferramenta ressocializadora afastando a função punitiva como modo de 

prevenção dos crimes. Por outro lado, os que argumentam ser favoráveis à 

qualificadora, defendem o posicionamento de que esta traz visibilidade à 

problemática, bem como que o crime de feminicídio merece ser tratado com uma 

especialidade, já que possui características próprias. 

 

4.1 ARGUMENTOS CONTRÁRIOS À QUALIFICADORA DO FEMINICÍDIO: 

ABOLICIONISMO PENAL 

 

Dentre os diversos argumentos relacionados ao feminicídio como a violação ao 

princípio da igualdade, por exemplo, destaca-se aqui o abolicionismo penal.  Ao tratar 

do feminicídio, essa corrente parte do pressuposto de que o direito penal não previne 

condutas criminosas, de modo que acrescentar uma qualificadora e aumentar a pena 

não impactaria na prevenção e combate a esse tipo de violência letal contra as 

mulheres. Por isso, há uma necessidade em quebrar a crença da função do direito 

penal em punir (COSTA; PORTO, 2016, p. 113). 

A lógica abolicionista parte da seguinte premissa: se o Direito Penal é 

absolutista, acaba não punindo igualmente todas as infrações criminosas, sem levar 

em consideração o status de seus autores, e este acaba recaindo sobre os mais 

vulneráveis e desfavorecidos economicamente. Dessa forma, o que se pode fazer é 

eximir esse sistema de reação social frente à criminalidade, que causa mais 

sofrimento do que produz algum benefício.  



 

83 

Discussões jurídicas na contemporaneidade: o direito que pulsa na vida em sociedade 
(ISBN: 978-65-88712-66-5) 

Ainda, como discorre Costa e Porto (2016, p.117): 

 

Para tanto, os abolicionistas se valem das ideias de Foucault, como a do 
pensamento contínuo, aberto, sem contradição de pensamento do múltiplo 
ou do inacabado, ideia que é resgatada no abolicionismo por Mathiesen. 
Foucault sustentava que deveriam ser estudados os limites da cultura, 
contextualizando-os constantemente com as relações de poder, 
desconfiando e lutando contra o que estabelecesse limites que separam o 
‘igual’ do ‘outro’. O poder não está garantido pelo discurso formulado nas leis, 
mas, sim, pelo poder disciplinar, que se expressa em todas as técnicas de 
controle e disciplina. Esse poder disciplinar é o que produz desviados, loucos, 
delinquentes, etc. 

 

Os abolicionistas se interessam por uma alternativa à Política Criminal, bem 

como consideram que o sistema penal intervém em muitos pontos em que as pessoas 

envolvidas não vivenciam como delitos, acabam esquecendo-se da vítima no 

processo. Sustentam também que a intervenção do sistema penal agrava os conflitos 

e opera na lógica do castigo, porque impede de chegar qualquer resposta que não 

seja punitiva. Reconhecem que a prisão é reprodutora de criminalidade, sendo apenas 

uma alternativa à tortura e à pena de morte (COSTA; PORTO, 2016, p. 117) 

Nesse sentido, explica Gomes e Bianchini e (2012, p. 3): 

 

A prisão não é útil, despersonaliza e dessocializa o preso; o sistema penal, 
de outro lado, é muito burocratizado (não escuta bem as pessoas envolvidas 
nos conflitos, procura reconstruir os fatos de maneira superficial, fictícia, e a 
consequência disso é a aplicação de medidas fictícias, irreais; assim como o 
menu não é a refeição, o processo não é o fato real); só se interessa por um 
acontecimento isolado, um ‘flash’, dando pouca importância para o contexto 
biopsicossociológico do agente; ele, ademais, conforme Nils Christie, ‘rouba 
o conflito’ das pessoas envolvidas, isto é, marginaliza a vítima de tal forma 
que se torna impossível qualquer contato entre ela e seu agressor; o sistema 
penal, por fim, só conta com um tipo de reação, a punitiva, logo, percebe-se 
o quanto ele foi concebido só para o mal, para a violência (vingança). 

 

Usar da Lei ou restringir o direito sob a justificativa de combate e prevenção de 

atos de violência dos homens contra as mulheres não acaba com o ciclo de violência, 

nem tampouco assegura as mulheres o empoderamento e a liberdade destas 

efetivarem suas liberdades dentro do âmbito público e no doméstico, sendo que no 

doméstico, elas, na maioria das vezes assumem a função de cuidados com o lar. 

(DIEHL; PORTO, 2018, p.707) 

Nesse sentido, ainda discorre Diehl e Porto (2018, p. 707): 
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É preciso ter cuidado com a lógica da lei que pode virar uma perpetuação da 
lógica punitiva ou não declarada. Não se quer com isso afastar a 
responsabilização dos comportamentos que afrontam a dignidade do outro, 
mas quer atentar os pensadores para repensar os aspectos culturais além do 
direito delimitado pela lei e sim ir ao encontro da transdisciplinaridade pelo 
pensamento da complexidade .Não basta aplicar a lei na busca pela punição, 
a envergadura precisa ir além, se trabalhando com a prevenção e idealizando 
uma concepção valorativa e filosófica de justiça que auxilie as pessoas a 
caminharem rumo à erradicação da violência, tendo por pressuposto a 
educação dos sujeitos para lidar com a diversidade. 

 

Trazidas essas questões, o abolicionismo penal desconstrói a lógica do 

enfrentamento da violência de gênero buscando um meio “amador” e “imediatista” 

trazida pela norma penal, e acaba reforçando ainda mais a necessidade de outro meio, 

que é a efetivação de políticas públicas em razão do gênero (COSTA, 2015, p. 218). 

Apesar da realidade inegável que as mulheres vivem, e da orientação dos 

tribunais em tratar de forma especializada o assunto da violência doméstica e familiar 

contra a mulher, há uma dificuldade que paira sobre tornar eficiente o processamento 

desses crimes (LOUREIRO, 2017, p. 202). 

Nesse sentido, explica Loureiro (2017, p. 202): 

 

Por exemplo, não são comuns informações sobre o ciclo da violência 
doméstica nos inquéritos e processos de feminicídio. Em geral, a equipe de 
atendimento multidisciplinar ou serviço similar está vinculada ao Juizado de 
Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher e não servem a outros setores 
do Poder Judiciário, em especial, o Tribunal do Júri. 

 

Diante da dificuldade da prova sobre o ciclo de violência, já existe uma 

tendência que as tentativas de homicídios contra as mulheres sejam configuradas 

como lesões corporais, até porque, os inquéritos e processos judiciais costumam dar 

uma atenção ao comportamento da vítima. Assim, acabam prevalecendo fatores de 

recriminação e revitimização. É comum que a inclusão da qualificadora do feminicídio 

seja esquecida, pois o sistema de justiça resiste em reconhecer o feminicídio. 

(LOUREIRO, 2017, p. 202 apud A VIOLÊNCIA DOMÉSTICA FATAL, 2015, p. 53-57) 

Considera-se, que a Lei Maria da Penha, bem como a Lei 13.104/2015 não 

evitam a violência contra a mulher, porque o agressor não demonstra ter consciência 

acerca de seus atos. Ainda, o ciclo de violência se retroalimente, pois os envolvidos, 

seja o homem, seja a mulher e sua família, são vítimas desse. 
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Nota-se que para a lógica abolicionista a lei do feminicídio é desnecessária, 

uma vez que não garante a erradicação da violência contra a mulher bem como a via 

fatal, que seria o próprio feminicídio, a morte da mulher em razão de seu gênero. 

Nesse aspecto, os abolicionistas defendem o sistema penal como ferramenta 

ressocializadora e não punitiva, trabalhando com os agressores de forma que não 

voltem a cometer novamente os crimes. No entanto, deixa de considerar várias 

premissas. 

 

4.2 ARGUMENTOS FAVORÁVEIS À QUALIFICADORA DO FEMINICÍDIO 

 

Em um primeiro plano é importante ressaltar que a Lei do Feminicídio não foi 

criada por acaso, e sim a partir de uma necessidade específica de criminalizar o 

homicídio cometido em razão do gênero.  A caracterização desse tipo de assassinato 

não faz parte de um evento isolado ou caso específico e sim, de contínuos casos que 

vem ocorrendo desde os primórdios, que faz a mulher vítima da misoginia, da violência 

e da discriminação (MENICUCCI, 2015) 

Ainda, Menicucci reforça que o feminicídio é o assassinato violento de mulheres 

por razões de gênero. Portanto, se trata de um crime de ódio (MENICUCCI, 2015). 

Dentro dessa perspectiva explica Prado e Sanematsu (2017, p. 10): 

 

A preocupação em criar uma legislação específica no Brasil para punir e coibir 
o feminicídio segue as recomendações de organizações internacionais, como 
a Comissão sobre a Situação da Mulher (CSW) e o Comitê sobre a 
Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher (CEDAW), 
ambos da ONU.  

 

Alguns movimentos de mulheres, ativistas e pesquisadoras tem reivindicado a 

tipificação do feminicídio como fenômeno necessário para tornar visível a 

problemática e demonstrar que o Estado tem responsabilidade na permanência 

destes assassinatos (PRADO; SANEMATSU, 2017, p.10). 

O homicídio de mulheres possui características próprias, como explica Loureiro 

(2017, p. 189): 

 

O homicídio contra mulheres, em geral, possui características próprias, 
quando é relacionado à violência doméstica e familiar e à violência sexual. O 
crime cometido em razão do gênero feminino se destaca pelos motivos e 
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pelos modos de execução. Em geral, os autores deste tipo de delito preferem 
mutilar e desconfigurar suas vítimas, lesionando o rosto, os seios e os órgãos 
sexuais. Os agressores preferem emprego de meios cruéis ou degradantes, 
visando aumentar, de forma desnecessária, o sofrimento das vítimas. 

 

Os agressores desse tipo de crime costumam mutilar e desfigurar suas vítimas, 

causando lesões no rosto, nos seios e até mesmo nos órgãos sexuais. Os autores 

preferem empregar modos cruéis ou degradantes, sob o objetivo de causar o maior 

sofrimento possível nas vítimas. (LOUREIRO, 2017, p. 189): 

Ter tipificado penalmente o feminicídio foi apontado por especialistas como 

uma ferramenta essencial para que seja efetuada a denúncia da violência sistêmica 

contra mulheres em relações conjugais, que por muitas, acaba por ocasionar 

homicídios mascarados como ”crimes passionais” pela própria sociedade, pela mídia 

e até mesmo pelo sistema de Justiça. (PRADO; SANEMATSU, 2017, p. 16)  

Dentro da perspectiva do feminicídio ser levado por muitas vezes como “crime 

passional”, destaca Alves e Carrasco (2018, p.4) um caso que ficou conhecido na 

década de 70, que foi reivindicado pelo movimento feminista: 

 

‘QUEM AMA NÃO MATA’. O slogan foi difundido pela primeira vez por 
movimentos feministas em 1979, após o julgamento da morte de Ângela Diniz 
– socialite brasileira assassinada com quatro tiros pelo companheiro, em 
Búzios, no Rio de Janeiro. O autor do crime (que ocorreu em 1976), Raul 
Fernando do Amaral Street, conhecido como Doca Street, alegou legítima 
defesa da honra, o que resultou em uma pena de apenas dois anos de prisão. 
O crime justificado pela “violenta emoção” teria ocorrido por ciúmes. O caso 
marcou o início dos debates sobre os assassinatos considerados ‘passionais’. 

 

Nesse sentido, ainda lutam feministas e atuantes na área para que o termo 

conhecido como “crime passional” seja desvinculado dos assassinatos contra 

mulheres, uma vez que acaba por conduzir ao entendimento que o crime foi cometido 

diante de uma violenta emoção. No entendimento de muitos especialistas o 

feminicídio é um crime de ódio, e não se justifica por amor. (ALVES; 

CARRASCO,2018, p.4) 

Ainda, tem-se que o direito penal, dos bens tutelados por ele, deve garantir às 

vítimas a sua proteção. Essa proteção deve se dar no sentido que, se certo grupo 

social específico sofre de algum tipo de violência, o direito penal deve oferecer uma 

tutela diferenciada. Se temos que, a violência de gênero representa a forma mais 

brutal de desigualdade, é porque existem outros símbolos de desigualdade todas 
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mulheres e homens “não têm o desfrute garantido dos direitos humanos e liberdades 

públicas. Às Autoridades Estatais incumbe o dever de garantir que as leis reconheçam 

os mesmos direitos a todos e a todas” (LIMA, 2013, p. 58) 

Muito além de uma agravante da pena, o que há de mais importante nessa 

tipificação, é chamar uma maior atenção para o problema, e, com isso, acabar 

promovendo uma conscientização mais clara sobre sua proporção e características 

nas diversas realidades que vivem as mulheres no Brasil, o que acaba incorporando 

o aprimoramento de políticas públicas que tratam do assunto para erradicá-lo. 

(PRADO; SANEMATSU, 2017, p. 16) 

Nessa perspectiva, ainda, tem-se que empregar essa expressão “feminicídio” 

é de suma importância para diferenciar as mortes das mulheres do conjunto dos outros 

homicídios que ocorrem diariamente no país, no intuito de tirá-las da invisibilidade. 

Dessa forma, nasce a possibilidade de destacar as características trazidas pela 

desigualdade e assim mudá-las, bem como trazer a conscientização de qual a 

proporção se encontra a problemática e dentro de qual contexto as mulheres morrem. 

(PRADO; SANEMATSU, 2017, p. 56) 

A neutralidade dos tipos penais que predominava em nossa legislação acerca 

do homicídio, foi trocada pela criminalização especificando as razões de gênero. 

Dessa forma, constatou-se que trazer apenas esses tipos penais neutros, não é 

suficiente, pois a violência contra a mulher permanece oculta enquanto subsistem 

pautas que acabam contribuindo para a impunidade, como: as culturais patriarcais, 

machistas ou religiosas muito enraizadas. (BIANCHINI, 2016, p. 218) 

Dentro desse contexto de invisibilidade com que eram tratadas as mortes das 

mulheres, ainda complementa Bianchini (2016, p. 218): 

 

Ou seja, corria-se (e ainda se corre, por restos de cultura machista que ainda 
circulam, inclusive, evidentemente, entre juízes) o risco de a sentença ser 
alcançada por tais concepções de mundo, o que reforçava a invisibilidade do 
fenômeno e impedia que se fizesse justiça ao caso concreto, já que a maior 
carga de desvalor do fato (feminicídio) não estava sendo levada em 
consideração. E não se propõe punir mais, mas em fazê-lo de acordo com a 
gravidade do fato.  

 

Assim como ocorre em todos os feminicídios, a banalização dessa violência 

contra a mulher e a condição de colocar a mulher como sendo culpada, acaba gerando 

a sensação de impunidade e até mesmo uma aceitação do crime, tanto por existir um 
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entendimento social de que essa violência de alguma forma foi causada pela mulher, 

tanto pela ideia de que a mulher se expos a determinado risco, e até mesmo seja 

porque as próprias instituições do Estado não encaram esse crime como sendo um 

problema relevante, individualizado e tratam como não se dissesse respeito à 

segurança pública. (PRADO; SANEMATSU, 2017, p. 58) 

A Lei 13.204/2015 possibilita o apuramento estatístico mais eficaz e preciso 

dos assassinatos contra as mulheres, o que contribui para a elaboração de políticas 

públicas que protejam a mulher da violência. Fatos que eram julgados como motivo 

torpe ou fútil ainda passam a fazer parte de uma categoria mais específica. A violência 

contra a mulher, que antes era invisível dentro do ordenamento jurídico, por se 

encontrar diluída no meio de outras estatísticas de homicídio, agora, passa a ter maior 

visibilidade e ganha uma tratativa com maior importância. 

Entre os defensores da qualificadora do feminicídio, denota-se que prevalece o 

entendimento de que as mortes das mulheres devem ser tratadas como homicídio de 

natureza especializada, já que possuem características próprias e são a via fatal de 

um ciclo de violência. Além disso, tem-se que a qualificadora traz maior visibilidade 

para o assunto, e retirá-la como tipo penal específico significa omitir a problemática 

que cerca a vida de muitas mulheres, como se ela não existisse ou não fosse relevante 

suficiente para ser combatida. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Nota-se que, desde os primórdios, há uma construção histórica, cultural e social 

de subordinação da mulher à autoridade masculina, que, por consequência, acaba 

dando palco a uma condição de desigualdade. Com isso, a violência contra à mulher 

foi algo naturalizado. Nesse sentido, o primeiro capítulo tratou de delinear todo o 

processo histórico dessa desigualdade, que demonstra que essa condição é tão 

enraizada, que anos de evolução histórica ainda não foram suficientes para supri-la. 

Ainda, dentro dessa perspectiva, a luta dos movimentos feministas teve um papel 

essencial para que hoje muitas questões relacionadas a essa desigualdade tenham 

sido reconhecidas e supridas de certa forma. Foi graças a mulheres fortes e corajosas 
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que lutaram contra o sistema machista e patriarcal, que hoje, temos muito dos nossos 

direitos reconhecidos. 

A violência contra a mulher se manifesta de diversas maneiras, tanto no âmbito 

público quanto no privado, mas podemos dizer que boa parte dessa violência decorre 

de relações de afeto. O homem manifesta seu poder sobre a vida da mulher, sobre a 

qual acredita ter direito. Dessa forma se manifesta o ciclo da violência, a mulher já 

vulnerável se subordina ao homem, e sofre violência psicológica, física, até que, sem 

conseguir se desvincular por ser subjugada, chega à violência final e fatal: o 

feminicídio. 

Dentro dessa perspectiva, surge a necessidade de uma legislação que garanta 

a proteção à mulher contra essa violência sistêmica enraizada. Nesse sentido, as 

Comissões e os tratados internacionais de direitos humanos tiveram grande 

importância para que o Estado brasileiro colocasse em prática legislação que tratasse 

do assunto especificamente, a começar, pela Lei Maria da Penha, que foi primordial 

para que o combate da violência contra a mulher fosse de fato concretizado. 

Com efeito, a presente pesquisa teve como problema de pesquisa a seguinte 

questão: a lei do feminicídio que prevê uma qualificadora para o homicídio é eficaz no 

combate à violência e homicídios contra a mulher? A análise da eficácia se deu de 

forma teórica, analisando-se argumentos favoráveis e contrários à Lei do Feminicídio 

e seus impactos no combate e prevenção da violência letal contra mulheres. 

É necessário compreender a Lei 13.104/2015 como instrumento eficaz para o 

combate do feminicídio, isso porque, em um primeiro momento, trouxe o 

reconhecimento de que as mulheres estão sendo assassinadas por um problema 

social, estrutural e cultural que é fruto de uma sociedade patriarcal e machista. 

Outro ponto, é que a Lei trouxe uma especificidade à problemática que facilita 

o engendramento de políticas públicas que tratem do assunto, já que o apanhado 

estatístico mais específico permite tratar do problema conforme sua dimensão e 

necessidade. 

Ainda, a Lei trouxe uma visibilidade para os homicídios das mulheres que antes 

não existia. A justiça, bem como a mídia, muito se omitia. Enquanto as mulheres 

sofriam a violência de gênero e eram assassinadas por homens que acreditavam ter 

propriedade sobre suas vidas, esses crimes eram mascarados sob o disfarce do 
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“crime passional” e tratados como se não houvesse uma motivação específica que 

merecia relevância. 

A violência de gênero é uma problemática universalizada, e, no Brasil possui 

proporções alarmantes. Nesse sentido, a Lei 13.104/2015 representa a 

obrigatoriedade do Estado em proteger as mulheres dessa realidade que afronta os 

Direitos Humanos destas. Trata-se de uma garantia de proteção à vida das mulheres 

brasileiras. No entanto, mais importante do que reconhecer a necessidade da Lei 

13.104/2015, é não esquecer as determinantes que motivaram sua criação. 

O feminicídio se trata de um crime de ódio, e é apenas a violência final e fatal 

que faz parte de um ciclo de violência marcado por um cenário de discriminação, 

opressão e desigualdade que necessita ser combatido desde a sua raiz. Não se trata 

de um caso isolado e atípico, a violência começa muito antes disso, seja verbalmente, 

fisicamente ou até sexualmente. Para que sejam tomadas medidas de prevenção 

compreendendo a dimensão do problema, existe a necessidade da Lei, mas para que 

o feminicídio seja de fato erradicado, é necessário agir na raiz do problema. Amparar 

as vítimas de violência doméstica é prevenir o feminicídio, reconhecer que a maioria 

desses assassinatos são praticados por cônjuges, namorados e até mesmo ex-

companheiros e proteger as mulheres de atitudes abusivas, é prevenir o feminicídio. 

As mulheres precisam sem amparadas muito antes de serem mortas. 
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CONSTELAÇÕES SISTÊMICAS APLICADAS NA MEDIAÇÃO COMO FORMA DE 

TRATAMENTO ADEQUADO AOS CONFLITOS FAMILIARES 

 
SYSTEMIC CONSTELLATIONS APPLIED IN MEDIATION AS A FORM OF 

TREATMENT SUITABLE FOR FAMILY CONFLICTS 

 
Tatiana Scheuer17 

Adriane de Oliveira Ningeliski18 
 

RESUMO 

O objetivo deste trabalho é analisar a aplicabilidade das Constelações Familiares 
Sistêmicas desenvolvidas por Berth Hellinger em conjunto ao instituto da Mediação 
no âmbito do Poder Judiciário, principalmente no que diz respeito às demandas do 
Direito de Família. O intuito da utilização de um método psicoterapêutico vem ao 
encontro da necessidade de se tratar o conflito não somente com a aplicação da lei, 
mas de uma forma mais humana em que se pode olhar as partes como seres carentes 
de compreensão e necessitados de ajuda e de estímulo, de modo a tratar a raiz do 
problema que ensejou a demanda. A aplicação do instituto da Mediação, 
recepcionada pelo Código de Processo Civil Brasileiro, é um importante mecanismo 
de apaziguamento de disputas, mas que ainda carece de auxílio em sua aplicação, 
de forma a evitar que as demandas retornem ao judiciário. O método de estudo 
adotado foi majoritariamente bibliográfico e de fontes secundárias, objetivando maior 
contato com o tema, assim como o meio eletrônico, enquanto o método de abordagem 
utilizado foi o dedutivo, tendo em vista que se parte da premissa que a Constelação 
familiar tem aplicabilidade viável às sessões de mediação.  Pôde-se perceber com o 
presente trabalho, que é de grande valia o estudo e o aperfeiçoamento dos 
profissionais do Direito quanto à aplicabilidade das constelações sistêmicas nas 
demais áreas do Direito, a fim de alcançar maior celeridade processual e de buscar o 
desafogamento de um Poder Judiciário entranhado de demandas. Nesse sentido, as 
constelações sistêmicas têm o condão de fornecer subsídios de tratamento 
psicológico às partes, recolocando cada uma delas no seu lugar de pertencimento 
dentro do sistema familiar, o que se faz necessário na maioria dos casos para que o 
conflito chegue de fato ao fim.  
 

Palavras-Chave: Mediação Familiar. Constelações Sistêmicas Familiares. Berth 
Hellinger. 
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ABSTRACT 

The objective of this work is to analyze the applicability of Systemic Family 
Constellations developed by Berth Hellinger together with the Institute of Mediation in 
the scope of the Judiciary Power, mainly with regard to the demands of Family Law. 
The purpose of using a psychotherapeutic method meets the need to deal with the 
conflict not only with law enforcement, but in a more human way in which the parties 
can be seen as beings lacking in understanding and in need of help and support. 
stimulus in order to address the root of the problem that gave rise to the demand. The 
application of the Institute of Mediation, accepted by the Brazilian Code of Civil 
Procedure, is an important mechanism for settling disputes, but it still needs assistance 
in its application, in order to prevent claims from returning to the judiciary. The study 
method adopted was mostly bibliographic and secondary sources, aiming at greater 
contact with the topic, as well as the electronic medium, while the method of approach 
used was the deductive one, considering that it is based on the premise that the family 
constellation has applicability feasible for mediation sessions. It can be seen with this 
work that the study and improvement of legal professionals is of great value regarding 
the applicability of systemic constellations in other areas of Law, in order to achieve 
greater procedural speed and to seek the relief of a Judiciary Branch entrenched of 
demands. In this sense, systemic constellations have the power to provide 
psychological treatment subsidies to the parties, putting each of them in their place of 
belonging within the family system, which is necessary in most cases for the conflict to 
actually come to an end. 

 

Keywords: Family Mediation. Family Systemic Constallation. Berth Hellinger Systemic 

Law. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

As constelações familiares vêm crescendo consideravelmente no mundo todo 

desde o início de sua abordagem sob o olhar atento de Bert Hellinger. No Brasil, a 

técnica vem sendo bastante utilizada no meio jurídico, onde é aplicada tanto por 

advogados e mediadores, quanto por magistrados que vêm se especializando cada 

vez mais, como uma alternativa de tentar aproximar as partes antes das audiências 

de conciliação e mediação. Tal técnica está em conformidade com a política pública 

de tratamento adequado de conflitos trazida pela Resolução 125/2010 do Conselho 

Nacional de Justiça – CNJ. 

A aplicação da constelação sistêmica nas Varas de Família busca o 

esclarecimento da origem do problema que se instalou na relação entre os 

conflitantes. 
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O método de estudo adotado foi majoritariamente bibliográfico e de fontes 

secundárias, objetivando maior contato com o tema, assim como o meio eletrônico, 

enquanto o método de abordagem utilizado foi o dedutivo, tendo em vista que se parte 

da premissa que a Constelação familiar tem aplicabilidade viável às sessões de 

mediação.   

A utilização do método vem sendo também empregada em outras searas do 

Direito, como na área criminal, trabalhista e, recentemente, na seara ambiental. 

Porém, no presente artigo, a abordagem a ser apresentada será em relação ao Direito 

de Família, dando ênfase à explicação dessa técnica e a sua abordagem segundo os 

ensinamentos de Bert Hellinger, para ao final, demonstrar a sua aplicabilidade em 

conjunto ao instituto da mediação. 

Inicialmente, o texto aborda a família e sua importância da sociedade 

contemporânea, seguindo para uma explanação acerca da mediação no Brasil, 

encerrando com a demonstração de que a constelação familiar é uma boa ferramenta 

a ser utilizada pelo mediador.  

 

2 A FAMÍLIA E SUA IMPORTÂNCIA PERANTE A SOCIEDADE 

 

O Direito de Família, entre todos os ramos do Direito Civil, é o que mais de 

perto traz sensibilidade ao ser humano, pois o mesmo não vive isoladamente, sendo 

necessário, para sua realização pessoal, a convivência com os demais, e a família é 

a primeira comunidade em que naturalmente se integra (STOLZE; GAGLIANO, 2016). 

É no âmbito familiar que vão se suceder todos os fatos relevantes da vida do 

homem, pois desde seu nascimento até o momento de sua morte, ele presenciará 

todos os tipos de situações e acontecimentos, e são esses fatos que farão a diferença 

ao longo de toda a sua trajetória. Dentre todos os fatos a serem vivenciados, estão os 

de cunho natural, biológico, psicológico e filosófico, bem como os de natureza cultural 

e social, implicando citar, as suas escolhas profissionais e afetivas. Além disso, é com 

base na formação familiar que o homem passa a desenvolver os seus grupos e 

também a sua personalidade (FARIAS; ROSENVALD, 2008). 

Para Pablo Stolze Gagliano e Rodolfo Pamplona Filho (2016), a família é o 

elemento propulsor das maiores felicidades, e também, em que se vivenciam todas 
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as frustrações, angústias, traumas e medos, originando as primeiras manifestações 

de afeto, consolidando também, as relevantes relações jurídicas de conteúdo material 

e extrapatrimonial, motivo pelo qual tem tratamento especial pela Constituição 

Federal/1988, sendo nela definido que a "família é a base da sociedade e tem especial 

proteção do Estado - art. 226, caput, da Constituição Federal/1988 (BRASIL, 1988). 

Por conseguinte, muitos dos problemas estão ligados diretamente na formação 

familiar, nas raízes do passado, a qual não se padroniza a luz dos olhos do Poder, 

mas dá sentido ao dever que se impõe ao Estado de resguardar os anseios da família 

(NERY, 2013). 

A CF/1988 adota um sistema jurídico voltado à formação familiar baseado nos 

princípios da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, da CF/1988), da solidariedade 

(art. 3º, I, da CF/1988) e da isonomia (art. 5º, caput, da CF/1988), de forma a obrigar 

o Estado a proteger e respeitar o exercício do direito de formar a família, bem como, 

a busca pela sua felicidade (NERY, 2013, p. 41).  

A família, com o passar dos séculos, reinventou-se, adquirindo novas faces, 

assim como, posturas diferenciadas. A cada transformação no que diz respeito à 

formação de seu núcleo familiar, manutenção, cultura, bem como na forma como se 

relacionava com o meio em que vivia, foi se reinventando e se adequando na mesma 

medida em que o mundo a sua volta também se reinventava (MALUF; MALUF, 2013). 

No entanto, a essência familiar continua a mesma, sendo ela o núcleo central, 

a base em que tudo se inicia e tudo se acaba. Porém, a transformação do instituto 

familiar se deu de tal forma, que a base hierarquizada, patrimonialista e com fim de 

reprodução já não possui mais a importância dos séculos passados. Hoje, a família é 

reconhecida por cada indivíduo que dela faz parte, sendo tratado pelo ordenamento 

jurídico, de forma oposta ao que já foi um dia (FARIAS; ROSENVALD, 2008, p. XXV). 

Nas palavras de Farias e Rosenvald (2008): 

 

O sujeito é o que importa e não o seu objeto, ou seja, a forma de constituição 
da família pode até variar, de acordo com o tempo e o espaço em que ela se 
encontra, mas em seu âmago estará sempre o núcleo estruturante da pessoa 
e locus para o desenvolvimento da personalidade e o direito a ser humano. 

 

Dessa forma, é possível perceber o rompimento definitivo da concepção 

tradicional de família sob a luz de um novo modelo familiar descentralizado, 
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democrático, igualitário e desmatrimonializado. O núcleo familiar se monta com base 

na solidariedade e no afeto como a força motriz que une e transforma o indivíduo que 

dela faz parte, impulsionando-o a sempre seguir os seus objetivos e incentivando-o 

na busca pela sua felicidade e realizações pessoais (FARIAS; ROSENVALD, 2008, p 

4).  

Com efeito, a evolução do instituto familiar em todos os seus aspectos, está 

diretamente ligada aos avanços da sociedade e do homem em si, que, ao longo do 

tempo, alcançou conquistas no ramo científico e tecnológico, desvinculando-se, 

gradativamente, de certos valores do passado, interagindo e acompanhado a 

realidade que se apresenta a cada dia, adaptando-se a essas mudanças e escrevendo 

novas histórias. 

Sob esse ponto de vista, a família pode ser entendida como uma consciência 

de unidade, devendo o estudo acerca desse instituto, começar por algumas noções 

de caráter sociológico devido ao tratamento social dado às normas jurídicas que 

regem este ramo do Direito. 

A mediação familiar como um meio extrajudicial de solução de conflitos, busca 

atender os anseios dos litigantes por intermédio de um terceiro imparcial na relação, 

qual seja, o mediador, que atua no sentido de alcançar o restabelecimento do diálogo 

entre as partes e, por meio deste, conduzi-las a chegarem consensualmente a um 

acordo favorável para ambos (CACHAPUZ, 2011). 

 

3 CONFLITOS FAMILIARES E A MEDIAÇÃO COMO FORMA DE TRATAMENTO 

ADEQUADO 

 

Preliminarmente, para entender conflito na essência da palavra, temos como 

conceito, segundo o que dispõe o Dicionário Compacto de Direito (CUNHA, 2011, p. 

79), e o Dicionário Jurídico da Academia Brasileira de Letras (SIDOU et al., 2016, p. 

139): 

 

Conflito — 1. Embate, choque, oposição, disputa ou confronto entre grupos, 
nações, forças ou entidades abstratas ou ideais (C 4o-VII). 2. Luta por valores 
e reivindicações de status, poder e recursos escassos, em que o objetivo dos 
oponentes é neutralizar, lesionar ou eliminar os rivais (lc). v. competição. 
Conflito. S. m. (Lat. conflictus) Estado resultante da divergência ou 
entrechoque de ideias ou interesses. Cognatos: conflitar (v.), estar em 
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oposição; colidir; conflitante e conflituoso (adj.), contraditório, colidente, que 
conflita. 

 

Conflito, portanto, conforme o acima exposto, refere-se às diversas 

modalidades de divergências ou choques de interesses, opiniões, ideias, ideais, entre 

tantos outros, que circundam o meio em que o ser humano está inserido. Essas 

diferenças podem ser de cunho pessoal, cultural, filosófico, político, social, ou 

qualquer outro tipo de embate a que o homem se põe a enfrentar. Diz respeito à 

capacidade que o ser humano possui para em sociedade, debater e enfrentar 

paradigmas implantados naturalmente pela sua vivência em sociedade.  

Os conflitos sempre fizeram parte da história da humanidade, o que importa 

dizer que são inerentes ao ser humano, ou seja, fazem parte de seu cotidiano, da sua 

vida diária de convívio em família ou em sociedade, não estando o homem, imune a 

qualquer tipo de situação conflituosa, qualquer que seja a situação ou momento em 

que o conflito ocorre. Destarte, pode-se dizer que as situações de confronto 

enfrentadas podem ocasionar situações das mais diversas, danos dos mais variados, 

assim como, podem também trazer, de certa forma, a libertação para os indivíduos 

que se enfrentam. Assim, importa dizer que os conflitos não são necessariamente 

negativos, nem positivos, pois são naturalmente necessários ao crescimento e 

amadurecimento do homem em sociedade, e servem como mecanismo de 

transformação no que diz respeito às relações humanas (PARKINSON, 2016).  

Sob o ponto de vista negativo ou positivo de conflito, Vasconcelos (2016, p. 21) 

diz que: 

 

O conflito não é algo que deva ser encarado negativamente. É impossível 
uma relação interpessoal plenamente consensual. Cada pessoa é dotada de 
uma originalidade única, com experiências e circunstâncias existenciais 
personalíssimas. Por mais afinidade e afeto que exista em determinada 
relação interpessoal, algum dissenso, algum conflito, estará presente. A 
consciência do conflito como fenômeno inerente à condição humana é muito 
importante. Sem essa consciência tendemos a demonizá-lo ou a fazer de 
conta que não existe. Quando compreendemos a inevitabilidade do conflito, 
somos capazes de desenvolver soluções autocompositivas. Quando o 
demonizamos ou não o encaramos com responsabilidade, a tendência é que 
ele se converta em confronto e violência. 

 

Em todos os tipos de relação, sejam os familiares, de convívio diário como no 

trabalho, em comunidades, escolas; enfim, os conflitos sempre se farão presentes em 
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algum momento, não escolhendo o sexo nem a idade dos conflitantes, sendo, 

portanto, inevitáveis por fazerem parte da sociedade desde sempre. O ponto mais 

importante, nesse contexto, está na forma como será tratado todo e qualquer tipo de 

conflito, na maneira como conduzir o embate, é ter habilidade para poder lidar de 

forma a direcioná-lo ao entendimento, proporcionando o retorno do diálogo e do bom 

senso das partes, evitando que as rédeas da situação acabem em uma destruição 

definitiva do relacionamento e, por consequência, dos laços afetivos (CACHAPUZ, 

2011). 

No âmbito familiar, os conflitos dizem respeito às dores e ao sofrimento que as 

partes passam quando finda o casamento ou quando ocorre a dissolução da união, 

trazendo consigo inúmeras discussões acerca da partilha do patrimônio conquistado 

em comum, da guarda dos filhos, e ainda, sobre quem foi o culpado ou não por esta 

separação. O abalo psicológico e a confusão em que se encontram, primam pela 

necessidade de reestruturação individual e a busca pela identidade muitas vezes 

perdida em meio ao caos que se instalou (ROBLES, 2009). Por isso, o conflito quando 

é visto de forma positiva, pode significar uma via de acesso “a uma nova diretriz de 

vida mais favorável” na medida em que as partes acabam buscando um meio que 

facilite o entendimento entre elas, e que proporcione o restabelecimento do diálogo e 

a solução para a controvérsia que está sendo vivenciada (CACHAPUZ, 2011).  

Quando uma disputa é tratada, independentemente do âmbito em que está 

inserida, de forma a resolver a questão harmonicamente com base no diálogo e no 

entendimento entre as partes, as consequências posteriores serão sempre favoráveis 

à reconstrução da relação, seja para o retorno do enlace, ou até mesmo para o início 

de uma amizade. A questão a ser resolvida não está relacionada a quem está certo 

ou errado, mas no valor que cada indivíduo dentro daquela determinada relação 

possui, com todas as suas qualidades como também os seus defeitos. Isto é o que 

faz toda a diferença, pois, quando as desavenças passam a ser resolvidas por meio 

do diálogo aberto, da escuta e da cooperação mútua, permite chegar ao final da 

disputa, permeado por uma atmosfera propícia a paz entre os indivíduos envolvidos, 

assim como aos outros membros que fazem parte de alguma maneira da relação, 

dificultando o surgimento de novos conflitos (PARKINSON, 2016). 
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Sendo assim “o conflito, quando bem conduzido, evita a violência e pode 

resultar em mudanças positivas e novas oportunidades de ganho mútuo” 

(VASCONCELOS, 2016, p. 23). Portanto, para que a disputa possa ter um caminho 

com vistas a recuperar a convivência e restabelecer o diálogo, é necessário que a 

pessoa que conduz as negociações entre as partes a fim de proporcionar esta 

facilitação, utilize meios ou caminhos voltados à ética, com uma postura que tenha o 

enfoque particular nas partes conflitantes, e com atenção ao problema que se 

desencadeou a fim de evitar um conflito jurídico, o qual acarretaria um desgaste maior 

às partes, assim como “o acirramento da disputa e a cristalização da lide” (ROBLES, 

2009, p. 61). 

 

3.1 CONCEITO DE MEDIAÇÃO 

 

Segundo Parkinson (2016, p. 38-39), o termo “mediação” deriva do latim 

medius, médium, que significa “no meio”. A palavra em si é utilizada em diversos 

outros idiomas, sofrendo poucas variações. Porém, o processo de mediação como 

uma forma de resolução de conflitos, hoje ainda é muito utilizada de forma equivocada 

por ser inapropriadamente utilizada como sinônimo de conciliação e arbitragem, o que 

não é verdade. 

O verbo mediare também pode ser compreendido como forma de intervir ou 

colocar-se no meio. Mediação é um processo informal de solução de conflito em que 

um terceiro imparcial (mediador) auxilia na negociação entre as partes, facilitando a 

resolução do conflito entre as mesmas (ROBLES, 2009).  

A mediação é um mecanismo extrajudicial de solução de conflitos, no qual o 

mediador é chamado para encorajar os demandados na busca por um acordo, 

respeitando o princípio da soberania da vontade, o que significa dizer que as partes 

possuem liberdade de procurarem o instituto como um meio de descobrirem a origem 

dos seus conflitos e, desta forma, se autodeterminarem e resolverem sua demanda 

(CACHAPUZ, 2011). 

O terceiro que atua como mediador possui poder limitado para intervir entre as 

partes conflitantes, mas consegue conduzi-las voluntariamente a acordarem e 
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restabelecerem a comunicação, para posteriormente tratarem do conflito que originou 

o rompimento da relação (SPENGLER, 2016, p. 20-21). 

Na mediação, qualquer profissional pode se habilitar e atuar como um 

mediador, desde que se qualifique e preencha a condições mínimas para tanto. É uma 

técnica que utiliza mecanismos de comunicação adequadas para uma escuta 

detalhada; pois, para sua atuação, é necessário que saiba interagir com as partes, 

ouvindo e conhecendo seus anseios e, assim, poder conduzi-las à melhor solução 

(BARBOSA, 2015). 

Não há na mediação, a imposição da solução encontrada ou da melhor 

resposta obtida pelo mediador, mas uma orientação. Por ser tratar de um meio que 

busca a autodeterminação das partes, é consensual e voluntária a escolha ou a 

aceitação do que lhes foi proposto, assim como é de vontade livre das mesmas, a 

escolha do mediador e o procedimento que será seguido, além da celebração ou não 

de um acordo (LUCHIARI, 2012). 

Para Barbosa (2015, p. 34): 

 

Mediação é a linguagem do terceiro milênio, e a eficácia de seu emprego 
resulta em construção de passarelas entre pessoas e grupos, derrubando 
qualquer muro, que ainda exista, inclusive simbólico, a exemplo do 
preconceito. Quando a comunicação acontece, há uma transformação do 
conflito, positivamente, pois suas potencialidades transformam-se em força 
motriz para a renovação. Trata-se do alcance da liberdade perdida. 
A mediação veio para regatar o lugar que lhe cabe, historicamente, pois 
sempre esteve presente na história das civilizações e, neste início do terceiro 
milênio, caberá a ela a veiculação de distribuição de justiça, pela via do afeto 
e do sentimento, ao lado do pensamento. 

 

Pode-se entender a mediação, como um meio de autocomposição informal que 

intervém na relação de forma indireta por meio de um terceiro imparcial na relação, o 

qual atua de maneira a induzir os envolvidos a negociarem sobre o seu conflito, 

levando os mesmos a restabelecerem a comunicação amigavelmente. Busca-se com 

este mecanismo um acordo favorável e consensual para ambas as partes, e que de 

forma efetiva atenda os anseios de cada um (ROBLES, 2009, p. 32). 
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3.2 MEDIAÇÃO FAMILIAR 

 

A mediação familiar atua de forma a tentar restabelecer a harmonia que se 

perdeu entre os familiares, ou a evitar que isto aconteça. O método age de forma a 

assistir e orientar os indivíduos nas mais diversas questões, sejam de divórcio, 

alimentos, guarda de filhos, partilha de bens, desavenças diárias, entre tantos outros.  

 

A mediação pode ser conceituada como um processo autocompositivo, 
colaborativo, voluntário, informal, confidencial, de resolução consensual de 
conflitos em que um terceiro, o mediador imparcial, que ao não se envolver 
no mérito da questão, procura facilitar a comunicação entre os participantes 
para que estes possam através da participação em sessões conjuntas e/ou 
individuais, quando necessárias, expressar seus interesses e desejos com a 
possibilidade de negociar e transformar as divergências existentes, ou 
mesmo chegar a construir acordos mútuos que lhes tragam satisfação 
(DUARTE, 2016, p.33). 

 

Quando se inicia uma crise familiar, ou quando esta se instala efetivamente, 

causa um desequilíbrio emocional, o que gera uma desestrutura da base familiar. O 

alicerce de toda esta base é vinculada ao afeto, ao carinho, ao respeito e a outros 

sentimentos diversos, e quando tudo isto fica abalado, ou quando tudo isto é perdido, 

os envolvidos acabam por ficar sem um direcionamento, levando os mesmos a 

buscarem formas judiciais de resolverem os seus conflitos, confiando toda a sua dor 

e sofrimento nas mãos de pessoas desconhecidas (advogados e juízes). Estas por 

sua vez, buscarão a melhor maneira de resolver o conflito juridicamente, porém não 

conseguirão, judicialmente, resolver o conflito interno de cada um, ou seja, o problema 

que se instalou (BARBOSA, 2015). 

As demandas familiares entregues diretamente ao judiciário tendem a apontar 

para os envolvidos, direcionando a culpa e a inocência dentro do conflito, e recebem 

na maior parte dos casos, uma decisão que caminha em desacordo com as reais 

necessidades dos envolvidas e sem pacificar efetivamente o conflito. Por esse motivo, 

uma grande parcela dessas demandas acaba por retornar ao judiciário. Nesse retorno, 

ambas as partes estão ainda mais desgastadas afetiva e emocionalmente, o que 

dificulta, ainda mais, um acordo, e torna todo o processo muito mais complexo e difícil 

de ser resolvido (ROBLES, 2009).  
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Diferentemente do que ocorre no Poder judiciário, na mediação familiar não há 

a busca por um culpado ou um inocente, mas sim, trabalha-se em prol do 

restabelecimento do vínculo comunicativo entre os demandados, fazendo com que os 

mesmos consigam expressar seus sentimentos e angústias, ouvirem uns aos outros 

e resolverem o seu conflito conjuntamente. Ademais, o mediador atua com 

significativo cuidado, conseguindo, muitas vezes, transformar um conflito em uma 

reaproximação das partes envolvidas, reafirmando os laços afetivos que um dia os 

uniram. Isto significa dizer, que a mediação familiar, quando trabalhada desde o início 

da crise ou do conflito, consegue alcançar não somente a comunicação entre as 

partes, mas também a confiança e os laços afetivos entre elas (BARBOSA, 2015). 

Tatiana Robles (2009, p. 46) ensina que “a mediação é, antes de tudo, o lugar 

da palavra e da alteridade. Mesmo que não se chegue a um acordo, sempre há uma 

mudança, pois sempre ocorre, ainda que mínima, uma comunicação entre as partes”. 

Nesse sentido, a mediação se vale de mecanismos diferentes relacionados à 

linguagem e à forma de interpretação por meio da escuta (ouvir e compreender o que 

o outro está dizendo), além de muita criatividade por parte dos mediadores, para tornar 

efetiva a sua utilização e alcançar soluções antes consideradas impossíveis ou até 

mesmo inéditas. Isso porque, não há uma preocupação em resolver o passado 

conflituoso em si, mas entender os motivos atuais que levaram as partes a conflitarem. 

Ao se evidenciar o problema presente, as suas causas e os seus motivos, está se 

respeitando a individualidade e as diferenças dos conflitantes; com isso, se consegue 

chegar a um acordo no qual proporciona às partes, mudanças efetivas no que diz 

respeito à qualidade das relações e, por conseguinte, evita-se um novo conflito ou 

uma reedição do mesmo (CEZAR-FERREIRA, 2011).  

A mediação familiar para Liane Maria Busnello Thomé (2010, p.121) 

 

É uma técnica complementar, subsidiária ao Poder Judiciário, [...] A mediação 
estabelece caminhos entre o sistema familiar, o sistema jurídico e o meio 
social, sendo uma prática social muito útil no exercício da cidadania, com a 
compreensão, o respeito pelos direitos, deveres e desenvolvimento da 
autonomia de vontade de cada pessoa humana, não se limitando aos 
conflitos familiares, pois os padrões apreendidos com a mediação poderão 
ser utilizados em outros relacionamentos sociais. 

 

Lisa Parkinson (2016) reconhece também a mediação como um mecanismo de 

resolução amigável de conflitos, no qual os participantes são instigados a dialogar e 
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resolver as controvérsias de forma amigável, com o menor grau de estresse possível. 

Em uma interessante analogia, Parkinson cita a história infantil de “Alice no País das 

Maravilhas” do autor Lewis Carroll, no qual a menina Alice em determinado momento 

da história encontra uma pequena garrafa em cima de uma mesa e, sem pressa, lê 

primeiro o que diz o rótulo da garrafa. Nele continha a frase “BEBA-ME”, o que fez 

com que ela ingerisse em seguida, o líquido que continha dentro. Posterior a analogia, 

acrescenta: 

 

A informação pública sobre a mediação não lista todos os ingredientes do 
processo de mediação. Assim como Alice, uma vez que as pessoas 
acreditam que a mediação não é tóxica, elas aceitam ‘engolir alguns bocados’ 
(ou ‘tomar umas goladas’, no caso da Alice). A mediação familiar não é uma 
panaceia, embora as afirmações sobre os seus benefícios precisem ser 
fundamentadas. Pesquisadores precisam deixar a teoria um pouco de lado e 
examinar a prática e os resultados, o que não é uma tarefa simples devido à 
credibilidade de seus resultados. Os investigadores nem sempre obtêm as 
respostas que procuravam, assim como um professor que pergunta a um 
aluno: Quantas ovelhas você pode ver no campo? e o aluno responde: ‘todas 
elas’ (PARKINSON, 2016). 

 

O objeto da mediação como já exposto, é a pacificação dos envolvidos e o 

retorno da comunicação entre os mesmos, pois todo e qualquer conflito, desde que 

bem trabalhado dentro da mediação, é passível de acordo entre as partes. Parte da 

vontade e da intenção dos envolvidos resolverem o seu problema de forma 

harmoniosa, o que sugere sucesso na utilização deste instrumento. Além disso, a 

liberdade de escolha que se proporciona aos conflitantes durante todo o trabalho de 

mediação, bem como pelo preparo dos profissionais envolvidos, é que se pode 

entender este mecanismo como um meio eficiente e verdadeiro de pacificação social 

(CACHAPUZ, 2011, p. 40). 

É de se destacar que a mediação não atua de forma a impor aos envolvidos a 

solução encontrada pelo mediador, pelo contrário, o mediador se utiliza de formas 

persuasivas para conduzir os conflitantes a encontrarem uma solução amigável e que 

se estenda satisfatória para os mesmos. Isto implica dizer, que o profissional que 

trabalha com as partes neste sentido, não toma decisão alguma ou medida qualquer, 

ele tão somente atua como uma forma de ponte que liga os envolvidos e os conduz a 

um acordo de mútuo consentimento (CUNHA, 2001, p. 85-86). 
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4 A APLICAÇÃO DA CONSTELAÇÃO FAMILIAR ASSOCIADA À MEDIAÇÃO 

COMO FORMA DE TRATAMENTO ADEQUADO DE CONFLITOS 

 

As constelações familiares vêm crescendo, consideravelmente, no mundo todo 

desde o início de sua abordagem sob o olhar atento de Bert Hellinger. É grande o 

número de profissionais que procuram se especializar no método para aplicação em 

conjunto as suas áreas específicas, e não somente na área da psicologia ou da 

psicoterapia, mas de diversos outros ramos (SCHNEIDER, 2007).  

 

4.1 A CONSTELAÇÃO FAMILIAR 

 

As constelações familiares ou constelações sistêmicas são uma abordagem 

psicoterapêutica difundida pelo psicólogo e psicoterapeuta alemão Bert Hellinger, 

inspirado em seus primeiros mestres sul-africanos, em diversos profissionais da 

psicologia e psiquiatria, como Eric Berne19, Artur Janov20, Ruth McClendon e Les 

Kadis21, assim como em grandes filósofos e pensadores como Immanuel Kant22 e 

Friedrich Hegel23 (HELLINGER, 2010). 

Hellinger em sua trajetória de vivências e estudos, descobriu algo singular que 

ocorre com os indivíduos que passam por algum tipo de problema e o procuram para 

ajudar. Ele percebeu com o tempo, que o ser humano se orienta, inconscientemente, 

por vivências antigas, trazidas como uma forma de herança genética que é transmitida 

de pai para filho, como também de situações que ocorreram na história de alguém que 

faz parte da família da pessoa que está sendo constelada (HELLINGER, 2010). 

                                                      
19 Leonard Eric Bernstein, psicanalista e psiquiatra Canadense, graduado e doutor em medicina pela 

Universidade McGill (1931), e mestre em cirurgia (1935). Criou do método psicológico chamado de 
Análise Transacional em 1.958. Participava da mesma corrente de pensamentos de Freud. Foi o 
primeiro presidente da Associação Internacional de Análise Transacional (ITAA).  

20 Artur Janov: Psicoterapeuta americano, autor do livro O Grito Primal e criador da psicoterapia 
denominada Terapia Primal, a qual consiste em encorajar o paciente a reviver dramas de seu passado 
e a expressar sentimentos considerados reprimidos, a fim de trazer tranquilidade e leveza para o 
mesmo. 

21 Ruth McClendon e Les Kadis: Terapeutas e consteladores familiares americanos que Influenciaram 
o trabalho de Bert Hellinger.  

22 Immanuel Kant: Filósofo prussiano autor da obra “Crítica da Razão Pura”. Conhecido pelo seu 
Idealismo transcendental em que as experiências humanas refletem as suas próprias faculdades. 

23 Georg Wilhelm Friedrich Hegel: Autor da obra Fenomenologia do Espírito, inspirou Hellinger no 
sentido de que algo não pode ser somente bom ou ruim, pois os valores que se atribuem as coisas 
podem mudar de acordo com a sociedade e com a cultura da mesma.   
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A partir da percepção de scripts24 seguindo a teoria de Eric Berne, e da 

aplicação da terapia primal de Artur Janov, Hellinger percebeu que o ser humano vive 

em uma dimensão sistêmica pessoal, sentimental e de seus problemas, e que ao ser 

constelado, entra em contato com algo que vai além dele mesmo. Isso se reflete a 

partir do momento em que a pessoa constelada coloca os representantes de seus 

familiares em sua constelação e estes por sua vez, passam a se comportar e sentir-

se como os membros da família que representam, chegando ao ponto de terem 

sensações, sentimentos e sintomas deles (HELLINGER, 2010). 

As pessoas que são convidadas a fazerem parte da constelação de outrem, 

entram no sistema sem descrição prévia do que será trabalhado, manifestando-se 

eventualmente de maneira semelhante ao constelado, expressando movimentos 

voluntários, descrevendo os sentimentos que os tomam naquele momento, e “eles 

frequentemente exprimem uma dinâmica da alma que revela destinos ocultos, que o 

próprio cliente desconhecia”, o que na maioria dos casos, torna-se claro ao constelado 

somente depois que o mesmo toma conhecimento por meio de seus familiares. Estes 

fatos acabam proporcionando alívio e conforto ao indivíduo, pois são expressos por 

pessoas estranhas ao seu conhecimento, significando dizer que, não há invenção do 

que ocorre, mas uma manifestação espontânea e verdadeira destas pessoas, o que 

acaba fazendo surtir efeitos tanto para o constelado quanto para os seus familiares 

(SCHNEIDER, 2007, p. 11). 

Para que isto ocorra de forma bem sucedida ou para que a ajuda a que se 

propõe o terapeuta constelador atinja a sua real finalidade; segundo Hellinger, ela 

precisa ser sistêmica. Isto significa dizer que o olhar e a percepção do constelador 

devem ir além de uma relação cliente-terapeuta, como na psicoterapia tradicional. Ao 

observar o cliente e perceber que ele traz consigo as suas raízes, suas origens 

familiares e de seus antepassados, ele traça a si próprio uma percepção interna de 

respeito e consideração a um destino alheio. O terapeuta “coloca-os em seu coração 

e internamente se curva perante o destino deles, respeitando-o, e ainda sente atrás 

de si seu próprio destino e seus próprios pais e antepassados”, passando-se a 

                                                      
24 Scripts segundo Eric Berne, são os padrões de acordo com os quais cada indivíduo vive, podendo 

ser relacionados com histórias literárias, romances, filmes entre outros. Para Bert Hellinger, scripts 
decorrem de vivencias antigas, podendo ser estas repassadas pelos pais, ou trazida pela 
ancestralidade. 
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percepção de que não se está mais sozinho dentro do sistema, mas sim, que 

comungam de uma mesma relação com o propósito de se alcançar a solução de um 

problema (HELLINGER, 2005, p. 99). 

Nas constelações familiares, não são necessárias muitas explicações ou 

muitas perguntas ao constelado, não há discussões ou esclarecimentos a serem 

feitos, porque não se analisa algo em específico, mas todo um conjunto de 

informações que surgem ao longo da constelação, pois manifestam-se ocorrências e 

destinos significativos que “tomam-se completamente presentes, para além do espaço 

e do tempo” (SCHNEIDER, 2007, p. 12). 

Observa-se na constelação, que o homem acaba por repetir acontecimentos 

que se passaram com seus familiares no passado, como uma forma de lealdade ao 

sistema familiar ao qual está inserido, na intenção, inconsciente, de concluir ou 

resolver alguma situação que ficou pendente de solução, e que acaba por trazer 

consequências a sua vida como dificuldade nos relacionamentos, insucesso 

profissional, questões relacionadas à saúde, entre outros (INSTITUTO IPÊ ROXO, 

2018).  

Esses acontecimentos se dão pelo fato de o homem estar ligado por 

emaranhamentos25 que o fazem “reviver, “compulsoriamente, o destino de outras 

pessoas em sua família ou em seu grupo, ou direciona cegamente a própria vida, em 

domínios essenciais, para identificar-se com destinos alheios” (SCHNEIDER, 2007, p. 

28), “na culpa alheia e na inocência alheia, em pensamentos alheios, preocupações 

alheias e sentimentos alheios, em brigas alheias e em suas consequências, em metas 

alheias e num desfecho alheio” (HELLINGER, 2009, p. 28). 

Os emaranhamentos dizem respeito a uma consciência de grupo, do qual 

fazem parte todos os membros da mesma família, inclusive os que fizeram parte em 

gerações anteriores, e que, por algum motivo ou de alguma forma foram excluídos do 

sistema familiar. Esta consciência faz com que situações passadas e que não foram 

bem resolvidas por algum dos membros do sistema familiar, sejam expressas por 

algum indivíduo de geração posterior, se manifestando de forma comportamental no 

sentido de que o representante atue sob a forma de ações impulsivas ou de 

                                                      
25 Emaranhamentos segundo Bert Hellinger, é quando alguém retoma ou revive inconscientemente o 

destino de um familiar que viveu antes dele (HELLINGER, 2008). 
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sentimentos exagerados, o que denota uma complicação sistêmica (HELLINGER, 

2008). 

O trabalho com as constelações familiares proporciona o resgate e o 

esclarecimento dos emaranhamentos, de forma a trazer novamente ao sistema 

constelado aqueles que foram excluídos, proporcionado ao cliente e ao seu sistema, 

a ajuda necessária a fortalecer os vínculos familiares, a curar e melhorar os seus 

relacionamentos, e, principalmente, ajuda a fazer com que o indivíduo se reencontre 

ou direcione cada uma das pessoas do seu sistema familiar, ao seu lugar de 

pertencimento dentro da família, independendo da geração a qual tenha pertencido 

(INSTITUTO IPÊ ROXO, 2018). 

 

4.1.1 Conceito 

 

As constelações familiares ou constelações sistêmicas, como também são 

chamadas, consistem em uma técnica terapêutica na qual o indivíduo faz um exame 

da sua dinâmica familiar. Na aplicação desta técnica, o indivíduo passa a olhar 

diretamente ao sistema familiar no qual está inserido e que “funciona como uma 

unidade orgânica” em que o indivíduo consegue compreender que não é um ser 

isolado, mas que possui uma conexão direta com seus familiares e com seus 

antepassados, mesmo não sabendo quem foram, e que esta conexão influi 

diretamente em sua vida, trazendo consequências diversas (LIEBERMEISTER, 

2013). 

Bert Hellinger descreveu o que é uma constelação familiar ou terapia familiar 

sistêmica em uma entrevista para a emissora de rádio alemã Südfunk 2, de Stuttgart 

na Alemanha, como sendo uma forma de verificar se existe alguém “que esteja 

emaranhado nos destinos de membros anteriores” de uma determinada família, de 

modo a libertar este indivíduo do emaranhamento (HELLINGER; HÖVEL, 2007, p. 11). 

O terapeuta atua sem interferir com seus anseios e opiniões particulares, 

auxiliando apenas na colocação dos representantes dentro do campo energético do 

cliente, utilizando-se de algumas informações relacionadas à família para melhor 

auxiliá-lo, de modo a saber de que forma dará início a constelação. Essas 

informações, por sua vez, são utilizadas apenas como fontes de informação factual, a 
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fim de, se descobrir dentro da estrutura do sistema familiar, o que levou a um conflito, 

ou o que gerou agressividade ou doença dentro daquele contexto familiar (MANNÉ, 

2017, p. 18-20).  

 

4.1.2 Histórico 

 

O estudo das relações familiares, do comportamento de cada um dos membros 

em relação ao outro dentro do mesmo sistema, e a influência exercida entre os 

mesmos, vem sendo desenvolvido a mais de um século. Teve início com Sigmund 

Freud, que percebeu em seu trabalho que os pais influenciam significativamente na 

vida de seus filhos, evidenciando que durante as seções de terapia, os pais eram 

tomados como os principais causadores da infelicidade dos filhos. Já, na década de 

1960, outros psiquiatras de renome, como R.D. Laing26 e Thomas Szasz27 passaram 

a explorar de forma mais abrangente o tema, levando em conta que não apenas os 

pais, mas qualquer um dos demais membros da mesma família poderia exercer algum 

tipo de influência no sistema familiar. Estas influências categorizadas como leis que 

regem o sistema familiar, foram posteriormente desenvolvidas por Virginia Satir28 e 

outros profissionais da psicologia e da psicoterapia (LIEBERMEISTER, 2013). 

Na década de 1990, Bert Hellinger apresentou uma abordagem inovadora nos 

trabalhos de terapia familiar e organizacional, em que “reuniu vários elementos 

diferentes de observação psicológica e teoria sistêmica da família”. Utilizou seus 

conhecimentos acerca do psicodrama desenvolvido por Jacob Moreno, e das 

esculturas familiares desenvolvidas por Virginia Satir, para aperfeiçoar uma técnica já 

existente (LIEBERMEISTER, 2013). 

Hellinger conseguiu demonstrar, por meio da sua abordagem, que o emprego 

das constelações familiares pode auxiliar de forma positiva na identificação do 

                                                      
26Ronald David Laing, psiquiatra e psicoterapeuta escocês, famoso por tratar a psiquiatria de forma não 

convencional, principalmente no que diz respeito a esquizofrenia. Autor do livro The Ddivided Self – 
Eu Dividido – no qual analisa a esquizofrenia com um olhar voltado a filosofia existencialista. 

27Thomas Stephen Szasz, formado em física, medicina e psicanálise, foi professor de psiquiatria na 
Universidade de Syracuse em Nova York, e membro vitalício da Associação Americana de Psiquiatria. 
Conhecido por considerar o cientificismo uma espécie de secularização da religião, e por ser crítico 
aos valores morais e científicos da psiquiatria. 

28Virginia Satir, psicoterapeuta norte-americana que ficou conhecida por seu trabalho com terapia 
familiar e com as constelações familiares.   
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problema pelas partes consteladas, e desta forma, possibilitou que, por meio das 

reações expressas pelos representantes, fosse modificada a dinâmica familiar, “de 

sorte a restabelecer as ordens sistêmicas ocultas do amor e permitir que ele flua 

livremente”. Além disso, Bert Hellinger constatou pelo relato de diversos constelados, 

que até mesmo o comportamento de integrantes da mesma família que em momento 

algum participaram da constelação familiar, sofreram as influências de sua atividade 

e passaram a ter um comportamento diferente, de forma positiva e de grande 

relevância (HELLINGER, 2008). 

As constelações familiares possibilitam a percepção da alma, da força que une 

um indivíduo ao outro, causando surpresa aos que passam pela constelação quando 

percebem a grandeza do vínculo que os une pelo sistema familiar. Esse vínculo está 

presente em todos os grupos ou sistemas familiares, sejam de famílias propriamente 

ditas, como em grupos de amigos e até mesmo de organizações empresariais, que 

estão interligados de forma a ultrapassar o que se chama de transmissão consciente 

de informações (SCHNEIDER, 2007).  

Por meio da percepção de que há no sistema familiar pessoas que foram 

excluídas, é que as constelações familiares proporcionam aos clientes, liberar a sua 

capacidade natural de cura para um problema que na maioria dos casos, nem se 

poderia imaginar que existisse. As constelações familiares permitem que os 

constelados entrem em contato direto com informações que verbalmente não seriam 

possíveis de se ter contato (HELLINGER, 2008). 

 

4.1.3 Aplicação no Brasil 

 

O intuito da utilização das constelações sistêmicas no Judiciário é o de ajudar 

as partes conflitantes a esclarecerem o seu conflito. É o de tentar mostrar o que existe 

por trás do problema, ou seja, a realidade que levou as partes a demandarem 

judicialmente. De modo geral, as demandas em que mais se utilizam a técnica tratam 

de guarda de filhos, divórcios litigiosos, violência doméstica, dívidas, adoção, 

inventário e até mesmo abandono. Em todos estes casos, um terapeuta especializado 

atua comandando a sessão de constelação familiar, de modo a facilitar a identificação 

do motivo principal do conflito. O trabalho é feito alguns dias antes das audiências de 
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conciliação ou mediação, visando um acordo entre os conflitantes (CONSELHO 

NACIONAL DE JUSTIÇA, 2016). 

Os profissionais envolvidos advogados, juízes, defensores, promotores entre 

outros que atuam junto aos constelados conseguem perceber os benefícios que as 

constelações proporcionam às partes, quando estas passam a olhar sistemicamente 

ao seu problema, identificando aquilo que se encontrava em desordem, ou o que 

estava excluído e fora de equilíbrio. Quando isso é vislumbrado pelas partes, cada 

uma acaba por aceitar e assumir as suas responsabilidades dentro do sistema, sem 

que para isso seja necessário aconselhamento do profissional que conduz a sessão, 

ou que o mesmo necessite de algum tipo de auxílio didático, pois as partes, por si só, 

encontram a solução para o conflito (EINSFELDT, 2017). 

O uso da técnica criada por Bert Hellinger no Judiciário Brasileiro teve início na 

Bahia, com o magistrado Sami Storch, da 2ª Vara de Família de Itabuna/BA, antes 

mesmo de ingressar na magistratura, quando ainda era advogado. No início, aplicava 

as constelações de forma mais reservada e, depois de ingressar na magistratura, por 

conta do grande número de acordos que obteve, passou a utilizar a técnica também 

na Vara de Família em que passou a atuar como juiz. Das audiências iniciais em que 

aplicou a técnica como magistrado, em um total de 90 casos constelados, Sami Storch 

alcançou a margem de 100% (cem por cento) de acordos nos casos em que as duas 

partes foram consteladas, 91% (noventa e um por cento) quando apenas uma das 

partes constelou, e nas audiências simples de conciliação, a margem ficou em torno 

de 73% (setenta e três por cento) (CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA, 2016). 

Por conta destes resultados, a técnica passou a despertar o interesse dos 

demais Estados do território brasileiro, que passaram a se valer também das 

constelações sistêmicas para ajudar a resolver conflitos. Hoje já são mais de 16 

estados que se valem desta técnica como um meio alternativo de solução de conflitos, 

e cada vez mais os resultados se mostram positivos. Depois de serem consteladas, 

as partes ficam mais propensas a um acordo de forma consensual (CONSELHO 

NACIONAL DE JUSTIÇA, 2016). 

Nas Varas de Família nas quais já foram instituídas as constelações como um 

meio de auxiliar as partes a resolverem os seus conflitos, o índice de conciliação 

aumentou consideravelmente. Os magistrados vêm buscando se especializar e se 
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capacitar cada vez mais, a fim de oferecer aos demandados uma forma mais 

harmônica de resolverem os seus conflitos, com um olhar mais humanitário, sem o 

viés da imparcialidade como nas sentenças tradicionais (OTONI; FARIELLO, 2018). 

Em Santa Catarina, o projeto Conversas de Família foi o primeiro a idealizar a 

prática das constelações sistêmicas no Judiciário, tendo como líder do projeto a juíza 

Vania Petermann, titular do Juizado Especial Civil e Criminal do Fórum Norte da Ilha, 

sendo conduzido pelo psicólogo Paulo Piemont e por servidores do Fórum. Além das 

constelações sistêmicas, abordam também a Comunicação não-violenta e outras 

ferramentas de mediação, psicologia e filosofia. No projeto, são realizadas oficinas 

nas quais se busca oportunizar aos conflitantes uma reflexão acerca dos seus 

processos de forma a fazê-los perceber o que motivou o conflito e, assim, buscar a 

melhor solução para o mesmo (INSTITUTO IPÊ ROXO, 2018). 

Ainda em Santa Catarina, em Balneário de Camboriú foi implantado pela juíza 

da comarca, Draª Karina Müller, o projeto “Justiça Sistêmica: vínculos de amor”, nos 

mesmos moldes da aplicação feita pelo magistrado Sami Storch, da Bahia, onde os 

resultados vêm sendo de grande relevância (INSTITUTO IPÊ ROXO, 2018). 

A aplicação das constelações sistêmicas proporciona àqueles que são 

constelados, a verbalização do seu problema e os leva a examiná-lo de uma forma 

que torna possível a superação do mesmo. Faz com que cada indivíduo compreenda 

o seu sistema familiar, proporciona a reintegração daqueles que foram excluídos, a 

superação de traumas e medos muitas vezes ocultos, e faz com que o fluxo sistêmico 

tome o seu rumo normal. Essa aplicação dentro do Poder Judiciário foi denominada 

de Direito Sistêmico, tendo este condão de ajudar as partes a compreenderem o seu 

sistema e também de auxiliá-las no sentido de evitar a judicialização do conflito (SÃO 

PAULO, 2018). 

Assim, pode-se dizer, que a “visão sistêmica do Direito, agrega o Direito já 

existente e amplia a sua função, tornando-se imprescindível num tempo em que as 

pessoas estão percebendo que os problemas são solvidos a partir de si próprias” e 

estão buscando por elas mesmas alcançar uma solução mais apropriada, como 

também a retomada do diálogo e dos vínculos afetivos (BADALOTTI, 2017). 
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4.2 DO DIREITO SISTÊMICO 

 

A aplicação das constelações sistêmicas de Berth Hellinger no âmbito do 

Direito teve início com o magistrado Sami Storch, em Itabuna/BA. Sami passou a 

estudar e se aprimorar na técnica desde o ano de 2004, e de forma discreta, passou 

a aplicá-la nos casos que lhe chegavam para serem resolvidos. Ele percebeu que, 

quando aplicava as constelações aos seus clientes, estes passavam por mudanças 

significativas, tanto no seu comportamento durante o processo, quanto posterior ao 

mesmo. Percebeu que esta mudança trazia na maioria dos casos, o retorno da 

harmonia entre os litigantes, restabelecia o diálogo entre as partes e, em alguns casos, 

o reencontro dos laços afetivos. Sami percebeu que, através das constelações, 

comprovava-se que as leis sistêmicas que a regem, interferiam de fato e diretamente 

nos relacionamentos humanos (STORCH, 2017). 

Ao ingressar na carreira da magistratura, passou a utilizar a técnica também no 

tribunal, realizando sessões com grupos específicos nas quais os casos de menor 

gravidade eram separados e as partes eram consteladas antes das audiências de 

conciliação e mediação. Os números de acordos nas fases conciliatórias foram 

surpreendentes, assim como a diminuição das reincidências, o que levou o magistrado 

a dar continuidade à aplicação da técnica, dando nome a esta abordagem de Direito 

Sistêmico (INSTITUTO IPÊ ROXO, 2018). 

A morosidade do Poder Judiciário pelo número elevado de demandas e até 

mesmo pela falta de servidores capacitados, faz com que a justiça fique 

sobrecarregada, os demandados acabem por perder a confiança e até mesmo a 

esperança em resolver os seus litígios. Por esta e por outras razões, são necessários 

no Judiciário brasileiro, novos métodos de tratamento adequado de conflitos, porém 

de forma mais humanizada e voltados à recuperação da paz entre os envolvidos e a 

manutenção dos relacionamentos. É dessa forma que o Direito Sistêmico surge no 

Judiciário através das constelações sistêmicas (INSTITUTO IPÊ ROXO, 2018). 

Já se passaram mais de 12 anos, desde que o juiz Sami Storch iniciou a 

aplicação das constelações sistêmicas de Berth Hellinger e passou a olhar o Direito 

sob esta nova perspectiva mais humanitária. A possibilidade de enxergar as partes 

em conflito como membros de um mesmo sistema adoecido por questões que vão 
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além das normas jurídicas, mesmo que cada uma delas pertença a outro sistema 

distinto, faz com que elas dissolvam os seus emaranhamentos, restabelecendo o 

equilíbrio e a harmonia nos relacionamentos. Esta perspectiva traz consequências 

positivas para o Poder Judiciário, no sentido de que, quando as partes conseguem 

chegar a um acordo de forma harmônica e em comum, a possibilidade de que elas 

retornem ao judiciário através de uma nova demanda diminui significativamente 

(INSTITUTO IPÊ ROXO, 2018). 

Ao permitir que os litigantes possam olhar para o seu sistema de forma a 

compreender o que deu causa ao conflito e perceberem as suas responsabilidades 

individuais dentro do mesmo, permite que a solução para este conflito seja ampliada 

de forma que as próprias partes consigam construir a melhor solução e com resultado 

satisfatório recíproco. Além disso, esta nova possibilidade traz consigo um alívio ao 

sistema familiar, o que pode ser percebido dentro da aplicação do Direito Sistêmico 

por meios das constelações familiares. Também, aumenta o número de 

encerramentos de processos judiciais ainda na fase conciliatória e diminui o número 

de demandas a serem tratadas pelos ritos formais dentro dos tribunais (INSTITUTO 

IPÊ ROXO, 2018). 

O Direito Sistêmico é, portanto, “uma visão sistêmica do Direito pela qual só há 

direito quando a solução traz paz e equilíbrio para todo o sistema”. É a ciência jurídica 

aplicada de forma terapêutica que busca a solução para as demandas judiciais, 

abrangendo tanto as partes quanto o sistema do qual são membros, utilizando “as leis 

e o direito como mecanismo de tratamento das questões geradoras de conflito, 

visando à saúde do sistema “doente” como um todo” (STORCH, 2010). 

 

5 CONCLUSÃO  

 

O ser humano, em sua vida em sociedade, necessita dos relacionamentos para 

que sua vivência tenha sentido, para que as experiências sejam conquistadas e para 

que estas o tornem um ser melhor, e lhe proporcionem a capacidade de convívio 

social. E dentre todos os tipos de relacionamentos, o convívio familiar é o primordial 

ao seu crescimento pessoal.  
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É no seio da família que cada indivíduo vivencia as maiores experiências ao 

longo da sua trajetória e no qual ele buscará, muitas vezes, as respostas as suas 

questões de ordem pessoal, resgatando a sua história familiar, a sua ancestralidade. 

Também é no seio da família que se darão todos os acontecimentos que causarão 

consequências para a sua vida. 

Por mais harmônica e pacífica que seja essa convivência em sociedade, em 

família, no trabalho, enfim, em todos os relacionamentos, de alguma forma ou por 

algum motivo, seja qual for, os conflitos ou disputas acabarão em algum momento, 

por se fazerem presentes na trajetória de todos os indivíduos. 

Esses conflitos por sua vez, são carecedores do amparo e da atenção de todos 

os profissionais que são envolvidos, de alguma forma na disputa, de forma a torná-los 

mais leve e evitar o prolongamento de um desgaste já incutido na relação. Todo esse 

apoio e afinco dos profissionais fazem-se necessários para a obtenção da melhor 

solução para o caso tratado, evitando desta maneira, uma interferência judicial. 

Para isso, os métodos autocompositivos se fazem necessários e são 

fundamentais na fase inicial da disputa, pois é o momento em que ambas as partes 

expõe as suas angústias com relação ao conflito e suas reais necessidades com 

relação ao seu desfecho. 

No Direito de Família o instituto da Mediação é o método autocompositivo mais 

utilizado para a resolução de controvérsias, mas ainda há a necessidade de outros 

mecanismos de apoio que auxiliem no tratamento jurídico de forma mais humana e 

eficiente. Nesse sentido, a aplicação de um método psicoterapêutico em conjunto à 

Mediação, facilita, ainda mais, a aproximação das partes, além de proporcionar um 

tratamento jurídico mais humanizado e mais adequado, viabilizando a celeridade 

jurídica tão almejada. 

Humanizar a justiça significa oportunizar a todos que a buscam, profissionais 

aptos e preparados a recebê-los e, que estes por sua vez, busquem meios de 

tratamento afora do que está postulado no ordenamento jurídico.  Esta humanização 

da justiça favorece a construção de um Poder Judiciário mais humilde e merecedor 

da confiança de seus jurisdicionados. 

Nesse sentido, a partir da pesquisa elaborada no presente trabalho, conclui-se 

que as Constelações Sistêmicas Familiares possuem o viés terapêutico apto a ser 
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utilizado em conjunto à Mediação como uma forma de tratamento adequado de 

conflitos. 

A contribuição efetiva proporcionada às partes em sua aplicação antes mesmo 

do início do processo, e que proporcionam elevado número de acordos ainda na fase 

de mediação, não permitindo na maior parte dos casos que as partes judicializem o 

seu conflito, é que faz das Constelações Sistêmicas uma ferramenta inovadora no que 

diz respeito à pacificação social, além de alcançar maior efetividade jurídica e 

celeridade processual. 

Além disto, tendo em vista a amplitude dos resultados proporcionados pela sua 

aplicação no Direito de Família, é de grande relevância o seu estudo e aplicação nas 

demais áreas do Direito. 
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FACTORING: DIREITO DE REGRESSO EM FACE DO FATURIZADO POR 

INADIMPLEMENTO DO DEVEDOR PRINCIPAL 

 

FACTORING: RIGHT OF RETURN IN FACE OF THE BILLED BY DEFAULT OF 

THE PRICIPAL DEBTOR 

 

Évelyn Cristiane Posonski29 
Elizeu Luiz Toporoski30 

 

RESUMO 

O objetivo deste estudo possui o condão de buscar através de estudos as 
possibilidades de sanções para que o faturizador possa exercer o direito de regresso 
contra o faturizado, em caso de inadimplemento do devedor principal, em decorrência 
da celebração do contrato de factoring, ou seja, a possibilidade da empresa de 
Factoring cobrar da empresa faturizada o valor de um título uma dívida não paga pelo 
cedente. Tratando o aspecto legislativo destacando que a atividade não tem uma 
legislação que a regulamente de forma específica, enquanto isso, a atividade 
econômica é regida por legislação dispersa e jurisprudência. Adiante explanamos o 
conceito e sua origem também como sua natureza jurídica. Do mesmo modo, 
abordando a aplicação do contrato de Factoring, quanto as suas modalidades, e cada 
um de seus participantes. Por fim, foi analisado o direito de regresso no contrato de 
Factoring, uma das matérias mais contestáveis e discutidas no âmbito dos contratos 
de fomento mercantil, tanto no âmbito mercantil como no jurídico, buscando-se 
delimitar o posicionamento desse direito frente à decisão do STJ sobre a matéria. 
Esse trabalho utiliza-se da pesquisa bibliográfica, jurisprudência. Adentro da 
proeminência jurídica, no estudo aqui apresentado, foi analisado o cabimento do 
direito de regresso, visto que o Factoring é um contrato atípico, de vontade entre as 
partes e ao ser avaliado, ocasiona muitas dúvidas, não somente aos que, com ele 
operam, mas também aos juristas que enfrentam com dificuldade processos que 
abrangem o assunto. 

 

Palavras-Chave: Contrato. Factoring. Regresso.  

 

ABSTRACT 

This work has the ability to seek through studies the possibilities of sanctions so that 
the biller can exercise the right of return against the biller, in case of default by the 
main debtor, as a result of the conclusion of the factoring contract, that is, the possibility 
of the factoring company to collect from the invoiced company the value of a security 
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for a debt not paid by the assignor. Treating the legislative aspect, highlighting that the 
activity does not have legislation that regulates it in a specific way, while the economic 
activity is governed by dispersed legislation and jurisprudence. Below we explain the 
concept and its origin as well as its legal nature. Likewise addressing the application 
of the Factoring contract, as to its modalities, and each of its participants. Finally, the 
right of return in the Factoring contract was analyzed, one of the most contestable 
matters and discussed in the scope of the commercial development contracts, both in 
the commercial and in the legal scope, seeking to delimit the positioning of this right 
before the STJ decision about the matter. This work uses bibliographic research, 
jurisprudence. Within the legal prominence, in the study presented here, the 
appropriateness of the right of return was analyzed, since Factoring is an atypical 
contract, of will between the parties and when evaluated, it causes many doubts, not 
only to those who operate with it, but also to jurists who face difficult cases that cover 
the subject. 

 

Keywords: Contract. Factoring. Return. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

Inicialmente, ressalta-se que os contratos mercantis instituem uma das fontes 

das obrigações mais importantes, especialmente na esfera comercial, representando 

o cerne basilar na atividade empresarial. 

Através dos contratos circulam as riquezas, compra-se e vende-se, financia-se, 

deposita-se, confia-se, transfere-se bens entre outras possibilidades. Atributos da 

propriedade como da projeção da personalidade. 

A ininterrupta evolução da economia ensejou o aparecimento de novas figuras 

contratuais, como, por exemplo, das sociedades e grupos, como holdings, consórcios 

entre outros, sendo na prática geral do comércio como leasing e factoring. 

O presente artigo busca analisar as características da operação de factoring e 

a possibilidade do direito de regresso da empresa responsável pelo factoring para com 

o devedor principal e quais as consequências jurídicas dessa operação para as partes. 

Serão abordados, de uma forma abreviada, alguns conceitos sobre a origem 

do factoring, bem como sua natureza jurídica e quais são os seus elementos e suas 

modalidades. É importante a abordagem desses itens para se tornar fácil a 

compreensão do contrato de factoring e suas ramificações jurídicas. 

O contrato de faturização é aquele em que o sacado cede a outro, créditos 

advindos de vendas mercantis, mediante pagamento. O faturizador embolsará esses 
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títulos, e fica responsável, no caso assume o risco, da insolvência do sacado, então o 

presente artigo irá analisar se é possível o regresso em face do faturizado. 

Nesse momento, em que o Brasil está enfrentando um cenário de crise, 

tornando-se burocrático o processo para a concessão de crédito, estando as taxas de 

juros superelevadas e o aumento considerável do risco inadimplência, a factoring é 

um caminho alternativo e fácil para garantir a estabilidade da empresa, conseguindo 

o recurso financeiro de uma forma ágil, tornando-se vantajoso para o empresário. 

Em um primeiro momento, a pesquisa se fez valer do método qualitativo para 

análise de artigos e doutrina presentes no acervo brasileiro, no que diz respeito ao 

direito empresarial e C conceituação dos contratos, entre elas, a modalidade 

específica de factoring. Por outro lado, o método indutivo foi utilizado na pesquisa para 

melhor assimilação do entendimento jurisprudencial que versam sobre a possibilidade 

de aplicação do direito de regresso nos casos de contrato de factoring, sendo melhor 

difundido na parte final do presente estudo.  

Ademais, será tratada a sua legislação, a forma como é a operação de factoring 

no Brasil, a relação entre as partes do contrato de factoring, como funciona e é regido 

o contrato e a responsabilidade civil do contrato de faturização.  

De início, o presente estudo analisa a parte conceitual e a origem do contrato 

de factoring dentro da esfera do Direito Empresarial. Além do mais, elucida-se a 

natureza jurídica da operação de faturização e de que maneira decorre essa 

ferramenta dentro do cotidiano das operações empresariais.  

Por conseguinte, é difundido acerca da possibilidade de direito de regresso em 

caso de inadimplemento na operação de factoring e de que maneira o direito de 

regresso é inserido no âmbito do direito empresarial, inclusive com entendimentos 

jurisprudenciais em casos práticos que discutiram o tema. 

 

2 UMA ANÁLISE ACERCA DO CONCEITO E ORIGEM DO CONTRATO DE 

FACTORING 

 

Entre as diversas espécies contratuais, o contrato empresarial merece um 

destaque enfático dentro do Direito Empresarial. Notavelmente, na matéria 
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empresarial se destaca a ideia de empresa, que por sua vez é o lugar onde se formam 

os contratos empresariais.  

O contrato empresarial é aquele celebrado pelo empresário, podendo ser ele 

individual, uma sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade 

limitada, durante o desenvolvimento da sua atividade ou ainda pode ser celebrado 

entre empresários, ou seja, interempresariais na busca pelo lucro. Outro critério 

existente na celebração do contrato empresarial é a habitualidade do agente e a 

finalidade lucrativa com o negócio (TEIXEIRA, 2018). 

O factoring insere-se entre as novas técnicas utilizadas, modernamente, na 

atividade econômica de forma a vincular a necessidade de obtenção de capital de giro 

das pequenas e médias empresas. Assemelha-se ao desconto bancário; a operação 

de factoring baseia-se, em sua importância, numa mobilização dos créditos de uma 

empresa necessitando de recursos. A empresa negocia os seus créditos cedendo-os 

a outra, que se incumbe de cobrá-los, adiantando-lhe o valor desses créditos 

(conventional factoring) ou pagando-os no vencimento (Maurity factoring); obriga-se, 

contudo, a pagá-los mesmo em caso de inadimplemento por parte do devedor da 

empresa. 

Outro ponto de vista acerca da conceituação do contrato de faturização ou 

factoring é aquele em que um comerciante cede a outro os créditos, mediante o 

pagamento de uma remuneração. O contrato de factoring por sua vez é um instituto 

do Direito Mercantil, que tem por objetivo realizar a prestação de serviços e o 

fornecimento de recursos para viabilizar a cadeia produtiva de empresas mercantis ou 

àquelas prestadoras de serviços, que, por maioria das vezes são de pequeno e médio 

porte. Toda a operação é pactuada em contrato onde são partes a sociedade de 

fomento mercantil e empresa cliente (MARTINS, 2017). 

Logo, pode-se dizer que o contrato de factoring possui certa peculiaridade, uma 

vez que realiza um serviço de fornecimento de recursos viabilizando o 

desenvolvimento das empresas mercantis, enquadrando-se na espécie de um 

contrato empresarial, pois se caracteriza de maneira semelhante com ele. 

Ademais, Romão e Oliveira (2014) consideram o contrato de factoring como 

“uma operação financeira pela qual uma empresa vende seus direitos creditórios que 
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seriam pagos a prazo por um terceiro por meio de títulos e a factoring compra estes 

títulos à vista, cobrando juros pelo adiantamento”. 

Em relação às características essenciais, pode-se dizer que o contrato 

empresarial por se tratar de uma modalidade especial contratual necessita, 

basicamente, da figura do empresário como partes que realizam o negócio jurídico e 

desenvolver da melhor forma a sua atividade lucrativa, tudo isso com a habitualidade 

dos agentes. 

Todavia, para de fato adentrar ao estudo do contrato mercantil é interessante 

citar as diferenças dessa espécie contratual com os contratos civis, pois os negócios 

jurídicos civis são mais formais que os contratos comerciais, geralmente 

documentados por meio de contratos e com solenidades próprias estabelecidas em 

lei. Em suma, pode-se dizer que os contratos civis são aqueles regidos pelo Direito 

Civil e celebrado por particulares em situação de igualdade de lei. Os contratos 

empresariais visam o cuidado do exercício de empresa e o seu objeto se torna o meio 

socialmente estruturado de superação de conflitos de interesses que envolvem 

empresários ou aqueles que a atividade empresarial explorar, logo seu principal norte 

é reger as relações entre os empresários (BRITO, 2008). 

Outro ponto bastante importante a ser mencionado nessa diferenciação é o 

fator de lucro sendo almejado pela empresa como sua atividade profissional finalística; 

enquanto que nos casos dos contratos civis se pretende obter alguma vantagem 

econômica, na sua razão de ser e não seu viés finalístico (ROMÃO; OLIVEIRA, 2014). 

Outrossim, as relações empresariais possuem como característica principal a 

igualdade entre as partes, totalmente diferente das relações civis entre empresa e 

pessoa física, em que se existe certa hipossuficiência entre elas, não se falando aqui 

em vulnerabilidade, pois as empresas quando se relacionam entre si têm a 

capacidade de contratar especialistas para assessorá-las em suas relações (FRANÇA 

JUNIOR; SILVA, 2017). 

Estando demonstrada a diferenciação entre os contratos civis com o 

empresarial é interessante mencionar que existe o contrato de factoring, que por sua 

vez, será objeto de bastante relevância no presente estudo. Eis que se trata de um 

contrato que não se encontra expressamente regulado pela legislação, apesar disso, 

é muito usado no mercado para impulsionar as empresas por meio do adiantamento 
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de recursos de vendas feitas a prazo, gerando fluxo de caixa e possibilitando a 

continuação dos investimentos (FRANÇA JÚNIOR; SILVA, 2017). 

O Factoring é uma palavra de origem inglesa, formada por “factor” e “ing”. O 

sufixo “ing” tem o sentido de “fazendo”. A termologia “Factor” por sua vez, tem origem 

no verbo latim “facere”, que possui como significado fazer, fomentar. O factoring 

seria, portanto, aquele que fomenta, que desenvolve (ROMÃO; OLIVEIRA, 2014). 

Cabe ressaltar que, apesar de ser uma modalidade contratual bastante 

conhecida no meio empresarial, ele ainda carece de maiores estudos ante a ausência 

de regulamentação própria para delimitá-lo, pois, conforme os entendimentos acima 

trazidos essa prática demanda muito cuidado por ser algo novo no cotidiano das 

relações jurídicas. 

Os contratos podem ser classificados de várias maneiras. Dentre as principais 

formas contratuais se encontram o contrato civil, contrato de consumo e contrato 

empresarial ou mercantil, ficando este último como o principal enfoque do presente 

estudo. 

 

2.2 ELEMENTOS E NATUREZA JURÍDICA DOS CONTRATOS EMPRESARIAIS DE 

FACTORING  

 

Os elementos do contrato de factoring podem ser definidos na figura do: 

faturizador, faturizado e o cliente-devedor, sendo o faturizado, em via de regra, o 

fabricante de uma mercadoria, o qual em troca de pagamento de uma comissão ao 

faturizador entrega a este os créditos comerciais que possui. O faturizador, por sua 

vez, é o titular da empresa de factoring ou faturização que empreendendo esse tipo 

de negócio adquire os títulos através do respectivo pagamento, indo, em seguida, 

contra o real devedor. O cliente-devedor é aquele que se obrigou junto ao faturizado 

e que passa a dever ao faturizador, sendo que, uma vez caracterizada a operação de 

factoring, este último pode ser uma pessoa física (BRITO, 2008). 

Restam caracterizados os elementos que compõe uma operação de faturização 

ou factoring, essencialmente, ela se realiza em um triângulo de partes, sendo cada 

um responsável pela sua determinada função contratual, seja ela de ceder créditos ou 

obrigação de adimplemento pelo adiantamento da verba. Obrigatoriamente, o 
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faturizador e faturizado devem ser pessoas jurídicas definidas por uma atividade 

empresarial, todavia, o cliente-devedor ser uma pessoa física. Em relação às 

características essenciais, pode-se dizer que o contrato empresarial por se tratar de 

uma modalidade especial contratual necessita basicamente da figura do empresário 

como partes que realizam o negócio jurídico e desenvolver da melhor forma a sua 

atividade lucrativa, tudo isso com a habitualidade dos agentes (MARTINS, 2017). 

Outra característica interessante do contrato de factoring é que se “tem uma 

natureza jurídica mista, uma vez que traz consigo tanto a aquisição de ativos (por meio 

da cessão de créditos), quanto à prestação de serviços” (FRANÇA JÚNIOR; SILVA, 

2017, p. 53). 

Acompanhando o factoring encontra-se a figura da faturização, que, por sua 

vez possui um conceito trazido no estatuto da microempresa e empresa de pequeno 

porte (Lei complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006) em seu art. 17, inciso I: 

 

I - que explore atividade de prestação cumulativa e contínua de serviços de 
assessoria creditícia, gestão de crédito, seleção e riscos, administração de 
contas a pagar e a receber, gerenciamento de ativos (asset management) ou 
compra de direitos creditórios resultantes de vendas mercantis a prazo ou de 
prestação de serviços (factoring) ou que execute operações de empréstimo, 
de financiamento e de desconto de títulos de crédito, exclusivamente com 
recursos próprios, tendo como contrapartes microempreendedores 
individuais, microempresas e empresas de pequeno porte, inclusive sob a 
forma de empresa simples de crédito. 

 

Ademais, o contrato de faturização é um mecanismo encontrado, por meio do 

qual a empresa faturizada, cede seus créditos à faturizadora, de modo a receber como 

contraprestação, uma determinada quantia que corresponde à integralidade de seu 

crédito à vista, deduzindo-se com base na remuneração, denominada de deságio 

(FRANÇA JÚNIOR; SILVA, 2017). 

Quanto à faturização, busca-se a demonstração com base na legislação 

vigente no país vez que se trata de uma atividade de prestação cumulativa e contínua 

de serviços a serem realizados por uma assessoria creditícia que cede seus créditos 

à faturizadora recebendo uma determinada quantia em contraprestação de modo que 

não comprometa o seu fluxo do caixa.  

Os contratos empresariais cuidam do exercício de empresa o seu objeto se 

torna os meios socialmente estruturados de superação de conflitos de interesses que 
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envolvem empresários ou aqueles que a atividade empresarial explorar, logo seu 

principal norte é reger as relações entre os empresários. 

Outrossim, as relações empresariais possuem, como característica principal, a 

igualdade entre as partes, totalmente diferente das relações civis entre empresa e 

pessoa física, em que existe certa hipossuficiência entre elas, não se falando aqui em 

vulnerabilidade, pois as empresas quando se relacionam entre si têm a capacidade 

de contratar especialistas para assessorá-las em suas relações. O contrato 

empresarial de factoring não se encontra expressamente regulado pela legislação. 

Apesar disso, é muito usado no mercado para impulsionar as empresas por meio do 

adiantamento de recursos de vendas feitas a prazo, gerando fluxo de caixa e 

possibilitando a continuação dos investimentos (FRANÇA JUNIOR; SILVA, 2017). 

Cabe ressaltar que, apesar de ser uma modalidade contratual bastante 

conhecida no meio empresarial, ele ainda carece de maiores estudos ante a ausência 

de regulamentação própria para delimitá-lo. Ao decorrer do presente trabalho serão 

demonstrados os demais entendimentos em relação à espécie contratual que diz 

respeito ao contrato empresarial e ao contrato de factoring, bem como será difundida 

qual a sua função social e a possibilidade de ação de regresso em caso de 

inadimplemento ou descumprimento contratual. 

 

2.3 MODALIDADES DE FACTORING E A POSSIBILIDADE DE REGRESSO 

FRENTE AO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL 

 

Conforme demonstrado acima, os entendimentos doutrinários dos autores 

citados, o contrato de factoring possibilita a empresa adquirir um crédito de maneira 

adiantada para que não haja problemas com seu fluxo de caixa, sendo esse crédito 

cedido por uma outra empresa denominada faturizadora gerando uma obrigação a ser 

cumprida. 

Contudo, em diversos casos há um inadimplemento nessa prestação e 

cumprimento do negócio jurídico, ferindo princípios já consagrados em nosso 

ordenamento jurídico principalmente no que diz respeito a boa-fé contratual. Diante 

disso, o presente trabalho irá demonstrar o que fazer nesses casos e se existe o direito 
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de regresso e de que maneira este deve ser aplicado nas relações empresariais. 

(MARTINS, 2017). 

Antes de tratar especificamente do direito de regresso é interessante tratar 

acerca da garantia nos contratos de factoring que Brito (2008, p. 05) esclarece que: 

 

O faturizador, cedente do crédito, fica integralmente isento e desobrigado de 
qualquer responsabilidade pelo pagamento dos créditos cedidos, solvência e 
pontualidade do devedor, transmitindo todo o risco do recebimento ao 
faturizador. Nesse caso, tomando-se o faturizador titular do direito de crédito 
e assumindo os riscos pela impontualidade, insolvabilidade e insolvência do 
devedor, quer parecer, a toda evidência, que tais eventos constituíram ônus 
ou risco da atividade empresarial, arcando o faturizador com as suas 
consequências.  

 

É notadamente visível que o faturizador fica descompromissado de quaisquer 

responsabilidades no que diz respeito ao pagamento dos créditos cedidos, todavia, 

deverá cumprir todos os princípios elencados no direito brasileiro, pois é o que se 

espera em uma relação contratual. O real responsável pelo adimplemento é o já 

mencionado cliente-devedor. Um aspecto a ser mencionado no presente estudo tem 

a ver com as modalidades de factoring no Direito Brasileiro, podendo ser dividas em: 

convencional, maturity, trustee, exportação e factoring matéria-prima (MARTINS, 

2017). 

Os autores Romão e Oliveira (2014, p. 04) definem a modalidade de factoring 

convencional sendo “a compra dos direitos de créditos das empresas fomentadas 

através de um contrato de fomento mercantil”. Sem muitas delongas, essa é a maneira 

mais típica e completa dessa operação. 

Já na modalidade do maturity factoring ou sem antecipação, o faturizador paga 

o valor das faturas ao faturizado, em dia pré-determinado, marcado pela empresa, 

sempre depois do vencimento dos títulos, sem qualquer antecipação de valores ou 

importâncias, deduzindo-se uma comissão que, na verdade, é uma remuneração 

equivalente aos riscos assumidos em relação aos créditos adquiridos, não havendo 

nessa modalidade o chamado financiamento (BRITO, 2008). 

Essa modalidade consiste em uma maneira mais detalhada de se realizar a 

operação de financiamento de crédito, tendo em vista que é realizada com dias pré-

determinados pela empresa e não há qualquer antecipação de valores, bem como, há 

uma garantia dos riscos assumidos na forma de uma comissão. 
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Outra modalidade utilizada é a denominada trustee, onde a empresa 

faturizadora, além de comprar os créditos da faturizada, realiza, de forma plana e 

concisa, a assessoria administrativa e financeira às empresas faturizadas. A 

modalidade de exportação é intermediada por duas empresas em países distintos que 

garantem toda a operacionalidade e liquidação do negócio (ROMÃO; OLIVEIRA, 

2014). 

A modalidade de factoring, através de exportação, possibilita a comercialização 

no exterior de bens produzidos por empresa e cliente do factoring. Trata-se de uma 

modalidade voltada para clientes que não dispõem de subsídios ou de seguros de 

crédito para as exportações, e é amplamente utilizada na Europa e no Extremo 

Oriente. Na modalidade de compra de matéria-prima, a empresa de factoring, faz 

intermediação de compra de matéria para seu cliente, negociando diretamente com o 

fornecedor, visando obter melhor preço de compra (BRITO, 2008). 

Por envolver empresas de países distintos, essa modalidade de operação de 

factoring tem um viés completamente voltado para globalização, pois, através dela, 

poderão as empresas adquirir os produtos de matéria prima com um preço mais 

acessível, uma vez que a empresa intermediadora age diretamente com o fornecedor 

realizando uma pesquisa de quais vantagens podem ser utilizadas no negócio. 

Em suma, as modalidades de operação de factoring se assemelham umas com 

as outras, contudo, de forma sutil, possuem suas peculiaridades e assim surge a 

modalidade de factoring matéria-prima que, “nesse caso, transforma-se em 

intermediária entre a empresa fomentada e seu fornecedor de matéria-prima. A 

factoring paga à vista o direito futuro desse fornecedor e a empresa paga com o 

faturamento” (ROMÃO; OLIVEIRA, 2014). 

Na doutrina brasileira existem posicionamentos divergentes em relação à 

aplicação do direito de regresso nos casos de contrato de factoring. Um primeiro 

entendimento demonstra que, se o faturizador não receber do devedor principal o 

valor da dívida, poderá voltar-se contra o faturizado. Por outro lado, existem 

posicionamentos no sentido de permitir o direito de regresso em função dos efeitos 

decorrentes do endosso, quando se tratar de endosso sem garantia, e não em função 

das características peculiares do contrato de faturização (BRITO, 2008). 
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2.4 APONTAMENTOS ACERCA DA LEGISLAÇÃO VIGENTE SOBRE O 

CONTRATO DE FACTORING E DA RELAÇÃO ENTRE AS PARTES 

CONTRATANTES 

 

O ingresso do contrato de factoring no Brasil é direcionado como um meio de 

atender às pequenas e médias empresas, na obtenção de capital de giro, sem as 

burocracias e dificuldades envolvidas em um desconto bancário, que na maioria das 

vezes, é de difícil acesso a esses pequenos empresários. 

O Código de Processo Civil não trata do contrato de factoring em uma forma 

específica, pois ainda não existe regulamentação sistematizada dessa espécie de 

contrato, apesar de muito utilizado em nosso país. A factoring conta apenas com o 

amparo da ANFAC, entidade sem fins lucrativos, que dissemina a atividade comercial 

de fomento mercantil, a qual presta assessoria. Fundada em 1982, reúne as empresas 

de fomento mercantil. 

Seria importante para a regulamentação do factoring no Brasil não ser 

considerado o contrato como uma operação bancária ou representar a empresa de 

faturização como uma instituição financeira, o que não é. Ainda, há quem defenda o 

contrato de factoring como sendo classificado pela compra e venda de créditos. 

Porém, há quem proteja a teoria de que essa espécie de contrato nada mais é do que 

uma cessão de créditos, o que lhe aferiria as características de contrato de cessão de 

direitos e obrigações creditícios (BRITO, 2008). 

Muito embora haja desacordo entre estes contratos, bem como não tem 

normatização específica, o contrato de factoring é considerado, como contrato atípico, 

bilateral e oneroso. Com essa característica de atipicidade que esse contrato 

emprega, as normas e obrigações que advém com essa espécie de contrato, ficam 

em acordo entre as partes, e no que diz respeito ao seu caráter bilateral é que as 

normas e obrigações são recíprocas para ambas as partes desse contrato (MARTINS, 

2017). 

O que diz respeito à natureza onerosa é o fato de que o principal objeto do 

contrato de factoring seria a transferência ou a venda de um crédito, podendo a 

empresa que preferir a adesão dessa modalidade utilizar através da transferência 

como seu fosse o pagamento da obrigação contratual. 
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Em relação às partes que compõem essa modalidade contratual, cabe ressaltar 

que o faturizado para com o faturizador utiliza-se de uma cessão de créditos, de 

caráter oneroso, de forma que essa cessão tem suas consequências, tais como, aviso 

à pessoa física ou jurídica que compra a cessão para que honre o pagamento junto 

ao faturizador, nesse como o faturizador tem para si a cessão, então ele é o 

responsável pela cobrança da dívida, entre outras.  

Pela cessão de crédito o cedente se responsabiliza pela existência da dívida 

no momento da cessão (art. 295 do Código Civil); como o faturizador, com a cessão, 

assume o risco sobre o recebimento, certamente, só terá direito de ação contra o 

faturizado se a dívida cedida estiver eivada de vício que a invalide, como, por exemplo, 

se não se referir a fatura a uma venda efetiva. O faturizado, com a transferência dos 

direitos para àquele que solveu a obrigação, no caso o faturizador, nesse caso o 

faturizado passa a ser o credor do comprador, sendo assim notificado (MARTINS, 

2017).  

Outro fator, nesse diapasão, no papel de credor, o faturizador tem ação, no 

vencimento e não pagamento da dívida, contra o comprador, podendo empregar todos 

os meios permitidos em Direito para haver o seu crédito. Se o comprador, sendo 

empresário, incide em falência ou impetra concordata, cabe ao faturizador habilitar-se 

nos autos respectivos para a defesa dos seus direitos. O mesmo ocorre se, não sendo 

empresário, o devedor tem a sua insolvência declarada, vide disposição legal nos 

artigos 748 e seguintes do Código de Processo Civil (MARTINS, 2017). 

O contrato de factoring é uma cessão de créditos, então, precisa das cláusulas 

do contrato, para celebração do contrato e posterior remuneração, sempre em acordo 

das partes. Nesse sentido, o contrato de faturização é bilateral, uma vez que gera 

direitos e obrigações para as duas partes da relação contratual; consensual, por 

depender apenas da vontade das partes para se aperfeiçoar; de trato sucessivo, pois 

a execução é prolongada ao tempo, oneroso, por haver vantagens e ônus para ambos 

os contratantes e ainda atípico, por não haver lei específica que o regularmente autor 

(ROSSIGNOLI, 2017). 

Assim, aplicado corretamente o contrato de factoring conforme estudado com 

os entendimentos doutrinários, pode ser um excelente auxílio, para suprir a falta de 
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capital das pequenas e médias empresas, inclusive, por garantir o fácil acesso para 

aqueles que o praticam ante a modernidade da sociedade atual. 

 

2.5 A RESPONSABILIDADE CIVIL DO CONTRATO DE FACTORING E A 

POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO DIREITO DE REGRESSO NO 

ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL 

 

Na operação de factoring, transfere-se o crédito ao faturizador, este recebe 

uma remuneração para o feito, mas sem garantia de inadimplemento. A factoring 

assume o risco do inadimplemento do devedor, e é isso que diferencia a operação de 

factoring da operação de desconto bancário, essa transferência de crédito sem o 

faturizador agir regressivamente contra o faturizado. É normal da operação de 

factoring assumir esses riscos, pois se acontecer o inadimplemento do devedor, não 

há como recuperar o crédito que lhe foi cedido (ROMÃO; OLIVEIRA, 2014). 

Entende-se que essa transferência de crédito, mediante remuneração, nada 

mais seria que um contrato de compra e venda à vista, em que o vendedor, esse o 

faturizado, recebe uma quantia, assim, o faturizador assume para si as 

responsabilidades, no caso dos recebimentos dos devedores. Logo, o faturizador fica 

sem ter direito de ação contra o faturizado pelo inadimplemento desses créditos que 

lhes foram cedidos, sendo assim, seu dever, cobrar diretamente do devedor principal. 

Caso contrário, seria basicamente um desconto bancário e não o contrato de factoring.  

Convém ressaltar, que, sendo um contrato atípico, pode utilizar das cláusulas 

pro soluto, onde o faturizado não assume a responsabilidade pela solvência do 

devedor do título cedido, assumindo, apenas, a responsabilidade pela existência do 

crédito. E, também cláusula pro solvendo em que o faturizado assumindo, em 

contrato, a solvência ou não do devedor principal (BRITO, 2008). 

Uma previsão legal que vale ser mencionada é o que traz à luz dos artigos 295, 

296 e 297 do Código Civil, em que na cessão por título oneroso, o cedente, mesmo 

que não se responsabilize, cabe a ele a responsabilidade junto ao cessionário pela 

existência do crédito, inclusive, esta responsabilidade é cabível nas cessões por título 

gratuito, caso tenha procedido de má-fé.  
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Ainda, se nada for estipulado em contrário, o cedente não responde pela 

solvência do devedor. Contudo, se houver a estipulação entre as partes o cedente, 

então responsável pela solvência, não responde por mais do que daquele recebeu, 

com os juros. Por outro lado, tem de ressarcir a outra parte nas despesas da cessão 

e as que o cessionário houver feito a cobrança31. 

Um ponto bastante polêmico que gira em torno da temática do presente estudo 

se faz presente na possibilidade de direito de regresso em razão do inadimplemento 

do contrato de operação do factoring, uma vez que a prática dessa operação se torna 

cada vez mais comum no cotidiano das empresas de pequeno e médio porte. O direito 

de regresso por sua vez pode ser conceituado como a possibilidade de ressarcimento 

de um dano ou prejuízo ocasionado por um terceiro, sendo relacionado no contrato 

de faturização com a noção de risco empresarial (FRANÇA JÚNIOR; SILVA, 2017). 

Na doutrina brasileira existem posicionamentos divergentes em relação à 

aplicação do direito de regresso nos casos de contrato de factoring. Um primeiro 

entendimento demonstra que, se o faturizador não receber do devedor principal o 

valor da dívida, poderá se voltar contra o faturizado. Por outro lado, existem 

posicionamentos no sentido de permitir o direito de regresso em função dos efeitos 

decorrentes do endosso, quando se tratar de endosso sem garantia, e não em função 

das características peculiares do contrato de faturização (BRITO, 2008). 

Conforme demonstrado acima, pode-se dizer que, de fato, existe a 

possibilidade de direito de regresso em caso de inadimplemento do contrato de 

faturização, contudo, os entendimentos divergem no sentido de qual maneira deverá 

ser aplicado o regresso, o que também será difundido ao longo do presente estudo. 

Nesse norte, pode-se dizer que o direito de regresso incide na possibilidade da 

factoring em realizar a cobrança do credor o valor do crédito transferido, em caso de 

inadimplemento do devedor principal. É sabido, que existe uma discussão sobre a 

inclusão da cláusula de direito de regresso da empresa de factoring para com o 

devedor principal. Sopesando que, o faturizado tem a obrigação de transferir os 

                                                      
31Art. 295. Na cessão por título oneroso, o cedente, ainda que não se responsabilize, fica responsável 

ao cessionário pela existência do crédito ao tempo em que lhe cedeu; a mesma responsabilidade lhe 
cabe nas cessões por título gratuito, se tiver procedido de má-fé. 
Art.296. Salvo estipulação em contrário, o cedente não responde pela solvência do devedor. 
Art. 297. O cedente, responsável pela solvência do devedor, não responde por mais do que daquele 
recebeu, com os respectivos juros; mas tem de ressarcir-lhe as despesas da cessão e as que o 
cessionário houver feito a cobrança. 
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créditos ao faturizador, pode-se considerar que não seria evitável que o faturizador 

cobrasse de quem o transferiu, os valores inadimplidos que foram cedidos. 

Por ser considerado um contrato atípico, de concordância entre as partes, 

defende-se essa opinião na doutrina majoritária sobre essa cessão de credito da 

atividade de factoring. Se ficar convencionado, de forma expressa entre as partes, que 

o cedente responde pela solvência do devedor, sua responsabilidade limitar-se-á ao 

que recebeu do cessionário, com os respectivos juros, mais as despesas da cessão e 

as efetuadas com a cobrança, nos moldes do art. 297 do Código Civil, anteriormente 

citado. 

Porém, há quem defenda que o direito de regresso em si, na operação de 

factoring foge da sua normalidade, de sua natureza. Finalmente, no projeto de lei 

atualmente em trâmite na Câmara dos Deputados, essa questão é resolvida: poderá 

haver direito de regresso do faturizador contra o faturizado caso haja disposição 

expressa neste sentido no contrato firmado entre as partes (ROMÃO; OLIVEIRA, 

2014). 

Naturalmente quando se trata do contrato de factoring o instituto do direito de 

regresso é uma ferramenta que viabiliza o faturizador receber em caso de 

inadimplemento por parte do faturizado, levando em conta um cenário em que a boa-

fé contratual não é respeitada. E algumas decisões nos mostram esse direito. 

Dessa forma, ressalta-se que no Recurso de Apelação nº 1624217-0 da região 

metropolitana de Londrina que foi julgada em 30 de janeiro de 2018, pela 6ª Câmara 

Cível do Tribunal de Justiça do Paraná, tendo como relator o Desembargador Renato 

Lopes de Paiva32, foi julgado e dado provimento em parte, de forma parcial, interposto 

por Fort Credit Fomento Comercial Ltda.  

                                                      
32DIREITO EMPRESARIAL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO RETIDO. DECISÃO QUE 

ANUNCIA O JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – CERCEAMENTO DE DEFESA – 
INEXISTÊNCIA – TESES DEFENSIVAS – PRESCINDIBILIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVAS – 
MATÉRIAS EMINENTEMENTE DE DIREITO – DECISÃO INTERLOCUTÓRIA MANTIDA. 
APELAÇÃO CÍVEL (1). CONHECIMENTO. DIREITO DE REGRESSO – PLEITO NÃO FORMULADO 
EM CONTESTAÇÃO – INOVAÇÃO RECURSAL – IMPOSSIBILIDADE DE EXAME, SOB PENA DE 
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E VIOLAÇÃO AOS POSTULADOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL 
E DA AMPLA DEFESA. PEDIDO NÃO CONHECIDO. MÉRITO RECURSAL. CONTRATO DE 
FACTORING – DUPLICATAS SEM JUSTA CAUSA – ENDOSSO TRANSLATIVO – PRINCÍPIO DA 
CARTULARIDADE – INAPLICABILIDADE – NEGLIGÊNCIA DA FATURIZADORA – DEVER DE 
EXIGIR DA CEDENTE PROVAS DA RELAÇÃO MERCANTIL QUE DESSE LASTRO À EMISSÃO 
DOS TÍTULOS – PROTESTO INDEVIDO. RESPONSABILIDADE CIVIL – DOLO OU CULPA – 
ELEMENTOS DISPENSÁVEIS – NATUREZA OBJETIVA DO DEVER DE INDENIZAR – ART. 927, 
PARÁGRAFO ÚNICO, DO CC – SÚMULA 475 DO STJ – PROCEDÊNCIA MANTIDA. ÔNUS 
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Nesse caso, havia cláusulas que protegiam a factoring, assim traz a decisão, 

logo, sua postura negligente contribuiu para os prejuízos causados à vítima, devendo 

responder pelos danos correspondentes. E, tais motivos também tornam inaplicáveis, 

na espécie, os princípios cambiários, especialmente o da cartularidade, mencionado 

pela recorrente.   

No contrato firmado entre faturizadora e faturizada havia cláusula expressa no 

sentido de que deveriam ser apresentados o comprovante de entrega da mercadoria 

e a respectiva nota fiscal/fatura. Porém a nota/fatura, e a duplicata emitida pela 

sacadora não estavam assinadas pela empresa devedora, não tinha o aceite, nesse 

caso eram títulos simulados. A empresa devia ter tomado os devidos cuidados com 

as cláusulas do contrato e não ter protestado os títulos com as irregularidades (PAIVA, 

2018). 

Outrossim, mais julgado onde se encontra outro caso concreto que envolva o 

direito de regresso é na Apelação Cível nº 0301839-23-2014.8.24.041 julgado pela 

Terceira Câmara de Direito Comercial do Tribunal de Justiça de Santa Catarina em 

27 de fevereiro de 2020, tendo como relator o Desembargador Tulio Pinheiro33 

                                                      
SUCUMBENCIAIS – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – AÇÃO PROPOSTA EM RAZÃO DA 
CONDUTA CONCORRENTE DA RÉ – DEVER DE ARCAR COM OS CONSECTÁRIOS LEGAIS – 
CONDENAÇÃO CORRETAMENTE FIXADA. APELAÇÃO CÍVEL (2). PRELIMINAR DEDUZIDA EM 
CONTRARRAZÕES. INTEMPESTIVIDADE – REJEIÇÃO – RECURSO PROTOCOLADO DENTRO 
DO LAPSO TEMPORAL RESPECTIVO – APELO CONHECIDO. MÉRITO RECURSAL. 
ILEGITIMIDADE PASSIVA – NÃO ACOLHIMENTO – TEORIA DA ASSERÇÃO – CONDIÇÕES DA 
AÇÃO AFERIDAS SEGUNDO AS ALEGAÇÕES PRESENTES NA INICIAL – AÇÃO DECLARATÓRIA 
DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – EMITENTE DE TÍTULO DE CRÉDITO – PARTE 
LEGÍTIMA PARA FIGURAR NO POLO PASSIVO. MÉRITO. DÚPLICATAS EMITIDAS SEM JUSTA 
CAUSA – TÍTULOS PROTESTADOS POR EMPRESA DE FACTORING – DEVER DE INDENIZAR 
DA CEDENTE/SACADORA CONFIGURADO – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. DANO 
MORAL. TESES RECURSAIS COMUNS – PREJUÍZO QUE NÃO DEMANDA COMPROVAÇÃO – 
DANO IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO – MÉTODO BIFÁSICO DE FIXAÇÃO – 
PRECEDENTES DO STJ – INDENIZAÇÃO REDUZIDA (R$ 35.000,00). SENTENÇA 
PARCIALMENTE REFORMADA. AGRAVO RETIDO CONHECIDO E DESPROVIDO. APELAÇÃO 
CÍVEL (1) PARCIALMENTE CONHECIDA E, NA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDA. 
APELAÇÃO CÍVEL (2) CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.   

33EMBARGOS À EXECUÇÃO. PACTO DENOMINADO "INSTRUMENTO DE TRANSAÇÃO, COM 
RECONHECIMENTO DE DÍVIDA, PROMESSA DE PAGAMENTO PARCELADO E OUTRAS 
AVENÇAS". SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS QUE EXTINGUIU A EXECUÇÃO. 
DECISUM QUE AMPAROU-SE NO FATO DE A DÍVIDA SER ORIUNDA DE RECOMPRA DE 
TÍTULOS EM CONTRATO COM NATUREZA DE FOMENTO MERCANTIL (FACTORING). 
RECURSO DA PARTE EXEQUENTE/EMBARGADA. PRETENDIDA REFORMA DA SENTENÇA 
QUE EXTINGUIU A EXECUÇÃO. ALEGADA VALIDADE DO PACTO QUE DEU AMPARO À ACTIO. 
ACOLHIMENTO INVIÁVEL. IMPOSSIBILIDADE DE AJUSTE DE DIREITO DE REGRESSO COM 
VISTAS A ASSEGURAR CRÉDITO FATURIZADO. CONTRATO EM DEBATE NA LIDE QUE POSSUI 
NATUREZA DE FOMENTO MERCANTIL, OU SEJA, CONSISTE EM CESSÃO DE CRÉDITO PRO 
SOLUTO. EMPRESA FATURIZADORA QUE ASSUME O RISCO DE INADIMPLÊNCIA DOS 
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Outro julgado acerca do tema é a Apelação Cível nº 0301839-

23.2014.8.24.0011, da Comarca de Brusque (Vara Comercial), em que é figura como 

Apelante Del Monte Factoring Fomento Mercantil. Assim traz relatório da decisão: 

 

Irresignada, Del Monte Factoring Fomento Mercantil Ltda. interpôs recurso de 
apelação (fls. 116/138). Em suas razões, defendeu a validade da execução, 
porquanto amparada em contrato de confissão de dívida decorrente de 
operação de fomento mercantil plenamente lícita. Ainda, sustentou que os 
executados/embargantes não comprovaram como deveriam que os títulos 
objeto de recompra foram emitidos de forma fraudulenta (‘sem lastro’), o que, 
no seu entender, torna ainda mais evidente a responsabilização regressiva 
destes. Registrou, no mais, o fato de Marcus Jonk figurar como ‘responsável 
solidário’ no contrato de fomento mercantil e avalista no instrumento de 
confissão de dívida (SANTA CATARINA, 2014).  

 

Por fim, outro julgado interessante é a Apelação Cível nº 0313893-

82.2014.8.24.0023, julgada em 27 de fevereiro de 2018 pelo Tribunal de Justiça de 

Santa Catarina, tendo como relator o Desembargador Dinart Francisco Machado34 

                                                      
CRÉDITOS ADQUIRIDOS, BEM COMO RECEBE REMUNERAÇÃO DE SEUS CLIENTES, A TÍTULO 
DE DESÁGIO. DIREITO DE REGRESSO POSSÍVEL, DE FORMA EXCEPCIONAL, EM SE 
TRATANDO DE TÍTULOS SEM CAUSA OU COM VÍCIOS. PRECEDENTES DESTA CORTE. 
EXCEÇÕES NÃO COMPROVADAS NO CASO. ÔNUS QUE COMPETIA À EMBARGADA E 
RECORRENTE. GARANTIDORES QUE, PELO MESMO MOTIVO (NULIDADE DO DIREITO DE 
REGRESSO), NÃO PODEM SER RESPONSABILIZADOS. EXTINÇÃO DA DEMANDA 
EXPROPRIATÓRIA CONSERVADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 

34 APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DOS 
EMBARGOS. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. INSURGÊNCIA DA EMBARGADA. AÇÃO DE 
EXECUÇÃO FUNDADA EM INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSÃO DE DÍVIDA E NOTAS 
PROMISSÓRIAS A ELE VINCULADAS. SENTENÇA QUE DECLAROU A INEXIGIBILIDADE DO 
TÍTULO TENDO EM VISTA QUE A ATIVIDADE PRATICADA PELA EMBARGADA É TÍPICA 
TRANSAÇÃO DE REDESCONTO, VEDADA ÀS EMPRESAS DE FOMENTO MERCANTIL. 
APELANTE QUE SUSTENTA A LEGALIDADE DO TÍTULO EXECUTADO E VALIDADE DA 
CLÁUSULA DE RECOMPRA. CONTRATO DE FOMENTO MERCANTIL (FACTORING). 
POSTERIOR PACTUAÇÃO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA PARA RENEGOCIAR VALORES 
INADIMPLIDOS DECORRENTES DA RELAÇÃO DE FOMENTO. INEXISTÊNCIA DE PROVAS DE 
EVENTUAIS VÍCIOS NOS TÍTULOS NEGOCIADOS. CASO CONCRETO EM QUE SE VERIFICA A 
INDEVIDA APLICAÇÃO DE DIREITO DE REGRESSO DA FATURIZADORA EM FACE DA 
FATURIZADA. IMPOSSIBILIDADE. APELANTE QUE, NA QUALIDADE DE EMPRESA QUE SE 
DEDICA À ATIVIDADE DE FOMENTO MERCANTIL, ASSUME O RISCO NA LIQUIDAÇÃO DOS 
TÍTULOS NEGOCIADOS. ILEGALIDADE DA GARANTIA DE PAGAMENTO REGRESSIVO CONTRA 
O FATURIZADO. INSTRUMENTO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA E NOTAS PROMISSÓRIAS 
EMITIDAS EM GARANTIA DO PACTO. AUSÊNCIA DE ANIMUS NOVANDI. PERDA DE 
AUTONOMIA. INEXISTÊNCIA DE TÍTULO LÍQUIDO, CERTO E EXIGÍVEL. NULIDADE DA 
EXECUÇÃO EVIDENCIADA. SENTENÇA MANTIDA. APELO DESPROVIDO. "Apesar de ser possível 
na cessão de crédito, por previsão contratual, a inserção de cláusula de responsabilidade se 
insolvente for o devedor, não será possível transportá-la para o contrato de factoring porque este tem 
conceituação e tipicidade que lhe são inerentes, que não permitem a sua miscigenação com a cessão. 
Por isso mesmo é que Maria Helena Diniz ensina que dentre as obrigações do faturizador estão as 
de pagar ao faturizado as importâncias relativas às faturas que lhe foram apresentadas e a de assumir 
o risco de não pagamento dessas faturas pelo devedor (ver Curso de Direito Civil Brasileiro: teoria 
das obrigações contratuais e extracontratuais. 17. ed. São Paulo: Saraiva, 2002. v. 3. p. 660). 
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O acima exposto tem como objeto crédito originário de direito de regresso 

referente a duplicatas mercantis. Ainda, oportuno consignar que o ônus da prova 

acerca da emissão fraudulenta dos títulos, diferentemente, do que se pretende fazer 

crer no apelo, competia à embargada e recorrente. Ou seja, o direito de regresso é 

passível perante os Tribunais, ocorre muito vícios nos contratos, atos nulos, que 

tornam difíceis o dia a dia das empresas de factoring, que não contam com uma 

legislação que as defendam, o que mostra o quão necessária se faz (MACHADO, 

2018). 

Sendo esses os entendimentos jurisprudenciais acerca do tema que tiveram 

relevância para análise do presente estudo, com enfoque no direito de regresso frente 

a um contrato de factoring. É importante essa análise para melhor assimilação dos 

entendimentos firmados pelos Tribunais responsáveis para análise dos casos. 

Outrossim, ante a ausência de legislação específica aceca do tema, o 

firmamento de entendimento jurisprudencial é de imenso valor, pois através dele se 

pode ter uma base das noções de direito de regresso e responsabilidade civil que 

abrangem o contrato de factoring e suas ramificações, no intuito de promover a 

segurança jurídica para todos aqueles que aderirem essa modalidade de contrato 

empresarial a fim de possibilitar a utilização de um título em suas negociações e 

transações junto a empresas ou empresário de médio e pequeno porte principalmente, 

pois são estes que melhor se beneficiam do factoring por si só. 

 

3 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Tendo em vista os aspectos observados, ao fim deste trabalho nota-se que o 

factoring é um tema que gera controvérsias entre julgadores e na própria doutrina, 

por não haver uma Lei específica para sua defesa. Os conflitos entre os 

                                                      
Portanto, nas operações oriundas do contrato de factoring, a faturizadora compra os créditos da 
empresa faturizada, de modo que assume integralmente os riscos de eventual inadimplemento do 
cliente desta. E, justamente, por causa dos riscos assumidos e da comissão que a faturizadora recebe 
pela compra dos títulos, não se admite o direito de regresso contra o faturizado." (Apelação Cível n. 
2011.080744-6, de Blumenau, rel. Des. Altamiro de Oliveira, j. 16-2-2016). FIXAÇÃO DE 
HONORÁRIOS RECURSAIS EM FAVOR DO PATRONO DOS APELADOS, NOS TERMOS DO ART. 
85, § 11, DO CPC/2015. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Apelação Cível n. 0313893-
82.2014.8.24.0023, rel. Des. Dinart Francisco Machado, j. em 27.02.2018). 
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doutrinadores são muitos, a faturização conta com os tribunais para sua defesa, 

onde proferem decisões, que de forma segura auxilia a sua prática. 

Torna-se, cada vez mais difícil, a sua prática sem ter uma legislação que a 

defenda, pois com os diversos tipos de fomento mercantil que são praticados no 

mercado, e também a semelhança entre a faturização com a atividade bancária, 

pois, muitos ainda, confundem o contrato de factoring com o desconto bancário, o 

que não é. 

Contudo, assunto que faz jus dar ênfase refere-se à responsabilidade do 

faturizado pela insolvência do devedor principal passar a existir a possibilidade de a 

faturizadora instá-lo ao pagamento. Mas, é sabido que por ser um contrato atípico e 

de acordo entre as partes, e que são as partes que decidem as cláusulas, então, pode-

se acrescentar a clausula de direto de regresso. 

No que diz respeito ao tema, fora demonstrado em um primeiro momento toda 

a parte conceitual do contrato no âmbito jurídico e em qual maneira o contrato de 

factoring se enquadra nesse quesito, analisando, ainda, todas as suas características 

e peculiaridades. 

Em seguida, abordou-se os elementos jurídicos dos contratos empresariais e 

também do contrato de factoring. Após, foi trazido o instituto do direito de regresso e 

de que maneira ele se adequa ou aparece como possibilidade nos contratos de 

factoring caso haja o inadimplemento do valor pactuado entre as partes. 

Para análise de caso concreto que traga a aplicação do direito de regresso nos 

casos de inadimplemento dos contratos de factoring foram trazidos julgados acerca 

do tema com os entendimentos que versavam sobre a responsabilidade de regressar 

o valor inadimplido ou se não é cabível nessa modalidade. 

Por outro lado, os comentários jurisprudenciais sobre o tema possuem também 

o condão de vislumbrar um melhor entendimento sobre a operação de factoring sob o 

viés jurisdicional brasileiro e de que maneira os Tribunais veem julgado acerca do 

tema. 

Nesse âmbito, tem-se que é do cerne do contrato de factoring, os riscos que o 

faturizador assume em relação a insolvência do sacado. Vale enaltecer, que a 

faturização necessita de uma regulamentação especifica, mas que vem laborando 
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com as leis esparsas que as asseguram, o que é de grande valia, pois a factoring só 

beneficia pequenos e médios empresários. 
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POLÍTICA JURÍDICA E OS NOVOS DIREITOS 

 

LEGAL POLICY AND NEW RIGHTS 

 

Mariza Schuster Bueno35 
 

RESUMO 

O presente estudo tem como proposta teorizar a conciliação entre o Direito e a Política 
na construção da norma justa. Nesse sentido, aborda o conceito de Direito numa 
perspectiva do humanismo jurídico, a ideia de Justiça e sua relação com o Direito. 
Trata, ainda, dos referenciais e fundamentos teóricos da Política Jurídica, sustentando 
o presente estudo, prioritariamente, na obra Fundamentos da Política Jurídica de 
Osvaldo Ferreira de Melo. A Política Jurídica e a produção das regras jurídicas justas 
no aporte teórico da obra Temas Atuais de Política do Direito, de Osvaldo Ferreira de 
Melo e subsidiariamente Contribución a una Teoria de la Legislación, de autoria de 
Manuel Atienza. Aborda, ainda, o surgimento dos novos direitos na sociedade 
contemporânea, como frutos das novas demandas e novos sujeitos. Nesse sentido, 
questiona-se: Qual a possibilidade de conciliar a Política e o Direito num sentido ético-
social na construção da norma justa? Quanto à metodologia empregada, registra-se 
a utilização do Método Dedutivo, quanto à técnica a pesquisa bibliográfica está 
embasada na Doutrina. 

 
Palavras Chave: Política Jurídica. Humanismo. Novos Direitos. 

 
ABSTRACT 

The present study proposes to theorize the conciliation between Law and Politics in 
the construction of the just norm. In this sense, it addresses the concept of Law from 
a perspective of legal humanism, the idea of Justice and its relationship with Law. It 
also deals with the references and theoretical foundations of Legal Policy, supporting 
the present study, primarily, in the work Fundamentals of Legal Policy by Osvaldo 
Ferreira de Melo. Legal Policy and the production of fair legal rules in the theoretical 
contribution of Osvaldo Ferreira de Melo's current themes of law policy and, in the 
alternative, Contribution to a theory of law by Manuel Atienza. It also addresses the 
emergence of new rights in contemporary society, as a result of new demands and 
new subjects. In this sense, the question arises: What is the possibility of reconciling 
Politics and Law in an ethical-social sense in the construction of the just rule? As for 
the methodology used, the use of the deductive method is registered, while the 
technique, the bibliographic research is based on the doctrine. 

 
Keywords: Legal Policy. Humanism. New Rights. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O presente artigo intitulado A Política Jurídica e os Novos Direitos busca uma 

harmonização entre a lógica das regras jurídicas com as exigências da vida social. 

Nesse sentido, o fenômeno jurídico é uma realidade fático-axiológico-normativa que 

se revela como produto histórico-cultural, voltado à realização do bem comum.  

A efetividade na solução de conflitos e o reconhecimento dos direitos do 

cidadão vão além da edição de leis garantidoras do Estado Democrático de Direito. O 

Direito, na sua essência, como garantidor da justiça social tem a possibilidade de 

formar conceitos racionais de Justiça, sugerindo a formação de legislação mais justa.  

A Política Jurídica visa dar uma resposta através de uma revisão do Direito 

posto, a partir dos fundamentos socioculturais e a busca da cidadania, com a 

preocupação em estabelecer normas de cunho jurídico que venham atender os 

interesses gerais.  

O objetivo geral é analisar, criticamente, os novos direitos tomando como 

referente a Política Jurídica, considerando sua postura teórica e humanista. Nesse 

sentido questiona-se: Qual a possibilidade de conciliar a Política e o Direito num 

sentido éticossocial na construção da norma justa?  

Para tanto, principia com o conceito de Direito numa perspectiva do humanismo 

jurídico, a ideia de Justiça e sua relação com o Direito. Trata, ainda, dos referenciais 

e fundamentos teóricos da Política Jurídica, sustentando o presente estudo, 

prioritariamente, na obra Fundamentos da Política Jurídica de Osvaldo Ferreira de 

Melo. A Política Jurídica e a produção das regras jurídicas justas têm como referencial 

teórico a obra Temas Atuais de Política do Direito de Osvaldo Ferreira de Melo e 

subsidiariamente Contribución a una teoria de la Legislación, de autoria de Manuel 

Atienza. Por fim, trata do surgimento dos novos direitos na sociedade contemporânea, 

como frutos das novas demandas e novos sujeitos. 

Encerra-se com as Considerações Finais, nas quais são apresentados pontos 

conclusivos destacados, seguidos da estimulação à continuidade dos estudos e das 

reflexões sobre os direitos que surgirem, numa perspectiva da Política Jurídica, tendo 

em vista, o tema mostrar-se complexo e polêmico. 
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Quanto à Metodologia empregada, registra-se a utilização do Método Dedutivo, 

e quanto a Técnica, a pesquisa bibliográfica está embasada na doutrina.  

 

2 A CONTRIBUIÇÃO DO HUMANISMO JURÍDICO PARA CONSTRUÇÃO DO 

CONCEITO DE DIREITO 

 

Para efeitos desse estudo, o conceito de direito deve ser entendido numa 

perspectiva humanista, que tem por base as possibilidades e interesses do homem, 

resultando numa postura ética universal. Nessa perspectiva, o Direito passa a ser um 

fenômeno humano buscado no interior e no exterior da norma, levando em conta que 

a pessoa é sujeito e objeto do Direito. Assim, o humanismo jurídico tem como 

fundamento os limites, as possibilidades e os interesses legitimados do ser humano, 

ou seja, os direitos humanos já conquistados e garantidos nas declarações de direitos 

que marcaram os séculos XVIII, XIX e XX. 

Segundo Osvaldo Ferreira de Melo (1994, p. 66) o humanismo jurídico neste 

período da transmodernidade36 pode ser reconceituado, 

 

[...] como sendo a busca de harmonia entre direitos e deveres não só na 
convivência humana, mas na relação do homem com os outros seres vivos, 
visando a equilibrar ambos os sistemas fundamentais: o sócio-político e o 
biológico, no mais amplo sentido da universalidade.  

 

Os direitos humanos ao serem considerados universais garantem, na ordem 

jurídica, as possibilidades da satisfação das necessidades humanas fundamentais 

tanto no plano material, psíquico como espiritual de toda pessoa humana, 

respondendo as exigências éticas da dignidade humana. 

Para Rogério Gesta Leal (2003, p. 332), 

 

[...] se um dos fundamentos incontestáveis dos direitos humanos é o próprio 
homem, já que ele é o sujeito de direitos, é interessante ter-se claro que 
qualquer fundamento desses direitos tem de estar voltado ao gênero humano, 
como quer o humanismo. Neste âmbito, a dignidade humana é um referencial 

                                                      
36Luiz Alberto Warat usa o termo “transmodernidade para referir-se aos fenômenos geralmente 

agrupados sob o rótulo ‘pós-modernidade’. Isto porque pensa que a pós-modernidade não é outra 
coisa que a modernidade nas suas formas esgotadas, em transito (sic) para outros estilos de 
pensamento” (WARAT, Luiz Alberto. O outro lado da dogmática jurídica. In: ROCHA, Leonel Severo 
(org.). Teoria do direito e do estado. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris, 1994. p.82) 
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amplo e móvel que pressupõe e alcança todo e qualquer homem na condição 
de justificativa do desenvolvimento da própria existência. 

 

Os direitos humanos decorrentes da condição humana e de suas necessidades 

fundamentais se referem à preservação da integridade e da dignidade da pessoa 

humana, portanto devem ter na ordem jurídica positiva sua proteção e garantia.  

O pluralismo semântico da palavra direito e a multiplicidade de relações que o 

direito mantém com outros campos da existência humana, leva a constatação da 

dificuldade de uma definição e da compreensão da sua extensão. Conceito 

polissêmico, nas suas múltiplas acepções designa a arte do bom e do justo, uma 

qualidade moral da pessoa, a lei, o divino, o humano, o direito das gentes. Essas 

distinções são resultantes de campos de compreensão diferenciados (GOYARD-

FABRE, 2002, Preâmbulo) 

Atualmente a plurivalência do entendimento conceitual de direito, se acentua 

ainda mais mediante a reivindicação dos direitos vinculados à pessoa e sua 

positivação, a juridicização37 dos direitos subjetivos ou o reconhecimento dos direitos 

da pessoa humana. A multiplicidade de relações que o direito mantém com outros 

campos da existência humana mostra a dimensão da dificuldade na delimitação de 

seu próprio campo de estudo e de uma definição rigorosa. Assim, a compreensão do 

termo direito só pode ocorrer mediante uma análise realizada segundo procedimentos 

da razão humana (GOYARD-FABRE, 2002, Preâmbulo). 

Para Tercio Sampaio Ferraz Junior (2019, p. 1),  

 

O direito é um mistério, o mistério do princípio e do fim da sociabilidade 
humana. Suas raízes estão enterradas nesta força oculta que nos move a 
sentir remorso quando agimos indignamente e que se apodera de nós quando 
vemos alguém sofrer uma injustiça. [...] O estudo [...] exige precisão e rigor 
científico, mas também abertura para o humano, para a história, para o social, 
numa forma combinada que a sabedoria ocidental, desde os romanos, vem 
esculpindo como uma obra sempre por acabar. 

 

                                                      
37Ao tratar da politização do direito e juridicização da política José Alcebíades de Oliveira Junior, 

considera que à efetividade política dos direitos não pode se dar sem qualquer critério, deslocada de 
princípios jurídicos. E aqui princípios jurídicos frutos de uma construção histórica dialética entre 
legislação e jurisdição. Como diz Bobbio, a política e o direito são duas faces de uma moeda, que é 
o poder, e precisam andar juntas para que o poder não se corrompa. Por isso, “politização do Direito 
mas, juridicização da política também, porque senão o absolutismo se impõe” (OLIVEIRA JUNIOR, 
José Alcebíades. Teoria jurídica e novos direitos. Rio de Janeiro: Lúmen Júris, 2000. p.78-79). 
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O direito como um fenômeno de grande amplitude e de múltiplas facetas não 

deve ser pensado de forma transcendental, ou seja, além da compreensão do ser 

humano, e sim mediante uma análise voltada aos procedimentos da razão, levando 

em consideração a conjuntura social em que este ser humano está envolvido, 

possibilitando assim, a construção de um sistema jurídico e de um discurso capaz de 

atingir a razão de ser do direito – a Justiça. 

 

2.1 A IDEIA DE JUSTIÇA 

 

A construção da ideia de justiça tem seu fundamento basilar na Antiguidade 

clássica, onde Platão e Aristóteles aparecem como figuras de relevância, tendo em 

vista, a repercussão de suas obras e influenciando de modo marcante o pensamento 

filosófico na Idade Média até os dias de hoje. 

Para Platão, a categoria justiça estava voltada como virtude moral fundada no 

útil e no necessário, revelando assim, o que é bom para a Sociedade. 

Como forma de valor moral orienta as ações dos homens no sentido da 

perfeição moral; é a virtude suprema, sintonizadora das demais virtudes. Para Platão, 

a justiça pressupõe a relação com o outro, vez que não se funda na vontade pessoal 

e egoísta (SILVA, 2006, p. 33-34). 

Aristóteles autor da obra Ética a Nicômaco trata da equidade como uma forma 

de justiça que se consolida no momento decisivo de sua aplicação ao caso concreto, 

portanto a justiça em si é medida abstrata, suscetível de aplicação a todas as 

hipóteses, enquanto que a equidade é a justiça no seu dinâmico ajustamento ao caso 

concreto. 

Na visão aristotélica, a justiça é considerada a mais elevada forma de 

excelência moral, devendo ser cultivada entre os homens na Sociedade. O princípio 

da justiça se funda na igualdade de razões, ou seja, é justo tratar igualmente os iguais 

e desigualmente os desiguais. Ser justo é julgar as coisas segundo o princípio de 

igualdade. 

Neste sentido, Moacyr Motta da Silva (2006, p. 57) ressalta, 

 

A justiça como princípio da igualdade é sempre relativa. A justiça da 
igualdade deve buscar fundamentos na virtude moral, e dentro deste 
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raciocínio, reconhece-se que todo ser humano, independente da riqueza 
material, deve ter assegurado a si o princípio da igualdade. A justiça da 
igualdade equipara seres humanos e não coisas. 

 

Mediante a diversidade da vida em sociedade se percebe uma multiplicidade 

de sentidos atribuídos expressão justiça, em que cada qual defenderá uma concepção 

fundamentada em valores reconhecidos como justos e razoáveis no contexto social 

em que vive.  

Assim, Proudhon citado por Chaim Perelman (2002, p 8) preconiza 

 

A justiça é o que há de mais primitivo na alma humana, de mais fundamental 
na sociedade, de mais sagrado entre as noções e o que as massas reclamam 
hoje com mais ardor. É a essência das religiões, ao mesmo tempo que a 
forma da razão, o objeto secreto da fé, e o começo, o meio e o fim do saber. 
Que imaginar de mais universal, de mais forte, de mais perfeito do que a 
justiça? 

 

Como princípio de direito e sua finalidade, a justiça envolve a harmonia de 

desejos, pretensões e interesses conflitantes no trato social, bem como a distribuição 

de forma equitativa de vantagens na vida social da comunidade, assim, a justiça é 

igualdade. 

A evolução da sociedade tem sido marcada pelas desigualdades inerentes ao 

seu ser e à estrutura social em que se insere, surgindo dessa forma a noção de 

igualdade denominada de igualdade substancial, que vem a se caracterizar pela 

equiparação de todas as pessoas em relação ao gozo e fruição de direitos, assim 

como a sujeição de deveres.  

Como expõe Celso Ribeiro Bastos (2001, p. 5, v. 2), “a igualdade substancial 

postula o tratamento uniforme de todos os homens. Não se cuida, como se vê, de um 

tratamento igual perante o direito, mas de uma igualdade real e efetiva perante os 

bens da vida”. A compreensão do sentido de igualdade substancial tem como pré-

requisito a determinação de critérios que possam apontar o que será considerado 

igual.  

Alf Ross (2003, p. 315) ao analisar a ideia de justiça ressalta que “a exigência 

de igualdade [...] não é dirigida de forma absoluta a todos e a cada um, mas a todos 

os membros de uma classe determinados por certos critérios relevantes”. Para o autor, 
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há que se considerar ainda, a exigência formal de igualdade e o critério material para 

determinação da classe a que se deve aplicar a norma de igualdade. 

A igualdade baseada na exigência formal é aquela expressa na letra da lei, não 

excluindo as diferenças entre as pessoas que se encontram em situações distintas, 

ou seja, significa a correta aplicação da regra geral. A igualdade no sentido formal 

pode ser expressa como uma exigência de racionalidade, ou seja, o tratamento dado 

a uma pessoa deve estar determinado por critérios objetivos expressos através de 

regras dadas independente da pessoa que decide.  

Nessa perspectiva, a igualdade absoluta levaria ao entendimento de que todos, 

em quaisquer circunstâncias deveriam estar nas mesmas posições e sujeitos a uma 

uniformidade de procedimentos. O critério de pura exigência de igualdade perante a 

lei impede a criação de tratamentos discriminatórios no momento da aplicação da 

norma (ROSS, 2003, p. 314). 

A ideia de justiça vinculada ao critério material, alicerçada na exigência de 

igualdade num sentido relativo, leva a um tratamento igual aos iguais, o que significa 

a formulação de critérios na determinação do que será considerado igual.  Neste 

sentido o critério de igualdade deve garantir unicamente a exigência de que ninguém, 

de forma arbitrária e sem fundamento suficiente para tal, seja submetido a um 

tratamento diferenciado daquele que se dá a qualquer pessoa. 

Para Alf Ross (2003, p. 319), “a ideia de justiça, [...], surge de nossa consciência 

mais íntima com necessidade imperativa a priori”. A grande dificuldade está em 

estabelecer em nossas mentes, critérios que venham conferir certos postulados 

práticos que evidenciem a aparente ideia de igualdade ou de decisão justa, tendo em 

vista a subjetividade de quem a julga. Para que uma norma seja aplicada de maneira 

justa é preciso que esteja em conformidade com as regras pressupostas tanto no 

aspecto jurídico quanto moral. 

Ao tratar da virtude da justiça, David Hume ressalta o seu caráter de utilidade 

junto à sociedade, centrando dessa forma, a sua investigação na utilidade pública 

como única origem da justiça, bem como nas reflexões a respeito das consequências 

benéficas que fundamentam o seu mérito (HUME, 2001, p. 241) 

Assim, se a natureza garantisse, com abundância, todo o suprimento 

necessário para a raça humana, onde todos os apetites e desejos fossem saciados, 
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as virtudes sociais iriam florescer e se intensificar. Somente a virtude da justiça não 

seria lembrada, vez que, ninguém partilha os bens quando estes são suficientes a 

cada um. 

Se em outro momento da vida social, a sociedade tombar em total penúria e 

extrema miséria, a ponto de o máximo esforço não ser suficiente para superar as 

dificuldades da maioria das pessoas, crê Hume que, da mesma forma, as leis estritas 

da justiça estão suspensas, em nome da autopreservação. 

Nessa investigação, o autor (2001, p. 242) ressalta 

 

Parece óbvio que, em uma condição tão afortunada, todas as demais virtudes 
sociais iriam florescer e intensificar-se dez vezes mais. Da cautelosa e 
desconfiada virtude da justiça, entretanto, ninguém jamais teria tido a menor 
ideia. Pois qual seria o propósito de fazer uma partilha de bens quando cada 
um já tem mais do que o suficiente.  

 

Utilizando-se de experiências sociais, tenta demonstrar que em épocas de 

abundância ou sem conflitos, a justiça torna-se desnecessária. É tão somente, pela 

impossibilidade de encontrar momentos de completa igualdade na sociedade, que a 

justiça se torna uma virtude de uso indispensável para o relacionamento humano e 

para a vida em sociedade.  

Nessa perspectiva, David Hume (2001, p.245), ressalta, 

 

O uso e o fim dessa virtude é proporcionar felicidade e segurança pela 
preservação da ordem na sociedade, mas, quando a sociedade está prestes 
a sucumbir de extrema penúria, não há nenhum mal maior a temer da 
violência e da injustiça, e cada homem está livre para cuidar de si próprio por 
todos os meios que a prudência lhe ditar ou seus sentimentos humanitários 
permitirem. 

 

Segundo o entendimento do autor acima citado, as regras de justiça dependem 

inteiramente do contexto histórico em que os seres humanos se encontram. Assim, as 

penalidades serão úteis sempre que seja necessária a proteção da Sociedade. 

Nesse contexto, a virtude da justiça está voltada ao outro, seu semelhante, 

levando em consideração o bem-estar da maior parte da sociedade, não podendo, 

portanto, ser tratada como bem individual. 

Assim, chega-se à compreensão de que a necessidade da justiça para a 

subsistência da Sociedade é o único fundamento dessa virtude, e que a sua utilidade 
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é que exerce o controle mais completo sobre nossos sentimentos. Esse controle se 

faz mediante leis e regulamentações que disciplinam e administram a justiça tendo 

como fim o bem da humanidade e a segurança do povo.  

O que se apreende do entendimento de David Hume (2001, p. 257-258) é que, 

 

A segurança do povo é a lei suprema; todas as outras leis particulares são 
subordinadas a essa, e dela dependem. E se no curso ordinário das coisas 
essas leis são seguidas e levadas em consideração, é apenas porque a 
segurança e o interesse públicos ordinariamente requerem uma 
administração assim equânime e imparcial.  

 

A proteção dada a determinado povo deve estar alicerçada em legislação que 

venha atender as reais necessidades, expectativas e anseios peculiares à cada 

Sociedade.  

Para Eduardo Bittar (2018, p. 296), “as leis devem traduzir, [...] os anseios, as 

expectativas, as peculiaridades de um determinado povo, constituindo-lhe a chave 

para a sua adequada proteção”. Portanto, não fundada em princípios universais, e 

sim, que venha ao encontro das necessidades sociais específicas considerando os 

preceitos religiosos, socioculturais, econômicos, geográficos. 

David Hume (1945, p. 180) observa, 

 

[...] que después de haber sido establecidas las leyes de justicia debido a 
consideraciones de utilidad general, el daño, la opresión y el mal que recibe 
cualquier individuo, debido a una violación de ellas, son tenidos en cuenta y 
constituyen una gran fuente de la censura universal que acompaña a todo 
mal o injusticia. 

 

Em nome dessa justiça, que vem garantir a segurança do povo, será necessário 

que a lei e o governo passem a cercear a liberdade dos homens trazendo maiores 

constrições nos seus comportamentos sociais. 

As críticas aos utilitaristas, vem principalmente de John Rawls, que não aceita 

a teoria utilitarista do cálculo de interesses necessários na sociedade. Denuncia no 

utilitarismo clássico, uma forma de “administração eficaz dos recursos sociais”, isto é, 

um “egoísmo coletivo” em que trata o indivíduo como um meio. O princípio da utilidade 

levaria a um segmento menos favorecido da sociedade a aceitar perspectivas de vida 

inferiores visando a promoção de outros (GOYARD-FABRE, 2002, p. 311) 
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Na concepção de justiça denominada “justiça com equidade”, os princípios 

mais razoáveis seriam aqueles que fossem objeto de acordo mútuo entre as pessoas 

em condições equitativas. Nesse entendimento, os princípios de justiça com equidade 

têm sustentação em três pontos básicos. Primeiramente, a justiça é apropriada em 

uma sociedade democrática como um sistema equitativo de cooperação entre 

cidadãos livres e iguais numa estrutura básica de desigualdades econômicas e 

sociais. Como segundo ponto, trata da estrutura das instituições políticas e sociais e 

sua harmonização num sistema unificado de cooperação. Ainda, como terceiro ponto, 

trata da aplicação dos valores morais significativos às instituições políticas e sociais 

da estrutura básica (RAWLS, 2003, p. 55-56) 

Ainda, John Rawls (2003, p. 60) estabelece os princípios de justiça, quais 

sejam: 

 

a) cada pessoa tem o mesmo direito irrevogável a um esquema plenamente 
adequado de liberdades básicas iguais que seja compatível com o mesmo 
esquema de liberdades para todos; e 
b) as desigualdades sociais e econômicas devem satisfazer duas condições: 
primeiro, devem estar vinculadas a cargos e posições acessíveis a todos em 
condições de igualdade equitativa de oportunidades; e, em segundo lugar, 
têm de beneficiar ao máximo os membros menos favorecidos da sociedade 
(o princípio de diferença).  

 

O primeiro princípio de justiça, que garante as liberdades básicas iguais dos 

cidadãos diz respeito aos elementos constitucionais essenciais, fornecendo as 

condições políticas e sociais primordiais para o adequado desenvolvimento e pleno 

exercício das faculdades morais das pessoas livres e iguais, quais sejam: capacidade 

de senso de justiça e a capacidade de formar uma concepção do bem. Quanto ao 

segundo princípio, ao tratar das condições de igualdade equitativa de oportunidades 

deve-se garantir não apenas que os cargos públicos e as posições sociais estejam 

abertos no sentido formal, mas que todos tenham a chance equitativa de acesso aos 

mesmos (RAWLS, 2003, p. 62). 

Ainda, deve a sociedade oferecer as mesmas oportunidades, independente da 

condição econômica, impedindo, dessa forma, a concentração excessiva da 

propriedade e de riqueza possibilitando a dominação política. Nessa reflexão, o autor 

afirma que o primeiro princípio precede o segundo, razão pela qual ao aplicar um 

princípio parte-se do pressuposto que os anteriores estão plenamente satisfeitos. 
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Para que haja justiça numa sociedade democrática há de se considerar que a 

distribuição de riquezas deve ocorrer levando-se em conta as diferenças existentes 

entre os indivíduos, sem prejuízo de sua igualdade de oportunidades. Nessa linha de 

raciocínio de proteção da coletividade não se deve permitir violações aos direitos 

fundamentais.  

Na interpretação de Simone Goyard-Fabre (2002, p. 311)  

 

Os direitos fundamentais – isto é, as liberdades ‘formais’ tais como a 
liberdade política, a liberdade de consciência, a proteção contra a 
arbitrariedade, que são direitos individuais - não podem ser minimizados para 
que as vantagens sociais e econômicas da coletividade sejam maximizadas. 

 

Se, por um lado, o utilitarismo pretende definir os critérios de justiça por meio 

da avaliação da opção mais justa para coletividade, por outro, seus principais críticos 

tentam evitar que essa sobreposição do interesse coletivo viole os direitos 

fundamentais. 

Justiça é uma característica possível da ordem social, porém não necessária, 

pois como virtude do homem é considerada em segundo plano pelo fato de que o 

comportamento do homem justo está aliado a uma ordem dada como justa que leve 

a obtenção da felicidade de todos (KELSEN, 2001, p. 2). Assim, afirma o Autor: 

 

O anseio por justiça é o eterno anseio do homem por felicidade. Não podendo 
encontrá-la como indivíduo isolado, procura essa felicidade dentro da 
sociedade. Justiça é felicidade social, é a felicidade garantida por uma ordem 
social. 

 

Este anseio de justiça que primeiramente exprime uma felicidade subjetiva, ou 

seja, individual se transforma na satisfação de necessidades reconhecidas 

socialmente para que, então, possa se tornar um princípio social. A Justiça, na 

qualidade, de virtude é entendida como qualidade moral atribuída ao indivíduo, a qual 

se exterioriza na sua conduta em relação aos outros indivíduos, ou seja, na conduta 

social. A conduta social de um indivíduo é justa quando corresponde a uma norma 

que prescreve essa conduta, constituindo-se assim o valor da justiça (KELSEN, 1998, 

p. 3). 

Considerando a justiça como virtude, Roberto Armando Ramos de Aguiar 

(1999, p. 122-223) leciona 
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O justo se desvela no decorrer das lutas de libertação na história. A justiça 
não é um a priori a partir do qual moldamos nossas existências. O justo é um 
saber que se vai constituindo na medida em que nossa consciência da 
história se aguça. [...] A justiça é uma virtude agente que se explicita na 
prática social comprometida. 

 

Para tanto, a busca da justiça numa concepção histórica é o efetivo 

envolvimento nos acontecimentos cotidianos, de forma parcial, engajada, em busca 

do melhor para a maior parcela dos seres humanos. 

A concretude da justiça se faz através de atitudes de lutas e conquistas por 

parte dos oprimidos, na tomada de partido em busca do melhor, considerando as 

circunstâncias que isso envolve.  

Justiça, expressão de uso frequente podendo ter significação subjetiva cujo 

sentido indica vontade ou virtude do homem. Assim a justiça vista como inclinação, 

tendência, forma de querer, intrínseca ao homem mesmo antes de sua convivência 

social. Na sua significação objetiva, a justiça é enfatizada como bem coletivo e 

essencial à sociedade, sendo este o enfoque preferencial na atualidade.  

Neste entendimento, Miguel Reale (2002, p. 239-240) defende a tese de que, 

objetivamente, “a justiça se reduz à realização do bem comum, ou, mais 

precisamente: é o bem comum “in fieri”, como constante exigência histórica de uma 

convivência social ordenada segundo os valores da liberdade e da igualdade“. 

A teoria da justiça baseada no princípio da igualdade significa tratar igualmente 

os iguais e consequentemente desigualmente os desiguais, efetivamente igualdade 

significa que as pessoas iguais sejam tratadas equanimente e aquelas de fato 

desiguais sejam tratadas não equanimente (HELLER, 1998, p. 17) 

 

2.2 RELAÇÃO ENTRE DIREITO E JUSTIÇA 

 

O desenvolvimento do pensamento filosófico, político e jurídico ocidental do 

binômio - Direito e Justiça - é marcado por ambivalências, vez que, no decorrer do 

desenvolvimento histórico do pensamento jurídico a conceituação de justiça está 

imbricada ao direito. Num enfoque oposto, justiça e direito são dicotômicos, tendo em 

vista que o Direito é objeto de estudo da Ciência Jurídica e a Justiça entendida numa 

visão ético-filosófica se enquadra no estudo da Moral.  



 

152 

Discussões jurídicas na contemporaneidade: o direito que pulsa na vida em sociedade 
(ISBN: 978-65-88712-66-5) 

Para Hans Kelsen (1998, p. 67), os conceitos de Direito e Justiça são conceitos 

distintos: 

 

A norma da justiça indica como deve ser elaborado um sistema de normas 
que regulam a conduta humana, normas estas postas por atos humanos e 
que são global e regularmente eficazes – ou seja, o direito positivo. Visto a 
norma da justiça prescrever um determinado tratamento dos homens, ela visa 
[...] ao ato por meio do qual o direito é posto. A justiça não pode, portanto ser 
identificada com o direito.  

 

Para o autor que representa um dos pilares fundamentais na construção da 

ciência do Direito, o Direito é somente uma técnica de organização social, razão pela 

qual o seu tratamento científico não abrange o problema ético. 

Assim, Hans Kelsen (2001, p, 292) delimita Direito e Justiça como conceitos 

diferentes distinguindo a Ciência do Direito Positivo da Filosofia da Justiça, não 

fechando a ideia de Justiça, mas distinguindo quanto ao objeto de estudo. “Se a ideia 

de justiça tem alguma função, é a de ser um modelo para a feitura de bom Direito e 

um critério para distinguir bom e mau Direito”.  Foge, portanto do âmbito do Direito a 

constatação se determinada norma jurídica é justa ou injusta. 

Segundo Osvaldo Ferreira de Melo (1994, p. 31), o posicionamento 

reducionista de Hans Kelsen “pode nos oferecer, no máximo, uma noção de justiça 

formal que se confundirá com um rigoroso e frio conceito de legalidade”. 

Na perspectiva da ordem social contemporânea, o Direito contempla especial 

atenção ao tema Justiça. Ao colocar no centro dos debates jusfilosóficos a Justiça 

enquanto referente de crítica ética do Direito, se legitima o Direito Justo. O Direito 

considerado um fenômeno social, configurado temporal e espacialmente, vez que 

nasce na sociedade, desenvolve-se com ela e a ela se aplica, a qual sofre as 

mudanças, somente será legitimado se houver uma estreita conexão entre justiça e 

direito.  

Assim, Maria da Graça dos Santos Dias (2003, p. 40) relata,  

 

O Direito ao permitir ou proibir comportamentos deve fazê-los considerando 
os valores que porta a sociedade e os objetivos que esta pretende realizar. 
Ao dizer-se que o Direito precisa ser instituído em função da sociedade, ou 
seja, em razão dos valores humanos e dos fins que esta julga necessário 
proteger ou realizar, está afirmando-se a necessidade de justificação 
democrática do Direito.  
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Justiça significa garantia dos direitos individuais à vida, à igualdade, à liberdade 

e à busca da felicidade, razão pela qual as pessoas devem ter a liberdade e 

oportunidade de fazer suas próprias escolhas com um mínimo de restrições.  Sob esta 

perspectiva, Justiça e Direito são conceitos correlativos. 

Ao se fazer uma análise reflexiva, filosófica e política do Direito constata-se que 

a elaboração de qualquer norma jurídica postula um posicionamento político e uma 

postura filosófica. Não é só lei ou a regra de comportamento na vida social, é mais 

que isso, é a humanização da Justiça. Esta figura abstrata que é a Justiça, 

universalmente buscada pelo homem, se fundamenta na efetiva igualdade de direitos 

e oportunidades, ou mesmo na prática das virtudes morais (LONGO, 2004, p. 26-27). 

Assim, para o autor (2004, p. 27), “[...] a Justiça faz-se lei, ou costume, ou 

princípio jurídico, ou jurisprudência, e se materializa nas formas ativas de petições e 

contestações, de testemunhos e documentos, de despachos e decisões judiciários”.  

Nesse sentido, o Direito Positivo, que é o conjunto de normas de caráter 

obrigatório imposto pelo Estado, não obriga nenhum ser humano a cumpri-las sem o 

direito de ponderá-las frente ao conceito de justiça, interpretado através da 

Hermenêutica, ventre gerador da legitimidade das normas. 

Ao Direito importa a essência do relacionamento humano, que implica na 

formulação de direitos e obrigações, o Direito se processa na acidentalização dos 

fatos, das ações e reações psicológicas dos sujeitos, somos frutos de manifestações 

culturais, ou seja, somos o que nos fazem ser (LONGO, 2004, p. 40). 

O Direito é um conjunto de normas e preceitos que regulam a inter-relação dos 

indivíduos e dos grupos sociais, enquanto que Justiça vem a ser a alma do Direito e 

a condição reveladora para a verdade jurídica. 

Portanto, a norma jurídica não se constitui num dever uniformizado e imposto 

ao homem, como uma forma exógena, determinada pela vontade do legislador, mas 

sim é um direito de ser o que se é, considerando tanto os aspectos essenciais como 

os acidentais. 

A sociedade urbano-industrial moderna fruto de um sistema capitalista 

avassalador que coloca o ter acima do ser, apresenta um quadro social de miséria, 

violência, exploração e exclusão social que convive ao mesmo tempo com a riqueza, 
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onde o egoísmo e o individualismo se sobrepõem a solidariedade leva a constatação 

de uma sociedade fragilizada em termos de justiça.  

É mediante esse quadro de injustiças que se discute a Justiça na sua dimensão 

de práxis, onde num processo interativo, pessoas, grupos, comunidades buscam 

possibilidades de fortalecimento de um Direito justo.  

Nesse aspecto, é válido recordar a ponderação de Eduardo Carlos Bianca Bittar 

e Guilherme Assis de Almeida (2020, p. 300), para quem “a justiça (iustitia) e o justo 

(iustum) interessa ao estudo do direito; mais ainda, o direito (ius) interessa ao estudo 

da justiça e do justo. [...] portanto, se inter-relacionam, sendo que o direito visa poder 

estabelecer de maneira plena a justiça.”. 

A Justiça se constrói parcialmente na medida de sua conquista, através de 

ações engajadas das pessoas na sua luta diária, na busca de uma sociedade mais 

justa e democrática. É considerada como um estilo ético de vida, ou seja, um referente 

ético e estético da coexistência humana. Assim, deve ser pensado como horizonte de 

sentido para o Direito (DIAS, 2003, p. 73).   

Nesse sentido, o Direito é mais do que normas positivadas do “direito que é” 

para compor o “direito que deve ser”, objeto da Política Jurídica. 

 

2.3 REFERENCIAIS E FUNDAMENTOS TEÓRICOS DA POLÍTICA JURÍDICA 

 

A Política Jurídica, como instância da Filosofia Jurídica pode ser entendida 

como um processo produtor de subjetividade coletiva em permanente estado de 

mutação, na conquista da cidadania, ética e justiça. A Política Jurídica é o instrumento 

de mediação entre as práticas de administração da justiça e a realização da cidadania, 

ou seja, a prática da política da esperança.38 

O presente estudo se sustenta na obra Fundamentos da Política Jurídica de 

Osvaldo Ferreira de Melo, que se propõe a demonstrar com todo o rigor científico o 

objeto da Política Jurídica, o “Direito que dever ser”, ou seja, o processo criativo do 

Direito justo e conveniente. 

                                                      
38Posicionamento de Luis Alberto Warat, ao prefaciar a obra Fundamentos da Política Jurídica que tem 

como autor Osvaldo Ferreira de Melo. 
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Diferentemente da Dogmática Jurídica, trata da norma desde a sua forma 

embrionária tendo como principais preocupações seus valores, fundamentos e 

consequências sociais. A norma deve atender às necessidades gerais da sociedade 

garantindo o bem estar social, justo, verdadeiro e útil, garantindo ainda a segurança 

jurídica, sem por em risco o Estado de Direito. 

Para tanto, o Político do Direito considera que a norma deve atender aos 

critérios da conveniência e da oportunidade, aliados às exigências axiológicas, 

levando em consideração que a norma que garante a vigência deverá ser justa, ou 

seja, eficaz. A compreensão do fenômeno jurídico enquanto fenômeno social 

acontece quando a norma jurídica vem ao encontro das exigências da sociedade. 

Para Maria da Graça dos Santos Dias (2003, p. 83), 

 

Isto aponta para a necessidade de indicar-se um campo do conhecimento 
jurídico que coteje, especificamente, a avaliação crítica do Direito, ou seja, 
que não se trate apenas do ser, mas também do dever ser do Direito. A 
Política jurídica é considerada o espaço, por excelência, do debate sobre o 
dever ser do Direito. 

 

Sendo o Direito um fenômeno cultural, é o resultado de necessidade, interesse, 

anseio, utopia ou manifestação de conjuntura política. É, portanto, o resultado das 

aspirações do social. 

Para Osvaldo Ferreira de Melo (1994, p.19), “A Política Jurídica, 

descomprometida com fórmulas e paradigmas em perecimento, estará engajada com 

esse novo pensar e participará da realização de novas utopias carregadas de 

esperanças”. Para a compreensão de um saber teórico a respeito de Política Jurídica 

há que evidenciar o caráter plurívoco e até as discrepâncias na definição do seu 

objeto.  

Alf Ross (2003, p.379) evidencia a Política Jurídica não como uma atividade 

teórica, mas sim de natureza prática, o que o leva a considerá-la como “uma arte, uma 

habilidade prática, na qual o valor do resultado é medido por ser, de fato, aceito pelos 

outros, particularmente, por aqueles que detêm o poder, como a decisão que melhor 

harmoniza todas as atitudes dominantes e as crenças operativas”. 

Entende o autor que a Política Jurídica, em sentido estrito, tem seus 

fundamentos no conhecimento sociológico-jurídico, fazendo uma conexão causal 

entre a aprovação das normas e a conduta humana, ou ainda, o conhecimento da 
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influência da conduta humana na determinação das normas. Enquanto que, em 

sentido amplo, o Político do Direito, num estudo interdisciplinar deverá consultar 

especialistas de cada campo particular de estudo, cujos efeitos seriam relevantes para 

maior alcance das medidas legislativas. Ainda, a atividade de ponderar considerações 

e formular a decisão tem embasamento na prática desenvolvida via treinamento e não 

nos conhecimentos teóricos (ROSS, 2003, p. 381-382). 

No entendimento de Alf Ross, por via de consequência, a Política Jurídica 

abrange, na prática, os seguintes elementos: 1) os problemas especificamente 

técnico-jurídicos de natureza sociológico-jurídica; 2) outros problemas políticos 

ligados àqueles na prática, próprios de outros profissionais; 3) a atividade de pesar 

considerações e decidir como árbitro; 4) formulação linguística da decisão numa 

linguagem jurídica compatível com a norma existente. (ROSS, 2003, p. 379-380). 

Ainda trata o autor da possibilidade de um quinto campo de atuação para a Política 

Jurídica, qual seja, acomodar as tendências em consonância com seus propósitos. 

(ROSS, 2003, p. 408).  

Numa visão reducionista, para o autor acima mencionado, a Política Jurídica é 

compreendida como política legislativa cumprindo o papel de guia para o legislador, 

bem como adentra nas decisões judiciais, como guia para as autoridades que 

administram o Direito.  

O Político do Direito, para Alf Ross, seria apenas um aconselhador, quer 

fazendo doutrina quer assessorando autoridades legislativas e judiciárias. 

Nessa linha de entendimento, Gilberto Callado de Oliveira (2004, p. 27) em 

suas reflexões considera a sociologia jurídica, como “uma das vertentes preparatórias 

do processo de elaboração da lei, voltada ao estudo crítico dos fenômenos sociais”. 

Portanto, a Política Jurídica busca a sociologia para não se perder em especulações 

estéreis no plano da abstração, não estabelecendo uma radical diferenciação 

metodológica. Entende o autor que, na fase procedimental da sociologia crítica, pode 

o político jurídico agir como sociólogo ou se fazer valer de um desses profissionais 

com o propósito de obter dados significativos não alcançáveis pela sua experiência e 

erudição. 

Numa visão Kelseniana tendo em vista que a Ciência Jurídica rejeita o direito 

como fenômeno sociocultural impregnado de valor, a Política Jurídica é considerada 
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como uma disciplina que caminha paralelamente à Ciência Jurídica, com objetos 

diferenciados, sem se confundirem.  

Segundo Hans Kelsen (1998, p.XVIII-1) esta delimitação do conhecimento do 

Direito ocorre não por ignorar ou negar esta conexão e sim, para “evitar um 

sincretismo metodológico que obscurece, a essência da ciência jurídica e dilui os 

limites que lhe são impostos pela natureza do seu objeto”. Portanto, o problema da 

Justiça, enquanto problema valorativo, situa-se fora da teoria do Direito que se limita 

à análise do Direito positivo como sendo a realidade jurídica. 

Para Hans Kelsen (2021, p. 13) a Teoria Pura do Direito é a teoria do Direito 

Positivo, não se prendendo a interpretações particulares das normas jurídicas. Não 

importa saber como deve ser o Direito, ou como deve ele ser feito, e sim o que é, e 

como é o Direito. “É ciência jurídica e não política do Direito”. Do mesmo modo 

considera o jusfilósofo que a jurisprudência tem confundido a ciência do Direito com a 

Psicologia, a Sociologia, a Ética e a Teoria Política, confusão esta resultante de 

estreita conexão destas disciplinas com o Direito. 

Contrariamente, para Miguel Reale (2001, p. 7)  

 

No incessante renovar-se das normas jurídicas, o direito, que se quer ou que 
se espera, passa a ganhar terreno sobre o direito que se tem e se ama. Uma 
atitude inquieta de jure condendo prevalece sobre as tranquilas ponderações 
de jure condito, de sorte que a Ciência do Direito toda ela está imersa na 
problemática do futuro, o que quer dizer do destino humano, em geral; donde 
a impossibilidade de uma Ciência Jurídica ausente, distante dos conflitos que 
se operam no mundo dos valores e dos fatos. 

 

Assim, há que se considerar um embricamento entre a Filosofia do Direito, a 

Teoria Geral do Direito, a Sociologia Jurídica, Psicologia Jurídica, História do Direito, 

dentre outras, levando a uma Ciência Jurídica concreta, permanentemente ligada aos 

processos axiológicos, históricos, econômicos e sociais nas suas mais diversas 

formas de expressão. 

A reflexão de Osvaldo Ferreira de Melo (1994, p. 47) ao considerar o Político 

do Direito como um protagonista da construção da cidadania visa demonstrar que a 

Política Jurídica “é o mais adequado instrumental de que dispõe o jurista para 

participar do esforço de todos os cientistas sociais no direcionamento das mudanças 

sócio econômicas, levando em conta as utopias da transmodernidade”. 



 

158 

Discussões jurídicas na contemporaneidade: o direito que pulsa na vida em sociedade 
(ISBN: 978-65-88712-66-5) 

Para efeitos deste estudo, dentre os referenciais teóricos da Política Jurídica 

abordados por Osvaldo Ferreira de Melo, destacam-se as categorias: ideologia, 

utopia, ética, política e estética, categorias estas referentes ao Direito que deve ser e 

como deva ser. 

Mediante a complexidade da conceituação do termo ideologia, para o presente 

estudo, conforme Osvaldo Ferreira de Melo (1994, p.84), a expressão ideologia 

significa ”um conjunto de crenças e valores com que os seres humanos procuram 

interpretar e justificar atitudes alheias ou próprias, às vezes, com objetivo de crítica e 

controle, mas em outras de orientar a seleção de alternativas”  

Independente do conceito adotado, o que importa para a Política Jurídica é a 

compreensão de que a ideologia é capaz de obstacularizar ou estimular o progresso 

social, bem como influenciar no imaginário social e na formação da consciência 

jurídica da sociedade. 

A ideologia, para Marilena Chauí (2003, p. 389), “oferece a uma sociedade 

dividida em classes sociais antagônicas, e que vivem na forma de luta de classes, 

uma imagem que permita a unificação e a identificação social”. Para tanto, a ideologia, 

além de atuar na tentativa de explicar o passado e interpretar o presente poderá 

impulsionar a construção do futuro. Assim, a ideologia como mola propulsora de 

mudanças poderá levar à quebra de paradigmas e consolidação de utopias, ou seja, 

as representações do imaginário social possíveis de serem atingidas. 

Para Osvaldo Ferreira de Melo (1994, p. 55),  

 

As utopias, unindo inteligência e emoção, razão e sentimento, funcionam 
como projetos sociais de transformação e mudança, [...] como projeto da 
sociedade que deve ser. [...] A função transformadora das utopias faz com 
que estas se apresentem não só como manifestações críticas em oposição 
aos paradigmas vigentes, mas também como projeções do que venham a ser 
bandeiras de luta, [..]. 

 

Nessa perspectiva os direitos fundamentais conquistados durante a caminhada 

histórica da modernidade e consolidados na pós-modernidade são reflexos das lutas 

travadas na busca de uma sociedade mais justa e possível. 
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A ética39, enquanto referencial teórico da Política Jurídica, princípio dominante 

formador da consciência jurídica e diretriz deontológica está presente no julgamento 

axiológico de toda norma jurídica. Numa íntima conexão com o Direito, trata da 

conduta esperada quando da aplicação das regras morais no comportamento social. 

No tocante ao sentido prático, a ética consiste na atuação concreta e conjugada 

da vontade e da razão. Então, Eduardo Bittar (2018, p. 9) aduz que, “a prática ética 

deve representar a conjugação de atitudes permanentes de vida, em que se 

construam, interior e exteriormente, atitudes gerenciadas pela razão e administradas 

perante os sentidos e os apetites”. 

Considerada como a pedra angular na construção de uma sociedade mais 

justa, adequada e moralmente correta, deve pautar por princípios que beneficiem não 

só cada indivíduo, mas também a comunidade. O seu fortalecimento no Estado 

Democrático de Direito auxilia o surgimento de leis baseadas em valores como a 

dignidade da pessoa humana, a justiça, a liberdade, a igualdade, a segurança e a 

solidariedade. 

A justiça é uma das primeiras verdades que afloram ao espírito, uma vez que 

numa conceituação clássica é a constante e firme vontade de dar a cada um, o que é 

seu. Sendo ela a síntese dos valores éticos, pode-se afirmar que, onde se pratica 

justiça, respeita-se a vida, a liberdade, a igualdade de oportunidades, princípios 

basilares dos direitos humanos. 

A semente do justo acha-se presente na consciência das pessoas e a 

alteridade é um dos caracteres da justiça, de vez que existe sempre em função de 

uma relação social. Para tanto, o princípio da alteridade, entendido como a relação 

com o outro, é o fundamento da ética. Na medida em que a pessoa se coloca perante 

o outro transcendendo os limites biopsíquicos de sua individualidade, numa atitude de 

respeito recíproco, age eticamente. 

                                                      
39Num referencial teórico diverso a expressão Ética pode ser entendida mediante três acepções: 1) tem 

como objeto de estudo o comportamento moral como referencia Adolfo Sanchez Vasquez, pretende 
explicar a natureza. fundamentos e condições da moral relacionadas com as necessidades sociais 
dos homens 2) A Ética como parte da Filosofia, tem por objeto refletir sobre os fundamentos da moral 
na busca de explicação dos fatos morais; 3) Trata da conduta esperada pela aplicação de regras 
morais no comportamento social, ou seja, a qualificação do comportamento do homem enquanto ser 
em situação. O presente estudo utiliza a terceira acepção como referente de Ética (MELO, Osvaldo 
Ferreira de. Ética e direito. Disponível em: <http://jus2.uol.com.br/doutrina/texto.asp?id=7324>. 
Acesso em: 14 mar. 2021)  
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Uma filosofia jurídica da alteridade propõe uma ruptura com o monismo estatal 

e a hegemonia da regulação, consciente de que ele representa a vontade da classe 

dominante, como defende Dean Fábio Bueno de Almeida (2004, p. 80-81)  

 

Ao assumir seu conteúdo ético, político, histórico e ideológico, o Direito 
contrapõe-se à hegemonia do pilar regulação, rompendo com a retórica 
falaciosa da imparcialidade e da completude, para reconhecer sua função 
social e humanista, bem como sua abertura diante da complexidade do 
fenômeno social. Busca a superação da condição de mecanismo de controle 
‘socioideológico’ de um poder dominante excludente. Contra esse papel de 
instrumento de dominação exercido pelo Direito vigente é que devem ser 
direcionadas as mais severas críticas dos operadores do Direito ao 
comprometerem-se com a maioria dos integrantes das sociedades latino-
americanas, essa legião de indivíduos historicamente mantidos à margem 
dos direitos fundamentais. 

 

Trata-se propriamente do reconhecimento do pluralismo jurídico40 como novo 

paradigma da sociedade atual marcada pela complexidade. No entendimento de 

Antonio Carlos Wolkmer (2004, p.195),  

 

[...] há de designar como a multiplicidade de práticas jurídicas existentes num 
mesmo espaço sócio-político, interagidas por conflitos e consensos, podendo 
ser ou não oficiais e tendo sua razão de ser nas necessidades existenciais, 
materiais e culturais.  

 

Esse novo modelo reconhece a legitimidade dos diversos movimentos sociais 

que lutam pela efetividade do direito já previsto na legislação e ainda reascende a luta 

pelo reconhecimento de novos direitos que atendam as necessidades da sociedade, 

com base no princípio das alteridades.  

Ainda no entendimento de Dean Fábio Bueno de Almeida (2004, p. 81) 

 
A partir dessa perspectiva, o Direito ‘descobre’ o Outro, respeita-o e o 
protege; deixa de representar um instrumento de defesa das classes 
dominantes para transformar-se no instrumento vivo de humanização da 

                                                      
40“Trata-se da compreensão do pluralismo como marco de ruptura e denúncia aos mitos sacralizados 

do instituído e como expressão mais direta dos reais interesses e exigências da experiência interativa 
histórico-social. Evidentemente que a formulação do “pluralismo”, como um paradigma alternativo no 
âmbito da cultura jurídica, pressupõe pensar e adequar a proposta “prático-teórica” tendo em conta 
as condições existenciais, materiais e culturais refletidas pela globalidade sócio-política estudada. 
Sendo assim, o pluralismo jurídico deve ser visualidade, tanto como um fenômeno de possibilidades 
e dimensões de universalidade cultural, (formal e material) adequado às especificidades e às 
condições históricas de micro e macro sociedades políticas.” (WOLKMER, Antonio Carlos. Pluralismo 
Jurídico: fundamentos de uma nova cultura no direito. 4.ed. São Paulo: Saraiva, 2015. p. 184). Para 
aprofundamento do tema recomendamos a leitura da obra referenciada. 
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sociedade latino-americana, abrindo-se para o diálogo transformador com o 
Ser negado deste continente. 

 

A efetivação desse objetivo somente será possível, a partir de uma 

reformulação da linguagem, desencastelando os seus signos tecnicistas e marcados 

pelo individualismo, para propor uma nova relação face a face com o Outro. Trata-se 

da experiência do Outro – o encontro entre o Direito e o Outro. 

Nesse sentido, para Dean Fábio Bueno de Almeida (2004, p.82) 

 
É a responsabilidade pelo Outro como pressuposto presente em toda 
expressão linguística proposicional ou argumentativa, em toda comunicação, 
em todo consenso ou acordo, em toda práxis. [...] Orienta-o uma consciência 
ética, uma capacidade de escutar a voz do Outro, palavra transontológica que 
irrompe de além do sistema vigente. 

 

Portanto, a partir da alteridade se evidencia uma multiplicidade de existências 

humanas num mesmo mundo geográfico, permeado com conteúdo histórico-social 

diferentes, ou seja, prevalência de corpos sociais intermediários, aos quais deverão 

ser assegurados um lugar e garantidos eticamente seus direitos. 

Nesse contexto, os seres humanos, atores sociais, vivem imersos em relações 

sociais determinantes em suas vidas, as quais servirão de instrumentos para a 

satisfação de suas necessidades básicas como educação, saúde, cultura, tecnologia, 

dentre outras. Assim, no emaranhado de comportamentos interativos, a política passa 

a compor o universo social.  

Para Paulo Marcio Cruz (2001, p.56), “a política é o governo destas situações 

sociais, a atividade de direção das mesmas, ordenando-as e integrando-as.”, 

caracterizando-se, então, como a atividade de governo das situações sociais, sua 

direção e controle coexistindo com o poder e impondo aos demais definições de metas 

e modelo de organização.  

Ainda para o autor (2001, p. 59), a política,  

 
[...] como atividade consistente no governo das situações, tem no Poder o 
meio que permite decidir entre as várias opções possíveis de cada situação, 
quanto a objetivos, prioridades e modelos organizativos. Neste sentido, o 
Poder permite impor um projeto sobre outros, superando, de certa forma, a 
incerteza, a fragmentação e o conflito com a determinação, a unidade e a 
cooperação. 
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A Política como fundamento teórico da Política Jurídica, segundo Osvaldo 

Ferreira de Melo (1994, p.57), ao fazer uma crítica ao conhecido conselho de 

Maquiavel41, a respeito dos meios e dos fins, ressalta que o mesmo “só poderá valer 

para dirigentes de uma sociedade alienada, ignorante, marginalizada nas decisões 

políticas.” O vulgo idiotizado não reflete mais o paradigma da época, e sim encontra-

se engajado nos movimentos sociais reivindicatórios e na conquista de “novos 

direitos” e “novos espaços”. 

Nessa perspectiva, mesmo que Ética e Política sejam consideradas expressões 

de significados diferenciados, são consideradas interdependentes, tendo em vista, 

que integram a conduta humana. O agir ético na Política passa a ser uma contingência 

do comportamento humano. 

Para Osvaldo Ferreira de Melo (1994, p.58-59): 

 
Não é demais insistir que a Ética, a Política e o Direito são expressões 
diferenciadas mas interagentes da conduta humana. Cabe à Ética decidir qual 
seja a resposta sobre o que é moralmente correto, ao Direito, sobre o que 
racionalmente justo e à Política, sobre o que seja socialmente útil.  

 
A tendência de uma harmonização entre Política e Direito, com o propósito de 

obter a legitimação do sistema normativo perpassa pelo agir ético comprometido com 

as necessidades e interesses sociais. 

Ao tratar da Estética como categoria da Política Jurídica, numa concepção 

atual, significa poder contemplar a beleza da ação produzida pelo homem no âmbito 

cultural, seja no seu conteúdo seja na sua utilidade. Assim como assinala Osvaldo 

Ferreira de Melo (1994, p. 59) a Estética não se encontra apenas na contemplação do 

belo representado na obra de arte e sim, no atributo da relação humana, ou seja, “o 

belo como resultado de uma qualidade do ato, da ação, do comportamento, da 

atitude”. 

                                                      
41Na obra O Príncipe, Maquiavel ao tratar das qualidades dos Príncipes para a obtenção dos seus 

objetivos e garantia do poder, assim se manifesta: “Todos veem o que tu pareces, mas poucos, o que 
és realmente, e estes poucos não têm a audácia de contrariar a opinião dos que têm por a majestade 
do Estado. Nas ações de todos os homens, máxime dos príncipes, onde não há tribunal para que 
recorrer, o que importa é o êxito bom ou mau. Procure, pois, um príncipe, vencer e conservar o Estado. 
Os meios que empregar serão sempre julgados, honrosos e louvados por todos porque o vulgo é 
levado pelas aparências e pelos resultados dos fatos consumados, e o mundo é constituído pelo 
vulgo, e não haverá lugar para a minoria se a maioria não tem onde se apoiar (MACHIAVELLI, Niccolò. 
O príncipe. Tradução, Prefácio e Notas de Lívio Xavier. Rio de Janeiro: EDIOURO, [19--?] (p.101-
102). 
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Nessa perspectiva como alerta José Ricardo Ferreira Cunha (1998, p. 156): 

 

O compromisso desse Direito não poderá ser meramente instrumental, mas 
deverá ter em conta uma dimensão axiológica formada esteticamente por 
princípios constitutivos que informem sua finalidade e o próprio método, 
valorizando, sobretudo, a práxis libertária que significa cada sujeito.  

 

Esse novo arcabouço normativo, essa nova conscientização de ser do Direito 

sugere uma transformação contínua no seio social atribuindo ao político do Direito a 

possibilidade da criação da norma em que o comportamento ético venha permear a 

beleza da convivência humana. 

 

2.4 A POLÍTICA JURÍDICA E A PRODUÇÃO DAS REGRAS JURÍDICAS JUSTAS 

 

A Política Jurídica na busca de conciliação entre Política e Direito é o 

mecanismo possibilitador da criação de “norma presumivelmente adequada e 

desejada” para que, na aplicação da regra jurídica, seja consagrada a segurança 

jurídica aliada à justiça social. O estudo do presente tópico se fundamenta na obra de 

Osvaldo Ferreira de Melo, Temas Atuais de Política do Direito e subsidiariamente em 

Manuel Atienza - Contribución a una Teoria de la Legislación. 

A construção teórica da Política Jurídica parte do postulado básico qual seja, 

que a norma jurídica para ganhar um mínimo de adesão social, que a faça 

voluntariamente obedecida, deve ser matizada sempre pela ideia e sentimento ético, 

do legítimo, do justo e do útil (MELO, 1998, p. 13). 

A norma, na visão positivista, é toda a prescrição da conduta humana, 

elaborada pelo Estado com caráter bilateral atributivo, que atenda o ordenamento 

jurídico, com base na neutralidade axiológica.  

A Política Jurídica, diferentemente da Dogmática Jurídica, trata da norma desde 

a sua forma embrionária, ou seja, tem como principais preocupações, seus valores, 

fundamentos e consequências sociais. Assim, o direito é considerado como um 

fenômeno cultural, resultado de uma necessidade, interesse, anseio, utopia ou 

manifestação de conjuntura política, portanto é resultado das aspirações do imaginário 

social. 
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A dogmática jurídica ao estudar o Direito se ocupa, basicamente, de interpretar 

as normas jurídicas não somente enquanto resultado, mas também enquanto 

atividade, ocupando-se do que é Direito. Por sua vez a ciência da legislação também 

se interessa pela lei, enquanto produto voltado a certas características formais, 

devendo produzir determinados efeitos no sistema jurídico e no sistema social, ou 

seja, como ou que deveria ser Direito. 

A propósito da distinção ressalta Manuel Atienza (1997, p. 19) que, 

 

La dogmática jurídica parte de las leyes (de las normas jurídicas) en cuanto 
dato [...] que debe utilizar para, a partir de ahí, tratar de conseguir como 
resultado la optimización de la interpretación y aplicación del Derecho. 
Mientras que la técnica legislativa [...] toma igualmente como dato a las 
normas jurídicas ya existentes, junto con las necesidades sociales, las 
peculiaridades del lenguaje jurídico, [...], y, a partir de ahí, trata de conseguir, 
como resultado, la optimización de la producción de las normas provenientes 
del legislativo y de ciertos órganos administrativos. 

 

A expressão ciência da legislação, no entendimento do autor, deve ser utilizada 

em sentido lato e com a devida cautela em razão da variedade de atividades 

concernentes. Nesse sentido cabe distinguir técnica legislativa e teoria da legislação, 

sendo que a primeira tem um caráter mais setorial indicando como conseguir certos 

objetivos a partir de determinados conhecimentos, utilizando ou aplicando saberes 

mais básicos, ou seja, deve ser entendida como a utilização do conhecimento 

científico e tecnológico disponível com o objetivo de conhecer uma realidade bem 

como obter resultados práticos (ATIENZA, 1997, p. 55). 

Enquanto que a teoria da legislação pretende explicar um fenômeno através de 

análises de conjunto, de tipo explicativo, ou seja, trata de uma reflexão sobre os 

problemas de natureza mais abstrata e conceitual que não tem, ao menos em curto 

prazo, uma finalidade prática (ATIENZA, 1997, p. 23).  

No processo de produção das leis há a interação de distintos elementos, quais 

sejam, os autores da norma, àqueles a quem a norma se dirige, o sistema jurídico do 

qual a nova lei passa a fazer parte, os fins os quais se pretende atingir com a lei, bem 

como os valores que servem para justificar os fins da norma a ser produzida. 

Nesse processo de produção não estão envolvidos apenas conhecimentos 

jurídicos, mas também de ordem formal como a lógica ou a informática, as disciplinas 

humanas e sociais, de forma destacada as ciências da linguagem e a sociologia, bem 
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como a filosofia. Este emaranhado de conhecimentos tem como meta descrever a 

atividade legislativa, explicá-la, criticá-la propondo inclusive medidas de melhoria.  

O processo de produção de uma norma eficiente não depende unicamente da 

Dogmática Jurídica e sim perpassa pela teoria da legislação42, num procedimento no 

âmbito tanto teórico quanto prático, considerando cinco níveis de racionalidade 

legislativa, quais sejam: racionalidade linguística, jurídico-formal, pragmática, 

teleológica e ética. A atividade argumentativa como forma de racionalidade legislativa 

permeia os diferentes saberes e práticas jurídicas e sociais, desenvolvendo desta 

forma uma nova teoria do Direito (ATIENZA, 1997, p. 20). 

A nova performance de produção legislativa teve como marco teórico a década 

de 70 do século XX, em razão da crise do Direito aliada a crise do Estado do bem-

estar, em que a técnica legislativa surge da necessidade de dar uma resposta prática 

e a teoria da legislação como necessidade de encontrar uma explicação teórica do 

fenômeno melhorando a qualidade técnica das leis (ATIENZA, 1997, p. 25). 

O desenvolvimento de novas técnicas legislativas leva a desencadear 

problemas distintos, primeiramente em relação à busca de unidade entre os saberes 

jurídicos e sociais com o intuito de garantir a interdisciplinaridade. Ainda, há que se 

estabelecer, epistemologicamente, a distinção entre técnica e teoria legislativa, e por 

fim evitar o uso de ambas como ideologias destinadas a superar as crises 

mencionadas. O desenvolvimento de critérios de racionalidade legislativa pode ser 

entendido como mecanismo de superação dos desafios. 

Na construção da norma justa, diferentemente do que ocorre com a Ciência do 

Direito, segundo Osvaldo Ferreira de Melo (1998, p. 19), “[...] não é tarefa da Política 

Jurídica descrever a norma com suas implicações lógicas nem teorizar sobre o Direito 

vigente com preocupações de neutralidade axiológica, indiferente ao pulsar da vida 

em seu ambiente”. 

O político jurídico ao contribuir na construção da norma justa deve atender os 

quatro momentos ou fases considerados por Osvaldo Ferreira de Melo, quais sejam: 

pré-normativa, do convencimento da política do Direito; das proposições e finalmente 

a estética (MELO, 1998, p. 21). 

                                                      
42Conforme esclarecimentos prestados pelo Professor Osvaldo Ferreira de Melo, a teoria da legislação 

adotada por Manuel Atienza, corresponde a Política Jurídica teorizada pelo referido pesquisador. 
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A ideia de racionalidade ou racionalização perpassa por todo o estudo a 

respeito de legislação, tanto no campo teórico como prático. Nesse sentido, ao tratar 

de atividade legislativa, desenvolve sua reflexão distinguindo cinco níveis de 

racionalidade, quais sejam: racionalidade linguística ou comunicativa (R1), em que o 

editor da norma deve ser capaz de transmitir com fluidez sua mensagem ao seu 

destinatário; racionalidade jurídico-formal (R2) a nova lei deve estar em harmonia com 

o sistema jurídico; a racionalidade pragmática (R3) a conduta dos destinatários deve 

se adequar ao prescrito pela lei; racionalidade teleológica (R4)  a nova lei deve atender 

os fins sociais perseguidos; racionalidade ética (R5) as condutas prescritas e os fins 

da nova lei devem estar em conformidade com os valores éticos (ATIENZA, 1997, 

p.27-28). 

A atividade argumentativa como forma de racionalidade legislativa permeia os 

diferentes saberes e práticas jurídicas e sociais, desenvolvendo desta forma uma nova 

teoria do Direito.  

 

2.4.1 Os Momentos de Produção da Norma e os Níveis de Racionalidade Legislativa 

 

A presente reflexão trata dos diferentes momentos que compõe o processo de 

construção da norma justa, apresentados por Osvaldo Ferreira de Melo, num paralelo 

com os níveis de racionalidade legislativa defendidos por Manuel Atienza. 

 

2.4.1.1 Primeiro Momento – Fase Pré-normativa 

 

O indivíduo, ao viver em sociedade, vem durante todo o seu convívio de 

relações sociais desenvolvendo algumas potencialidades individuais que vão se 

formando desde a infância, denominadas de códigos morais. Esses códigos vão 

aumentando nas fases de desenvolvimento, tendo em vista a amplitude dos 

relacionamentos no convívio social, formando, assim, inicialmente, uma consciência 

jurídica individual que se reflete na consciência jurídica social, esta de fundamental 

importância em relação à Política Jurídica. 

Osvaldo Ferreira de Melo (1998, p. 22) preleciona que, 
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[...] as relações sociais exigem dos indivíduos o desenvolvimento de algumas 
funções psicológicas da consciência, ou sejam: a memória como função de 
integração; a atenção como função de assimilação e o juízo como função de 
atribuição de valor.  

 

Essas consciências representam a fase pré-normativa da sociedade e, no 

confronto nas relações sociais se manifestam como conflitos de interesses e de 

atitudes ideológicas, formando, assim, a opinião pública43. Portanto, é o povo o sujeito 

da opinião pública, ou seja, a parte politizada do povo que esteja atenta ao que se 

passa no complexo universo das interações políticas, capazes, então, de emitir juízos 

de valor sobre questões públicas. Ao expressar juízos de valor44 os quais nascem na 

Consciência Jurídica, a opinião pública é a voz da sociedade formando-se, então, a 

consciência da cidadania.  

Os cientistas políticos contemporâneos têm constatado certo enfraquecimento 

da opinião pública devido ao surgimento da chamada sociedade de massas, também 

identificadas como indústria cultural, da propaganda e a manipulação dos valores 

individuais. 

Mesmo assim, os teóricos contemporâneos concluem que a opinião pública não 

perdeu sua utilidade e importância na formação da consciência jurídica se fazendo 

ouvir sempre que se discute o arbitramento do justo e do injusto, podendo 

compreender, então, as reações sociais perante as normas jurídicas. 

Ainda, na fase pré-normativa Osvaldo Ferreira de Melo analisa as 

representações jurídicas, ou seja, a formação no imaginário social do valor de uma 

relação de convivência capaz de gerar uma convicção jurídica correspondendo ou não 

a uma norma vigente. Se a representação jurídica se confirmar surgirá uma nova 

norma. Em caso de norma já existente, pode ocorrer uma eficácia insuficiente ou a 

                                                      
43“Historicamente, no pensamento ocidental, o conceito de opinião teve uma trajetória acidentada, 

variando o seu entendimento. Na Antiguidade, os clássicos diferenciavam o conceito de opinião e 
verdade, vez que a opinião estava ligada a crenças não oferecendo garantia de validade. Quando o 
conceito de verdade e a sua natureza metafísica ou científica passa a ser relativizada pelos avanços 
da pesquisa passa a entender-se por opinião, um conhecimento possível. No período do Iluminismo, 
ao conceito de opinião foi introduzido um elemento político, tendo em vista o seu caráter público, 
representado pelo povo, devendo ser entendido como burguesia informada e politicamente ativa” 
(MELO, 1998, p. 23). 

44“Entende-se por juízos de valor, a faculdade de avaliação e escolha que podem levar a uma 
proposição ou uma decisão, vindo influenciar a formação da consciência jurídica”. Assim a consciência 
jurídica teria a ver com o senso comum valorativo do indivíduo ou da sociedade, no que se refere à 
capacidade de decidir sobre o justo ou o injusto” (MELO, 1998, p. 26). 



 

168 

Discussões jurídicas na contemporaneidade: o direito que pulsa na vida em sociedade 
(ISBN: 978-65-88712-66-5) 

constatação de norma injusta levando, então, a representação da correção necessária 

excluindo-a do sistema normativo (MELO, 1998, p. 25-26). 

Essas representações são resultado de experiências e conhecimentos de 

juízos de valor estando estes em conformidade com a realidade social; verdadeiros 

esboços de normas jurídicas positivas, consideradas o elemento material do ato 

legislativo surgem na vida social tanto no âmbito da ordem econômica, estética, 

religiosa ou moral. 

As representações jurídicas foram objeto de estudo de Miguel Reale (2000, p. 

95) que assim as define, 

 

As representações jurídicas são dados da experiência jurídica, e não simples 
categorias racionais. Elas representam, na escala gradativa da positividade 
jurídica, o mínimo de objetividade, isto é, de validade por si, 
independentemente da apreciação imediata dos comandados. São regras de 
Direito em esboço, cuja coercibilidade ainda está difusa no corpo social e não 
corresponde a um poder corporativo ou estatal individualizado.  

 

Portanto, não sendo consideradas normas de Direito Positivo, para o autor 

(2001, p.94), tais representações surgem e se formam na sociedade como “certas 

exigências particulares de justiça ainda não concretizadas plenamente em regras de 

Direito, mas já se apresentam dotadas de uma incipiente normatividade”.  

Desse estudo, Osvaldo Ferreira de Melo (1998, p. 27) extrai as principais 

características das representações jurídicas, quais sejam:  

 

1.O grau de validade das representações seria proporcional aos valores que 
exprimem (justo); 2.São, via de regra, elementos materiais do ato legislativo; 
3.Refletem atitudes de aprovação ou desaprovação pelos componentes de 
um grupo diante de fatos da vida coletiva; 4. São dados da experiência 
jurídica, ainda não consubstanciados em juízos normativos; 5. Não se 
confundem com aspiração a um direito ideal, por serem dados culturais, ou 
seja, não significam a criação de um direito melhor mas sim o direito que se 
quer naquele momento e naquelas circunstâncias. 

 

A fase pré-normativa na teoria da legislação desenvolvida por Manuel Atienza 

corresponde à racionalidade teleológica em que a atividade legislativa deve espelhar 

os interesses sociais, particulares e gerais de toda a sociedade a que estão inseridos 

seus destinatários. Nesse sentido, as normas revelam a consciência jurídica quer 

individual, quer coletiva da comunidade (1997, p. 38). 
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É na observância do nível de racionalidade teleológica que a lei pode ser 

considerada irracional, na medida em que esta não produz os efeitos desejáveis ou 

traz como consequência efeitos não previstos. Para que a nova lei venha atender as 

necessidades sociais deverá o editor utilizar conhecimentos voltados às ciências 

sociais tanto no campo da sociologia, economia, política quanto da antropologia.  

Vale ressaltar a dificuldade prática na utilização desses conhecimentos tendo 

em vista a complexidade do objeto de estudo de cada disciplina que envolve as 

Ciências Sociais. 

 

2.4.1.2 Segundo Momento - Fase da Convicção 

 

Na fase da convicção, o Político do Direito terá uma crença objetivamente 

fundamentada, servindo-se da consciência jurídica na construção de um direito melhor 

e mais adequado a responder às necessidades sociais. Para a formação da convicção 

é imprescindível o conhecimento das tendências sociais para que se possa propor 

uma legislação que corresponda às novas realidades (MELO, 1998, p. 27-28). 

A fase de convicção é do convencimento, que se configura pelo saldo das 

considerações práticas e pelo conhecimento da realidade, através do senso crítico. 

Assim, examinadas as representações jurídicas detectadas nas manifestações de 

opinião pública e conhecidas as tendências cientificamente projetadas, será possível 

fazer a investigação final que nos possa levar a uma convicção. Só então, poderá o 

Político do Direito passar às proposições propriamente ditas. 

A racionalidade pragmática (R3), que consiste na adequação da conduta dos 

destinatários ao que prescreve a lei, corresponde a fase de convicção. Tendo em vista 

que o sistema jurídico é um conjunto de comportamentos pré-estabeleci dos com o 

intuito de que sejam obedecidos por todos os destinatários e não apenas um conjunto 

de enunciados linguísticos, mas o próprio Direito em ação. Assim, se identifica como 

um descompasso entre o comportamento dos destinatários e o desejo ou a intenção 

do editor da norma (ATIENZA, 1997, p.36). 

Para Manuel Atienza (1997, p. 45) o descumprimento dos comportamentos 

prescritos em lei deve-se a dois fatores distintos, quais sejam: 
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Por un lado, es posible que la ley [...] no se haya cumplido por falta de 
motivación subjetiva de los destinatarios. El remedio sería, en tal caso, el 
establecer sanciones (positiva y negativas) adecuadas. [...] Por otro lado, [...], 
el incumplimiento de las leyes puede deberse a factores de tipo objetivo, 
como por ejemplo, la falta de cobertura financiera o de cobertura organizativa. 

 

A superação da irracionalidade pragmática tanto de ordem subjetiva como 

objetiva é possível mediante a aplicação de conhecimentos advindos das disciplinas 

como a ciência política, a psicologia e, sobretudo a sociologia. 

 

2.4.1.3 Terceiro Momento – Fase das Proposições 

 

A fase de proposições representa o momento de produção normativa, em que 

a Política Jurídica atua não apenas na inobservância da norma recomendando a sua 

exclusão, mas também quando esta for ineficaz, não correspondendo aos anseios 

sociais mediante a falta de fundamentação ética, e ainda, na ausência de norma para 

disciplinar novos direitos e novas formas de convivência social. 

Assim, uma proposição de Política Jurídica no campo da positivação do Direito, 

conforme Osvaldo Ferreira de Melo (1998, p. 29), pode recomendar: 

 

1. A manutenção da norma vigente sem alterações; 
2. A manutenção da norma vigente se devidamente corrigida; 
3. A exclusão da norma do sistema jurídico; 
4. A criação de norma para disciplinar novo direito. 

 

A manutenção da norma vigente sem alterações corresponde a norma justa, 

considerada eticamente legítima, o que se constata quando a análise por parte dos 

diferentes segmentos sociais venha demonstrar que a mesma é justa e atende os 

preceitos de utilidade. 

Muitas vezes, a reprodução de uma norma que venha a contrariar interesses 

muito particulares, permite concluir que esteja disciplinando de forma adequada, de 

acordo com a natureza ética, vez que vem interessar à sociedade como um todo. 

Conclui-se que mesmo que determinada norma apresente certa dose de antipatia a 

grupos específicos deve prevalecer em vigor. 

Quanto às normas que embora sejam julgadas inadequadas pela opinião geral, 

por não atenderem ao bem comum, parecem disciplinar, com relativa eficácia e 
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adequação, específicos conflitos de interesses e serem capazes de se caracterizar 

como materialmente válidas, se devidamente corrigidas. Para tanto, as normas que 

apresentam problemas de validade formal deverão ser corrigidas no interior da 

Dogmática Jurídica em observância aos critérios estabelecidos. 

Na observância de norma destituída de validade material ou flagrantemente em 

desacordo com os conhecimentos científicos, deve a mesma ser retirada do sistema 

por ser incapaz de responder aos anseios sociais por falta de fundamentação ética, 

ou seja, normas consideradas injustas, inúteis socialmente ou inadequação com a 

realidade 

Na hipótese de que inexiste norma para disciplinar novos direitos e novas 

formas de convivência, a tarefa do Político do Direito é verificar a necessidade de 

normatização e inclusão no sistema dogmático. 

Osvaldo Ferreira de Melo (1998, p. 31) se expressa no sentido de que, 

 

[...] a mais desafiante das tarefas do político do Direito no que concerne à 
produção normativa, seja aquela em que, identificando um novo direito, 
verifica ele a necessidade de normatizá-lo ou seja tem a convicção de que é 
importante incluí-lo no sistema dogmático, para garantir sua exigibilidade. 

 

Esses novos Direitos surgem frutos da dinâmica social, em razão da crescente 

complexidade das relações econômicas, de avanços científicos e tecnológicos e 

processos de aculturação e do reconhecimento de novos atores sociais. Nos casos 

de proposições, deve-se levar em conta os critérios axiológicos, a fundamentação 

ético-política como também o chamado paradigma do cálculo das vantagens da 

tradição doutrinária do utilitarismo. 

Esse terceiro momento da classificação de Osvaldo Ferreira de Melo tem uma 

correspondência com as racionalidades jurídico-formal e ética de Manuel Atienza. 

Para esse, a atividade legislativa jurídico-formal tem como fim a criação de um sistema 

jurídico constituído por leis que não apresentem lacunas, contradições ou 

redundâncias fazendo como que o Direito seja um mecanismo de previsão da conduta 

humana e de solução dos conflitos fundados num sistema de seguridade.  

Para Manuel Atienza (1997, p. 32), 

 

Sin embargo, el valor seguridad no es tampoco un valor último. La idea de 
seguridad o previsibilidad implica en sí misma un valor [...], pero este valor es 
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graduable en función de qué si lo que se asegura; es decir, el valor seguridad 
remite otros valores, como la libertad y la igualdad.  

 

A produção da nova lei em nível da racionalidade jurídico-formal (R2) deve 

atender os critérios estabelecidos pelo ordenamento jurídico inclusive em consonância 

com os princípios constitucionais. A atividade legislativa no âmbito da racionalidade 

jurídico-formal deve incrementar a utilização da técnica jurídica voltada ao 

aperfeiçoamento dos profissionais teóricos e práticos que atuam na produção da 

norma. Nesse sentido a técnica jurídica vai além dos conhecimentos voltados 

unicamente à dogmática, levando à utilização do Direito comparado, da Teoria do 

Direito e da Lógica Jurídica.  

Para o cumprimento desse nível de racionalidade, reforça Manuel Atienza, é 

fundamental a elaboração de diretrizes legislativas adequadas e a criação de oficinas 

técnicas nos organismos responsáveis pela produção legislativa. 

O critério de racionalidade ética é atendido na medida em que os propositores 

da nova norma estão eticamente legitimados para assim proceder, levando a um 

comprometimento ético dos destinatários na observância da lei (ATIENZA, 1997, p. 

39) 

No conjunto de normas que formam o sistema jurídico vigente na sociedade 

deverá estar implícito todo um conjunto de valores éticos, mesmo de forma abstrata, 

de liberdade, igualdade e justiça, que venham justificar seus fins.  

Em razão de a ética estar em um patamar abstrato esta não gera nenhuma 

técnica legislativa específica, uma vez que a liberdade, a igualdade e a justiça são 

alcançadas mediante a observância dos critérios de racionalidade apresentados 

anteriormente. 

Nesse sentido, ressalta Manuel Atienza (1997, p. 40), 

 

El único ‘instrumento’ del que dispone la ética es el discurso moral, pero 
justamente se trata de un instrumento que se desnaturalizaría si se utilizara 
para conseguir finalidad (fines perlocucionários) que vayan más allá del 
propio discurso. 

 

A verificação de irracionalidade ética da lei se caracteriza quando a mesma for 

ditada por quem não está eticamente legitimado, porque prescreve comportamentos 

imorais, não prescreve comportamentos que deveria prescrever ou persegue fins 



 

173 

Discussões jurídicas na contemporaneidade: o direito que pulsa na vida em sociedade 
(ISBN: 978-65-88712-66-5) 

ilegítimos. São prioritariamente os estudos voltados à Filosofia do Direito, à Moral e à 

Política que subsidiarão o editor nos problemas da racionalidade ética.  

A análise dos níveis de racionalidade legislativa que devem compor todo o 

processo de produção das leis leva ao cumprimento de objetivos distintos, quais 

sejam: buscar uma unidade entre saberes heterogêneos que envolvem o estudo da 

legislação. Como segundo objetivo, a definição de um estatuto epistemológico a 

respeito do estudo da legislação, ou seja, a utilização de técnicas para potenciar a 

racionalidade legislativa evitando a ocorrência de irracionalidades legislativas. Por fim, 

evitar uma supervalorização da teoria e da técnica da legislação levando a um 

mascaramento e não à solução dos problemas. 

 

2.4.1.4 Quarto Momento – Fase da Estética Funcional da Normatização 

 

Esta é a fase de dar à norma a forma definitiva, ou seja, os preceitos mais 

adequados, qualidade literária na redação das leis, estética jurídica, estética funcional, 

pois uma estrutura de regras de Direito ainda que seja bela deve funcionar bem, se 

não converter-se-á em dano efetivo. 

O Político Jurídico deve ter em conta que todo o esforço para alcançar a norma 

mais útil e mais justa pode ser colocado em risco se não for observado o estilo e a 

estética, evitando a obscuridade, a imprecisão, o pedantismo; ser compreensível a 

todo cidadão para que este possa exercer a plena cidadania. Essas observações 

valem para as decisões judiciais, que são normas concretas, as quais deverão ser 

entendidas pelas partes interessadas. 

Ao analisar a atividade legislativa em face da racionalidade linguística (R1)  

deve-se considerar a clareza e a fluidez das mensagens aliadas ao valor instrumental 

levando, então, ao sucesso do ato comunicativo. É, portanto, no nível da racionalidade 

jurídica que uma lei pode ser considerada racional ou irracional, na medida em que 

fracassa como ato de comunicação. Há que se considerar que a clareza comunicativa 

está em consonância com os demais níveis de racionalidade, apesar de que as leis 

costumam apresentar sinais de irracionalidade já neste primeiro nível de análise 

(ATIENZA, 1997, p. 28-29).  
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A racionalização da atividade legislativa no campo da comunicação se dá 

mediante a utilização de conhecimentos das diferentes áreas do saber, tais como, a 

Linguística, Lógica, a Informática e a Psicologia Cognitiva evitando assim o 

cometimento de lacunas, incoerências e ambiguidades sintáticas no texto normativo. 

 

2.5 A POLÍTICA JURÍDICA E OS NOVOS DIREITOS 

 

A sociedade contemporânea num enfoque pluralista tem vivenciado, nas 

últimas décadas, mudanças significativas contribuindo para novas formas de 

organização social, de regulação dos procedimentos comportamentais e de múltiplas 

redefinições no âmbito da construção da norma jurídica.  

Essas mudanças, fruto do desenvolvimento no modo de viver, produzir, 

consumir e, consequentemente, de relacionamento dos novos atores sociais 

transcendem os limites e as possibilidades do sistema levando ao surgimento de crise 

de paradigmas. Novos espaços, novas reivindicações, novas demandas e novos 

sujeitos passam a exigir novos direitos. 

Como afirma Norberto Bobbio (1982, p. 6), 

 

[...] os direitos não nascem todos de uma vez. Nascem quando devem ou 
podem nascer. Nascem quando o aumento do poder do homem sobre o 
homem – que acompanha inevitavelmente o progresso técnico, o progresso 
da capacidade do homem de dominar a natureza e os outros homens – ou 
cria novas ameaças à liberdade do indivíduo, ou permite novos remédios para 
as suas indigências [...] 

 

É inegável o processo evolutivo na construção dos direitos humanos, 

considerando-se dessa forma a sua historicidade, assim, para Osvaldo Ferreira de 

Mello (1998, p. 75) “toda época tem seus direitos nascentes e emergentes, que se 

originam das mudanças tecnológicas, dos costumes e da moral e ainda dos 

progressivos avanços das descobertas e das invenções”.  

A cidadania não se constrói por decretos ou intervenções externas, programas 

ou agentes pré-configurados. Ela se constrói como um processo interno, no interior 

da prática social em curso, como fruto do acúmulo das experiências engendradas. A 

cidadania coletiva é constituidora de novos sujeitos históricos, quais sejam, as massas 

urbanas espoliadas e as camadas médias expropriadas. 
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Para Osvaldo Ferreira de Melo (1998, p. 72),  

 

A atividade criativa da Política Jurídica será o sopro vivificador que deve 
bafejar os sistemas dogmáticos. Ao exigir a justificação não só da norma mas 
também de seus processos de elaboração e aplicação, a Política Jurídica 
provocará não apenas normas corrigidas, mas um direito reconceituado para 
servir às reais necessidades de viver. 

 

Para Antonio Carlos Wolkmer (2003, p. 4), “por certo, os novos direitos 

materializam exigências permanentes da própria sociedade diante das condições 

emergentes da vida e das crescentes prioridades determinadas socialmente”.  

A consolidação dos novos direitos deve permear uma discussão sociológica, 

política da ordem jurídica, vinculada a uma visão juridicizante da política, para que a 

lei não venha consolidar a vontade das elites políticas dominantes e sim, represente 

as legítimas aspirações sociais (OLIVEIRA JUNIOR, 2000, p. 88). 

As relações entre direitos do homem e sociedade, a estreita conexão existente 

entre mudança social, o nascimento de novos direitos e o acelerado processo de 

multiplicação destes direitos, são justificados por Norberto Bobbio (1992, p. 68), em 

três razões principais: 

 

[...] a) porque aumentou a quantidade de bens considerados merecedores de 
tutela; b) porque foi estendida a titularidade de alguns direitos típicos a 
sujeitos diversos do homem; c) porque o próprio homem não é mais 
considerado como ente genérico, ou homem em abstrato, mas visto na 
especificidade ou na concreticidade de suas diversas maneiras de ser em 
sociedade, como criança, velho, doente [...]. 

 

Mediante as considerações levantadas com relação aos novos direitos o que 

se constata é que são produtos históricos, frutos de reivindicações concretas 

vivenciadas no âmago das relações sociais, geradas por situações de injustiça, e 

edificados nos direitos fundamentais do homem, garantidos pelo Estado democrático 

que deverá garantir a sua efetividade, uma vez que, sem direitos reconhecidos e 

garantidos não há democracia.  

O que vale mencionar é que mediante os direitos já conquistados, a dinâmica 

social trará, a cada novo momento vivido, novos direitos a serem conquistados e 

incorporados na sociedade e reconhecidos no Estado democrático de Direito.  
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3 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A Política Jurídica fundada sobre padrões éticos e identificada com a ideia de 

produção de normas justas e socialmente úteis, oferece possibilidades e 

oportunidades de construção do “direito que deve ser e como deva ser”. Portanto, as 

reflexões deste estudo tiveram por intuito identificar os fundamentos de uma 

teorização a respeito de Política e Direito, estabelecendo passo a passo a construção 

da norma que leve a valorização do ser humano na sua diversidade social. 

A construção da norma justa e socialmente útil, numa perspectiva da Política 

Jurídica, perpassa por momentos ou fases político-jurídicos que se inicia no âmago 

da vida social, num segundo momento, na fase de convicção em que  leva em conta 

as representações jurídicas detectadas nas manifestações de opinião pública, na 

sequência pelas representações jurídicas captadas na consciência jurídica da 

sociedade, e assim, chega-se na produção normativa, para ao final trabalhar a estética 

funcional da norma, com a clareza necessária bem como, as qualidades linguísticas 

para a melhor compreensão da sua essência.     

Nesse contexto, a Política Jurídica vem contribuir de forma significativa para as 

legítimas aspirações sociais na efetivação dos novos direitos preconizados, com o 

propósito de reordenar, em novas bases éticas a convivência social, o papel do Estado 

e a garantia da dignidade de todo cidadão perante a realidade das necessidades 

vivenciadas em sociedade.  
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ENTRE DISCIPLINA E NORMA JURÍDICA: O DIREITO NORMALIZADO-

NORMALIZADOR NA FORMAÇÃO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO FEMININO 

BRASILEIRO 

 

BETWEEN THE DISCIPLINE AND THE MODERN LAW:  FORMATION OF THE 

BRAZILIAN FEMININE PENITENTIAL SYSTEM 

 

Ana Carla de Oliveira Bringuente45 
Georgea Bernhard 46 

 

RESUMO 

Este artigo objetiva analisar os entremeios do poder disciplinar e da norma jurídica na 
formação do sistema penitenciário feminino no Brasil. Para tanto, apresenta-se o 
breve histórico sobre o sistema penitenciário feminino no Brasil. Ato seguinte, analisa-
se como a mulher encarcerada encena a produção e reprodução de corpos vivos 
adequados ao seu tempo. Por fim, demonstra-se o papel que a ciência jurídica 
conforma neste processo de excluir a encarcerada da sociedade, na medida em que 
o poder disciplinar e o biopolítico implicam e são implicados, no/pelo Direito. 
Utilizando-se do método hipotético-dedutivo, a hipótese neste artigo é a de que o 
direito apenas chancela a escolha da sociedade em manter excluída a encarcerada, 
eis que reflexo do perfil da mulher que não está adequada aos padrões ditados pela 
governamentalidade. 

 

Palavras-chave: Encarceramento Feminino. Produção de Subjetividades. Direito 

Normalizado-normalizador.  

 

ABSTRACT 

This article tries to analyze the interim disciplinary power of the legal norm from the 
formation of the feminine penitentiary system in Brazil. Therefore, a brief history about 
the feminine penitentiary system in Brazil is presented. Next, it analyzes how an 
imprisoned woman is engaged in the production and reproduction of living bodies 
adapted to her tempo. Finally, it demonstrates the role that the legal science conforms 
to this process of excluding the incarcerated from the society, to the extent that the 
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disciplinary or biopolitical power implies that they are involved, not directly. Using the 
hypothetical-deductive method, it is hypothesized in this article that will only chance 
the escort of the em manter society excluded to incarcerated, and reflects on the profile 
of the woman who is not suitable for the patrons appointed by the governamentality. 

 

Key-words: Female Incarceration.  Production of Subjectivities.  Directive Normalized-

normalizer. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

A Constituição de 1988 consolida ao encarcerado a integridade física e moral 

no art. 5º, XLIX, ao prever que “é assegurado ao preso o respeito à integridade física 

e moral”, em nítida proteção não apenas da pessoa em si, mas também da sua 

dimensão psicológica.   

De outro viés, o princípio da igualdade encontra-se expressamente previsto no 

caput do artigo 5º da Constituição Federal, sendo este uma das bases fundantes do 

Estado Democrático de Direito.  

É a junção desses dois direitos fundamentais que denotam a preocupação do 

constituinte originário em salvaguardar a mulher encarcerada aos padrões mínimos 

condizentes com o exercício de uma vida digna. Ocorre que, historicamente, tais 

direitos nunca chegaram a ser concretizados e o descaso praticado pela sociedade 

com a população carcerária é ainda mais evidente quando se refere à mulher 

encarcerada.  

Assim, o presente artigo busca analisar os entremeios do poder disciplinar e da 

norma jurídica na formação do sistema penitenciário feminino no Brasil. Para tanto, 

apresenta-se breve histórico sobre o sistema penitenciário feminino no Brasil. Ato 

seguinte, analisa-se como a mulher encarcerada encena a produção e reprodução de 

corpos vivos adequados ao seu tempo. Por fim, demonstra-se o papel que a ciência 

jurídica conforma nesse processo de excluir a encarcerada da sociedade, na medida 

em que o poder disciplinar e o biopolítico implicam e são implicados, no (e pelo) 

Direito.  

Utilizando-se do método hipotético-dedutivo, a hipótese, neste artigo, é a de 

que o Direito apenas chancela a escolha da sociedade em manter excluída a 
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encarcerada, eis que reflexo do perfil da mulher que não está adequada aos padrões 

ditados pela governamentalidade. 

 

2 BREVE HISTÓRICO SOBRE O SISTEMA PENITENCIÁRIO FEMININO NO 

BRASIL 

 

O encarceramento feminino no Brasil surgiu no início do século XVI, época em 

que as mulheres encarceradas, sendo escravas a maioria delas, eram submetidas a 

compartilhar a mesma cela com aprisionados do sexo masculino, ficando vulneráveis 

a vários tipos de situações desumanas (ANGOTTI, 2012). 

As taxas de criminalidade feminina nunca foram expressivas quando 

comparadas com as relativas ao gênero masculino. E parte do fenômeno encontra-se 

relacionada “à feminilidade hegemônica que [ainda] caracteriza a mulher como um ser 

frágil, passivo, menos afeito à violência e ao cometimento de crimes e vítima de 

agressores do sexo masculino” (GERMANO; MONTEIRO; LIBERATO, 2018, p. 29). 

Esta marca oriunda da própria sociedade – eis que a política estatal é apenas uma 

das formas de naturalizar a sua conduta – contribuiu para o descaso do Estado em 

realizar ações cuja finalidade fosse buscar melhores condições para as detentas. Tão 

somente em 1920, diante do crescente número de mulheres infratoras, o Estado 

começou a desempenhar um papel mais atuante sobre as delinquentes (FREITAS, 

2012). 

Não se consegue precisar o perfil racial dessas mulheres encarceradas durante 

as primeiras décadas do século XX. No entanto, sabe-se que a condição do negro 

naquele tempo era ainda mais desfavorável do que nos dias atuais. Nesse sentir, a 

passagem seguinte:  

 

Em suma, nas rotas do desvio estavam quelas que eram discrepantes na 
paisagem urbana ideal. As mulheres escandalosas, as vestidas de maneira 
vulgar, as prostitutas, as moradoras de favelas e cortiços, as que 
frequentavam locais masculinos, as que se expunham ao mundo do trabalho, 
as negras e mestiças, as criadas e empregadas. Em um cenário mais amplo, 
é possível atribuir a criminalização dessas mulheres não apenas à 
criminalização dos desvios do feminino, mas também à criminalização da 
pobreza, uma vez que quem era pobre potencialmente poderia ser criminoso, 
pois habitava e frequentava locais ‘degenerados’, como os cortiços e o baixo 
meretrício. Além disso, a legislação do país criminalizava condutas como a 
vadiagem e a mendicância, ou seja, agentes que não tinham empregos 
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regulamentados, moradia, e que perambulavam pela cidade, evidenciando a 
desigualdade social e a desordem no espaço que tanto se buscava ‘civilizar’. 
Pela prática punitiva do período é possível pontuar os ‘agentes do desvio’ que 
se buscava punir, esconder e trancafiar (ANGOTTI, 2012, p.120).  

 

Em 1921 ocorreu o Patronato das Presas, movimento liderado pela Condessa 

de Cândido Mendes em junção com as Irmãs da Congregação de Nossa Senhora do 

Bom Pastor d’Angers, com o intuito de reivindicar a construção de presídios femininos 

que fossem capazes de fornecer melhores condições de vida às encarceradas e 

capazes de atender às demandas exclusivamente femininas (CRUCIO, 2017). 

A ideia defendida pelo Patronato era a centralização das detentas em colônias 

agrícolas, produzindo o que fosse necessário para a sua sobrevivência. Essa 

condição de “pobres válidas” (MACHADO, 2007, p. 66), ou seja, de pessoas que 

estavam aptas ao trabalho mesmo que estivessem presas, permitiu a implantação 

desses tipos de colônias penais. Tal iniciativa foi a forma encontrada de não trazer 

prejuízos financeiros ao Estado, pois, o local seria mantido com a força de trabalho 

das detentas, seguindo a filosofia utilitarista, proposta originariamente por Jeremy 

Benthan e vigente à época47. 

Note-se que a implementação do trabalho nas colônias penais produzia efeitos 

desejáveis na medida em que sujeitava os corpos a movimentos regulares, excluindo 

a agitação e a distração, impondo uma hierarquia e uma vigilância que eram bem 

aceitas e penetravam ainda mais profundamente no comportamento das condenadas 

(FOUCAULT, 2004).  

Assim, diante da necessidade de modernização e adequação dos sistemas 

penitenciários e firmes no propósito de segregarem, por sexo, as instituições prisionais 

da época, José Gabriel de Lemos Britto48 e Cândido Mendes de Almeida Filho 

apresentaram um esboço para a criação da Penitenciária Agroindustrial, o Sanatório 

Penal e a Penitenciária de Mulheres (HELPES, 2014), o que culminou com a criação 

                                                      
47 É necessário que todo esforço que ele [o trabalhador-prisioneiro] faça tenha sua recompensa; mas 

não é necessário que essa recompensa seja tão grande, ou quase tão grande, quanto a que ele teria 
se trabalhasse em outro local. O confinamento, que é sua punição, ao impedir que ele leve o produto 
de seu trabalho para outro mercado, o sujeita a um monopólio, do qual o contratador, seu senhor, tira, 
naturalmente, como qualquer outro monopolista, o maior proveito que pode (BENTHAN, 2008, p. 54). 

48 José Gabriel de Lemos Britto era o funcionário da República dos Estados Unidos do Brasil e jurista 
baiano. Depois de percorrer todo o país em inspeção e estudos, elaborou entre os anos 1923 e 1924, 
os três volumes do Compêndio ‘Os Sistemas Penitenciários do Brasil’ (BRASIL, 1952). Este trabalho 
concedeu à Lemos Brito a nomeação de membro do Conselho Penitenciário do Distrito Federal, cujo 
presidente era Cândido Mendes de Almeida Filho.  
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do Instituto Feminino de Readaptação Social, em 1937, na cidade de Porto Alegre/RS. 

Tratava-se do primeiro estabelecimento prisional onde mulheres cumpririam suas 

penas separadas dos homens encarcerados (ANGOTTI; SALLA, 2018).  

Ato seguinte, em 1942, por meio do Decreto nº 3971/41, surgiu a primeira 

penitenciária feminina do antigo Distrito Federal49, na cidade do Rio de Janeiro, 

construída propositalmente distante dos presídios masculinos e administrada por 

freiras, responsáveis pela educação e disciplina das detentas no ambiente prisional 

(SOARES; ILGENFRITZ, 2002). 

Apesar da construção das duas penitenciárias terem em vista o 

encarceramento feminino e o discurso oficial enaltecer os preceitos básicos da 

dignidade das mulheres encarceradas, a lógica da racionalidade que culminou na 

implementação de tais projetos fecunda-se no respeito e bem estar dos apenados do 

sexo masculino (ANGOTTI, 2012). O trecho abaixo evidencia o que se apresenta: 

 

Encontrei em prisões do Norte loucas em estado de gravidez. Elas haviam 
concebido no cárcere[...] Miséria humana, sim, mas fatalidade inexorável do 
sexo, para o qual a organização penitenciária não teve as medidas 
preventivas indispensáveis. Os criminosos desse horrendo crime não foram 
os reclusos, que abusaram das loucas, foram as autoridades que as 
expuseram entre homens sem alma, superexcitados pelo ascetismo 
penitenciário. É preciso convir no que são geralmente as insanas que a 
polícia atira à infâmia de certos cárceres. Elas, por força de sua própria 
alienação mental, são impudicas, de gestos e palavras. Nas suas crises 
rasgam os vestidos, põem-se nuas. Das outras grades os infelizes 
contemplam esse espetáculo, e acabam vendo apenas a mulher, esquecendo 
sua condição de louca. Daí o que se verifica. Isto quando não são os guardas 
da lei que abusam das felizes (BRITTO, 1939, p. 40-41). 

 

Isso porque era necessária era a separação de gênero nos presídios com a 

justificativa de que a presença feminina causava perturbação aos homens devido à 

abstinência sexual imposta aos apenados deste sexo (SOARES & ILGENFRITZ, 

2002).  

Assim, o perfil da mulher encarcerada encaixava-se nos moldes daqueles que 

haviam rompido com as expectativas da sociedade, sendo papel da religião, por 

consequência, catequisar as mulheres para que estivessem “prontas” para serem 

ressocializadas na sua condição de esposa, mãe e dona de casa após o término do 

cumprimento de pena, o que será apresentado no próximo item. 

                                                      
49 Até o ano de 1960 o Distrito Federal do Brasil sediava-se no Estado do Rio de Janeiro. 
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3 A MULHER ENCARCERADA E A PRODUÇÃO E REPRODUÇÃO DE CORPOS 

VIVOS ADEQUADOS AO SEU TEMPO 

 

Delineada a formação das penitenciárias femininas, resta por ora, evidenciar 

as relações de força que perpassavam o tratamento conferido às mulheres 

encarceradas naquele tempo.  Algumas questões decorrentes da visão de mundo da 

época são evidenciadas a partir de um olhar mais acurado sobre o fato de serem os 

presídios administrados pelas freiras pertencentes a uma congregação da Igreja.  

Em que pese a lógica da secularização e do abandono da proteção divina para 

ter na ciência e na lei a expressão superior da razão e, sobretudo, no Estado a 

representação da principal fonte do poder e do Direito (BRINGUENTE, 2019), a Igreja 

seguia cumprindo com o seu papel assistencial e moralizante, incorporando-se às 

formas modernas de governamentalidade (CASTRO, 2009).  

A presença constante, atenta e curiosa, implicava na proximidade da freira para 

com cada uma das detentas e, em troca, exsurgia o saber poder destas observações 

insistentes (FOUCAULT, 2004; 2017). A reconstrução do corpo feminino da detenta a 

ser eventualmente reintroduzido na sociedade e esposado pelo homem moderno 

sujeitava-se, então, a um “poder que, justamente, não tem a forma da lei nem os 

efeitos da interdição” (FOUCAULT, 2017, p. 49) mas era cunhado pela legitimidade e 

autoridade da religião e suportado pelas demais instituições da sociedade.  

Aqui, a presença da religião nas instituições prisionais da época delega à Igreja 

a condição de uma “estrutura semijurídica” (MACHADO, 2007, p. 57) em que produz, 

por meio do convívio com a detenta, um significado econômico, social moral e político, 

de tal sorte que este caráter totalizante ambicionava aquela encarcerada que mais 

próxima estivesse dos padrões de conduta que a própria Igreja e a sociedade tivessem 

estabelecido como sendo os ideais para ela (FOUCAULT, 2013).  

Com isso, as relações de força que atuavam na constituição dos corpos da 

detentas eram múltiplas e funcionavam no interior do corpo social (FOUCAULT, 1999), 

não perpassando apenas pela sua relação para com o Estado. Nesse sentir, as 

instituições, tais como escolas, Igrejas e o próprio Estado, funcionavam por meio de 

forças que transcendiam suas concepções formais e apoiavam-se umas às outras, 

ultrapassando as barreiras tradicionais (LEMOS, 2019). 
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E ainda, que a racionalidade moderna seguisse o seu aspecto científico da 

representação na primeira parte do século XX, merece destaque o modo como os 

juristas e médicos entendiam a punição da mulher. Via-se na figura binária da mulher 

um corpo constituído de duas faces que justificavam o tratamento dado pela Igreja: 

em decorrência de sua fragilidade diante da fatalidade cometida, uma das faces 

evidenciava a mulher digna de atenção e perdão; e a outra face pronunciava o instinto 

que movia o espírito carnal para a prática de condutas desviantes e inaceitáveis, em 

decorrência da loucura e do sexo (LIMA, 1983 apud ANGOTTI, 2018).  

Assim, na visão dos juristas e médicos, para expiar a sua culpa a mulher 

transgressora fazia jus de benevolência e perdão, mas também era merecedora de 

tratamento suficiente a sua remissão. E nesse sentir, concorda-se com Vera Malaguti 

Batista ao apontar que o positivismo apenas coloca em dia a ordem inquisitorial, uma 

vez que no mais “recôndito da nossa alma esse estado de religiosidade derrama nossa 

maneira de pensar e sentir a questão criminal [...] desliza, vaza dos estudos médicos 

para os estudos do Direito” (BATISTA, 2016, p. 297-298), mantendo-se incólume a 

religião atrelada às questões de segurança pública do Estado, fazendo surgir 

“espaços de secularização sem a ruptura do poder clerical” (BATISTA, 2016, p. 298). 

Ainda, a implementação da Penitenciária das Mulheres não pretendia atender 

a dignidade da mulher no cumprimento de sua pena, mas se sustentava no 

assujeitamento das detentas que, para além dos padrões das instalações internas da 

prisão, adestrava e docilizava seus corpos a fim de que estas se subordinassem ao 

padrão de comportamento ditado pela normalização vigente à época. Poder este que 

não repreendia, mas antes produzia (FOUCAULT, 2004) e alimentava-se do hábito e 

da cotidianidade do ambiente familiar e sociedade (SOARES; ILGENFRITZ, 2002).  

Essa subordinação estava em consonância com os ditames da 

governamentalidade da época, que pregava a consagração de “modelos impostos 

pela dominação classista e sexista” (RAGO, 2008, p. 166). A detenta, enquanto corpo 

produzido sob aquelas marcas e registros, encontrava-se sempre amparada, ou não, 

pelo olhar do outro masculinizado. Não sem razão Silvia Federici aponta a 

masculinização da linguagem quando da passagem do sistema feudal para o sistema 

capitalista, adequada aos moldes cartesianos, lógicos e claros, onde se distingue com 

perfeição entre mente e matéria e entre o subjetivo e o objetivo (FEDERICI, 2004). 
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Isso porque “quando os filósofos falavam do ‘homem’ como um ser racional, faziam 

referência exclusiva a uma pequena elite composta por homens adultos, brancos e de 

classe alta” (FEDERICI, 2004, p. 277).  

A mulher, enquanto sujeito marcado por suas fraquezas descritas em seu 

próprio corpo e por sua inteligência desviante do padrão hegemônico, carecia, então, 

de maior vigilância e tutela da Igreja e do Estado – haja vista estar mais ligada à carne 

do que à espiritualidade (CHERNICHARO, 2014). 

O discurso e a produção da verdade sobre o que era certo, o que deveria ser 

feito e como deveriam ser tratadas as detentas era produzido pela igreja, juntamente 

com os médicos e juristas, figuras que atendem aos preceitos de homem, branco e de 

classe alta e, portanto, distintos em uma sociedade “antropo-falo-ego-locêntrica” [sic] 

(ROLNIK, 2019). Relação de poder que, para além da condição do Estado, adentrava 

nas minúcias das relações com as demais instituições da sociedade. A mulher e, mais 

especificamente, a mulher detenta era o “outro” na versão feminina que merecia 

tratamento e polidez.  

Note-se, que esse outro que é “normalizado e medicalizado pelos saberes e 

poderes e que é produzido como objeto de saber e poder (PORTOCARRERO, 2008) 

é aquilo que marca e distingue a mulher encarcerada nos idos da década de 20 a 40 

do Século XX, seguido de todos dispositivos de poder que a rodeavam e dos discursos 

praticados pela Igreja e pela sociedade como um todo e a colocava em uma posição 

de uma espécie de anormal que carece – e deseja – a correção.  

Desta feita, esse desejo de pertencer e ser corrigida é o que nesse cenário 

carcerário, pode-se diferenciar o poder da violência. Segundo Alfredo Veiga-Neto 

(2015), pode o poder e a violência se embrenharem nas artimanhas das relações de 

poder. No entanto, o poder negocia, se autojustifica, dobra e constrói, o poder é 

positivo porque normaliza a conduta. São sempre, em verdade, práticas de 

subjetivação que estavam esmaecidas no imaginário social (RAGO, 2008) mas que 

persistem e impõem com a força e conduta do normal. 

Aqui, sem desconsiderar toda a violência que essas mulheres sofreram, mas 

acolhendo-as, juntamente com o poder, tem-se a noção de normalização sendo 

adequada à situação. Trata-se de um dos grandes instrumentos de poder que obriga 

a uniformizar as multiplicidades e, ao mesmo tempo, singulariza na medida em que 
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possibilita que os detalhes sejam tratados no nível das especificidades, tornando úteis 

as diferenças (PORTOCARRERO, 2008). 

 

4 O DIREITO NORMALIZADO-NORMALIZADOR: A RELAÇÃO JURÍDICA COMO 

JUSTIFICADORA DA NORMA DISCIPLINAR 

 

Para se compreender como a noção de poder pode ser aplicada no trato que 

recebiam as mulheres encarceradas durante a implementação das penitenciárias 

femininas, é preciso considerar que os poderes organizacionais ditados por 

determinadas leis, ou oriundos da soberania do Estado são, tão somente, “suas 

formas terminais” de poder (FOUCAULT, 2017, p. 100).  

Suas reminiscências refletem o produto final de um comportamento social que, 

em momento anterior, foi legitimado por um micropoder que “intervém materialmente, 

atingindo a realidade mais concreta dos indivíduos – o seu corpo –, e se situa no nível 

do próprio corpo social, e não acima dele, penetrando na vida cotidiana” (MACHADO, 

2007, p. 168), de tal modo que a naturalização e a normalização estão presentes 

mesmo antes que autoridade oriunda da própria lei venha a se impor. 

Por meio das tecnologias positivas de poder se promovem os desejos de 

pertencimento que a norma faz surgir em uma sociedade ou em determinado grupo, 

eis que tais tecnologias são as responsáveis por “agenciar a produção de condutas 

esperadas” (FONSECA, 2012, p. 88). Normalizar é o que pretende o poder, tornar 

normal, aceito dentro de uma determinada classificação binária entre o aquilo que é 

bem-vindo, ou até mesmo tolerável, daquilo que merece ser corrigido e adequado 

(FOUCAULT, 2001).  

Assim a norma disciplinar guarda a ínfima relação entre o público e o privado 

e, no desejo produzido de pertencer, encontra-se a liberdade, ainda que se esteja 

falando do cárcere e de várias medidas restritivas adequadas à época. É que nas 

rotas do desvio encontravam-se as que se desviavam do padrão imposto pela 

sociedade da época e, por isso, ali estavam as ditas mulheres escandalosas, 

impertinentes, prostitutas, faveladas, as que tinham trabalhos supostamente indignos, 

as negras e mestiças.  
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A ressocialização dessas mulheres encarceradas que desafiavam os padrões 

– e que só eram visíveis à sociedade em razão de sua ousadia afrontosa ao sistema 

liberal – merecia o aporte moralizante da Igreja e, para tanto, o direito teria que 

resguardar essa relação.  

Ao desmistificar o espaço privado da ideia de que o caracteriza como 

privacidade e intimidade, mas antes quer dizer a privação de “coisas essenciais à vida 

humana” (ARENDT, 2003), é possível identificar que a invisibilidade destas mulheres 

encarceradas fazia com que tivessem também suprimidas a sua identidade (ARENDT, 

1993).    

Isso porque o papel natural da mulher daquela época estava confinado a 

pertencer ao ambiente privado. Seu espaço de liberdade, por conseguinte, restringia-

se aos limites da propriedade privada e na condição de uma boa esposa e cuidadora 

de seus filhos. Sua condição de vivente estava restrita às “reiteradas tentativas de 

domesticação de suas palavras, de seus corpos e de seu imaginário a partir de 

políticas sexuais de silenciamento” (SATTLER, 2020, p. 89), sendo relegada ao seu 

marido que detinha o poder patriarcal. 

Apesar de concedido o direito de voto às mulheres, ainda na década de 30 

(CARVALHO, 2002), sua cidadania era apartada por meio “domesticação, da 

privatização ou da reprivatização” (SATTLER, 2020, p. 92) de seus corpos, sagrando 

vitoriosa a política estatal de controle sobre o corpo feminino. Para tanto, evoca-se a 

distinção Kantiana de cidadania ativa e passiva, sendo que nessa última classe 

encontravam-se as mulheres, ante o caráter privado e doméstico que possuíam 

(KANT, 2013). 

Assim, a mulher transgressora desses padrões estigmatizantes de uma figura 

dócil e comportada fugia à realidade desejada pela sociedade e, para tanto, o Direito 

estaria ali para regular o que não havia se conseguido por meio da norma social 

disciplinar. 

Tem-se por comum atribuir à norma jurídico-legal a forma de exercício do poder 

Em verdade a norma jurídico-legal é a forma tradicional de se enxergar o poder. Por 

esse viés, Márcio Fonseca (2012) apresenta que esta seria apenas uma das imagens 

da norma trabalhada por Foucault. 
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Foge à concepção foucaultiana a ideia de “regra como vontade soberana” 

(FOUCAULT, 1999, p. 45), eis que o modelo jurídico-discursivo, aquele embasado na 

teoria clássica do contrato social e arraigado da forma binária entre o lícito e o ilícito 

não é capaz de dar conta dos desafios que a realidade social impõe.    

 

Para Foucault, nesse modelo, o modo de exercício do poder seria dado pelo 
enunciado da regra ou da lei que, estabelecendo formalmente o lícito e o 
ilícito, o permitido e o proibido, definiria claramente uma polaridade: de um 
lado, o polo que interdita, ordena e domina (denotativo da presença do 
poder); de outro, o polo que obedece, submete-se e é dominado 
(caracterizado pela ausência do poder) (FONSECA, 2012, p. 96). 

 

O modelo de sociedade de normalização, por sua vez, alcança a composição 

do poder individualizador (normação) juntamente com o poder regulamentador 

(normalização em sentido estrito) atuando simultaneamente por meio de tecnologias 

de poder suficientes à produção de sujeitos adequados aos regimes de saber 

impostos pela norma, já que o poder produz tanto o corpo individual quanto o corpo 

social homogêneo. Em uma sociedade “como essa, em que se conseguiu regular e 

controlar tanto o corpo-organismo como o corpo-espécie da população, é a vida como 

um todo, o ‘vivo’, em última instância, o objeto por excelência do poder” (GADELHA, 

2016, p. 83).  

Logo, muito mais do que se pensar tão somente nas práticas jurídicas que 

compõem determinado cenário a ser analisado, o que se está em jogo são as 

implicações havidas entre a norma jurídica (normatividade) e a norma disciplinar e 

biopolítica. Por essa via, Foucault procura demonstrar que essa ‘normatividade’, que, 

por vezes, pode servir de veículo para as implicações entre lei e norma, não se 

confunde com os procedimentos de normalização, mas com esta se relaciona e se 

implica mutuamente. Nesse sentir, da passagem da lei à norma não é apenas uma 

mão única, mas uma via de mão dupla (FONSECA, 2012). 

Assim, desmistifica-se a neutralidade do modelo jurídico-discursivo e o 

considera como um plano poroso apto a receber as confluências dos demais poderes 

disciplinares e biopolíticos. Tão somente, a partir desse ponto é que se observam as 

inúmeras possibilidades de implicação nas nuances advindas de um olhar mais 

aguçado às praticas que pretendiam excluir a encarcerada da sociedade, na medida 

em que o poder disciplinar e o biopolítico implicam e são implicados, no/pelo Direito. 



 

192 

Discussões jurídicas na contemporaneidade: o direito que pulsa na vida em sociedade 
(ISBN: 978-65-88712-66-5) 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O encarceramento feminino cresceu, exponencialmente, nos últimos anos, 

trazendo uma série de reflexões pertinentes acerca do tratamento recebido pelas 

detentas do Estado. Para tanto, a fim de compreender o cenário atual é preciso olhar 

para o passado, verificando as estruturas de poder que buscam exercer o controle 

dos corpos femininos por trás das grades. 

Assim, esse artigo apresentou um breve histórico sobre o sistema penitenciário 

feminino. Enfatizou-se que a invisibilidade histórica das mulheres transgressoras, 

perpetuada com o passar dos séculos pelas inúmeras vulnerabilidades no cárcere, 

denotam que o espaço prisional foi construído e pensado para homens, não 

atendendo as necessidades básicas femininas. As celas carcerárias, àquele tempo, 

eram compartilhadas por homens e mulheres, possibilitando que elas fossem 

estupradas e molestadas pelos presidiários.  

A separação dos gêneros nos presídios somente foi implementada sob a 

justificativa de que as mulheres causavam perturbação ao sexo masculino, devido às 

características sensuais femininas que causavam o desejo sexual masculino. Nesse 

sentir, restou demonstrado que a dignidade feminina não representava uma 

preocupação do Estado, pois a mulher ao delinquir acabava se corrompendo dos 

parâmetros sociais impostos a ela. 

Evidenciou-se que a criminalidade feminina, ainda hoje, é compreendida como 

um rompimento entre a sociedade e a mulher criminosa, à medida que esta vem a 

frustrar as expectativas sociais por não exercer uma conduta compatível com o seu 

papel biológico de mulher dócil, submissa e mãe.  

Com o intuito de corrigir esse desvio de conduta, se constatou que o papel da 

religião era catequisar as mulheres delinquentes dentro das normas sociais impostas 

ao gênero feminino, para que estivessem aptas a contrair o matrimônio e cumprir a 

sua função no âmbito doméstico.  

Apontou-se que, muito além da religião, médicos e juristas contribuíram na 

tentativa de impor à encarcerada os padrões da sociedade para docilizá-la na 

condição de esposa, mãe e dona de casa, encenando a produção e reprodução de 
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um corpo vivo perfeitamente adequado ao seu tempo e, para tanto, o Direito teria o 

papel de guardião dessa relação de poder. 

Assim, sob o recorte teórico foucaultiano, demonstrou-se como a ciência 

jurídica, isenta de qualquer neutralidade científica, apenas conforma essa exclusão 

da encarcerada da sociedade, já que o poder disciplinar e o biopolítico implicam e, ao 

mesmo tempo, são implicados no – e pela – tradição jurídica. 

Portanto, dado que as mulheres¬¬ sofrem com uma dupla-punição: pelo direito 

positivo e pela sociedade, ambos responsáveis por repugnar a conduta criminosa, não 

apenas pelo fato delituoso em si, mas pela condição de ser mulher infratora, 

confirmou-se a hipótese aventada no início desse artigo, qual seja, a de que o Direito 

apenas chancela a escolha da sociedade em manter excluída a encarcerada, eis que 

reflexo do perfil da mulher inadequada aos padrões ditados pela governamentalidade. 
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POSSIBILIDADES CONSTITUCIONAIS DA EDUCAÇÃO DOMICILIAR NO BRASIL 

 

CONTEMPORARY LAW AND PUBLIC EDUCATION POLICIES: 

CONSTITUTIONAL POSSIBILITIES OF HOME EDUCATION IN BRAZIL 
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RESUMO 

O presente artigo tem por objetivo abordar os elementos que tratam das políticas 
públicas educacionais brasileiras e seus meandros históricos, bem como, as 
possibilidades constitucionais da educação domiciliar a partir do direito e dever da 
Educação. Considerando recentes evocações no ordenamento jurídico brasileiro, de 
ampla repercussão, no qual se discute o reconhecimento do ensino domiciliar como 
meio lícito de se prover educação pela família, questiona-se: Quais as possibilidades 
de aplicabilidade da educação domiciliar no Brasil? Elementos carreados a partir do 
provimento do Recurso Extraordinário (REx) 888.815, de Repercussão Geral 
conhecida, em que o Supremo Tribunal Federal (STF) negou o reconhecimento de 
direito ao Ensino Domiciliar. Tratar da narrativa constitucional em matéria de 
Educação (aqui arguida na sua substância estrutural informal) garantida em institutos 
legais, infralegais ou através de políticas públicas saneadoras, exige a compreensão 
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necessária da atuação e o protagonismo das articulações e das funções educativas 
formais e informais dentro da sociedade, respeitando o Estatuto da Criança e do 
Adolescente bem como própria Lei de Diretrizes e Base da Educação Nacional, e 
ainda, a aprovação constitucional desses Institutos serão enfoques abordados nesse 
intuito. Para tanto, a abordagem metodológica se desenvolve através do método 
dedutivo através de análises conceituais e da técnica bibliográfica carreada por 
pesquisas jurisprudenciais e Provimentos do Supremo Tribunal Federal. 

 

Palavras-chave: Educação Domiciliar. Políticas Públicas. Criança e Adolescente. 

 

ABSTRACT 

This article aims to address the elements that deal with Brazilian educational public 
policies and their historical intricacies, as well as the constitutional possibilities of home 
education from the right and duty of education. Considering recent evocations in the 
Brazilian legal system, with wide repercussion, in which the recognition of home 
education as a lawful means of providing education for the family is discussed, the 
question is: What are the possibilities of applicability of home education in Brazil? 
Elements carried from the provision of Extraordinary Appeal (REx) 888.815, of known 
General Repercussion, in which the Federal Supreme Court (STF) denied the 
recognition of the right to Home Education. Dealing with the constitutional narrative in 
terms of education (here argued in its informal structural substance) guaranteed in 
legal institutes, infra-legal or through sanitizing public policies, requires the necessary 
understanding of the role and protagonism of articulations and formal and informal 
educational functions within society, respecting the Statute of Children and 
Adolescents as well as the Law of Guidelines and Base of National Education, and 
also the constitutional approval of these Institutes will be approaches addressed in this 
regard. Therefore, the methodological approach is developed through the deductive 
method through conceptual analysis and bibliographic technique carried by 
jurisprudential research and Provisions of the Federal Supreme Court. 

 

Keywords: Home Education. Public Policy. Child and Teenager. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

O modelo de educação escolar encontra-se naturalizada a ponto de 

identificarmos o cumprimento do direito e dever de educar com a “escolarização”, mas, 

atualmente processos judiciais proclamam pelo direito à educação domiciliar53 e, o 

interesse por esta temática está crescendo a cada dia. 

                                                      
53 A Assembleia Legislativa do Rio Grande do sul aprovou, no dia 08 de junho de 2021 aprovou o projeto 

que autoriza a educação domiciliar, sob tutela dos responsáveis pelas crianças. A iniciativa sobre 
"homeschooling", como a prática é conhecida em inglês, recebeu 28 votos favoráveis e 21 votos 
contrários.  No dia 02 de julho de 2021 o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB), 
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Estudos recentes demonstram que o ensino domiciliar (homeschooling), 

praticados por muitos países internacionalmente tem se mostrado eficaz, nosso 

Supremo Superior Federal reconhece isso, mas pela falta de regulamentação para a 

aplicação desse tipo de modalidade de ensino educacional no Brasil não reconhecem 

os recursos que os suplicam. Elementos carreados a partir do provimento do Recurso 

Extraordinário (REx) 888.815, de Repercussão Geral conhecida, em que o Supremo 

Tribunal Federal (STF) negou o reconhecimento de direito ao Ensino Domiciliar. Tratar 

da narrativa constitucional em matéria de Educação (aqui arguida na sua substância 

estrutural informal) garantida em institutos legais, infralegais ou através de políticas 

públicas saneadoras, exige a compreensão necessária da atuação e o protagonismo 

das articulações e das funções educativas formais e informais dentro da sociedade, 

respeitando o Estatuto da Criança e do Adolescente, bem como, a própria Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional, e ainda, a aprovação constitucional desses 

Institutos serão enfoques abordados nesse intuito. 

Assim, atentos à crescente comunidade em prol da Educação Domiciliar, é de 

suma importância analisar este fenômeno, as questões jurídicas e educacionais 

fundamentais de forma a contribuir ao contexto jurídico e social na medida em que o 

Brasil trilha seu caminho, ou seja, escrever sobre Educação Domiciliar é dissertar 

sobre a educação das futuras gerações; os direitos e os deveres educacionais frente 

a constitucionalidade da Educação Domiciliar no Brasil. 

Para esta pesquisa, o método utilizado será o dedutivo, partindo da análise do 

Direito à Educação no Brasil, apontando conceitos fundamentais, as normas 

constitucionais, legislações específicas e diretrizes de ensino; para, então, 

compreender o poder familiar nas decisões educacionais e, observar as funções do 

Estado Brasileiro. E por último estudar a questão do “homeschooling” (ensino 

domiciliar) em outros países de forma a exemplificar e apontar caminhos à situação 

normativa brasileira. 

Para tanto, a técnica de pesquisa será a bibliográfica, tendo como base 

principal o provimento do Recurso Extraordinário (RE) 888815, de repercussão geral 

                                                      
vetou integralmente o projeto que regulamenta a prática do homeschooling no estado. O texto havia 
sido aprovado pela Assembleia Legislativa em 08 de junho. O veto foi publicado no Diário Oficial do 
Estado. Já o deputado Fábio Ostermann (Novo), autor do projeto, promete mobilização para derrubar 
o veto de Leite. Disponível em: https://www.gazetadopovo.com.br/educacao/eduardo-leite-veta-
integralmente-projeto-que-regulamenta-homeschooling-no-rs/ Acesso em : 05 de julho de 2021. 
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conhecida, onde o STF nega o reconhecimento de direito ao Ensino Domiciliar, 

pesquisas jurisprudenciais, pesquisas não literárias e discussões em sites com 

confiabilidade, tendo em vista a iminência da temática, revistas, artigos e periódicos 

qualificados dentro do tema proposto. 

 

2 DIREITO, EDUCAÇÃO E POLÍTICAS PÚBLICAS NA CONTEMPORANEIDADE 

 

A Educação é caminho de transformação social do ser humano, portanto, 

somente através dela chega-se à assimilação dos conhecimentos técnico-racionais e 

à reprodução das virtudes morais e sociais. Logo, a Educação voltada aos direitos 

humanos associa as referências cognitivas à representação dos espectros 

desdobrados da dignidade humana, do respeito, da cidadania e da socialização. 

 

As políticas públicas atuam como ferramentas de união de interesses em 
torno de objetivos comuns, que estruturam interesses coletivos. Assim, é 
possível estipular que toda política pública se apresenta como um mecanismo 
de planejamento, racionalização e participação popular. ‘Os elementos das 
políticas públicas são o fim da ação governamental, as metas nas quais se 
desdobra esse fim, os meios alocados para a realização das metas e, 
finalmente, os processos de sua realização’ (BUCCI, 2013, p. 34). 

 

Inegável é o crescente interesse acerca das políticas públicas no debate 

cotidiano sobre a política e a vida social. Amplos segmentos das sociedades 

percebem que os assuntos públicos não são simples e que não se resolvem apenas 

com soluções rápidas, pois as políticas públicas são os resultados da política, das 

instituições e de seus processos político-institucionais. 

Significa que a análise das políticas públicas não pode ser feita de forma 

fragmentada - tampouco isolada - dos rumos do Estado e da sociedade, vez que elas 

são o resultado da política e dos processos políticos vigentes. 

 

O conceito de política pública remete para a esfera do público e seus 
problemas. Ou seja, diz respeito ao plano das questões coletivas, da polis. O 
termo políticas públicas é utilizado com significados algo distintos, com uma 
abrangência maior ou menor: ora indica um campo de atividade, ora um 
propósito político bem concreto, ou um programa de ação ou os resultados 
obtidos por um programa em uma política há sempre uma teia de decisões e 
ações que alocam (implementam) valores; uma instância que, uma vez 
constituída, vai conformando o contexto no qual as decisões futuras serão 
tomadas. (SCHMIDT; MENEGAZZI, 2008, p. 3.123) 
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Para a compreensão das políticas públicas imprescindível entender quais são 

os seus desdobramentos expressos, motivadores de sua criação, desde seu processo 

de fundamentação e finalidade própria, bem como a fonte criadora, seus objetivos, as 

manifestações públicas ou civis que participaram da sua elaboração e o campo de 

destinação para o qual foi criada. 

Podem ser definidas como um fazer por parte do Estado, seja de forma 

unilateral, ou com a composição de entidades civis que atuam ativamente em 

participação democrática junto ao Estado, numa tentativa de desenhar as 

particularidades e necessidades locais de implantação, contribuindo para uma 

efetividade de gestão local. 

 

Embasado o termo política pública, queremos significar toda e qualquer 
atuação do Estado, por meio da Administração Pública, que tenha por fim 
efetivar os direitos fundamentais. A omissão ou inoperância estatal é 
relevante para o controle das políticas públicas e equivale à inexistência de 
políticas públicas. Portanto, o controle de políticas públicas é o controle de 
uma específica atuação ou omissão (NETO, 2009, p. 59). 

 

Após a Constituição Federal de 1988 preceitua que a Educação é direito de 

todos, portanto dever do Estado e da família. Afirma que será promovida e incentivada 

com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu 

preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Costa e 

Porto (2013, p.112) destacam as finalidades para a Educação Nacional elencadas 

pela Constituição Federal no artigo 205: “desenvolver a integralidade do ser humano, 

o seu preparo para a construção de uma cidadania ativa, e preparar o aluno para que 

ele possa qualificar-se profissionalmente”. 

Todas as crianças em idade escolar têm o direito e o dever de estarem na 

escola. A constituição proíbe critérios para fins de seleção das crianças para o 

ingresso escolar; isto é uma garantia do Poder Público. Já o princípio da permanência 

na escola garante a frequência durante o período escolar e, a saída quando finalizados 

os estudos básicos previstos em legislação (MARTINS, 2001). O constituinte de 1988 

inova no tocante à responsabilidade da promoção da Educação para a sociedade e, 

ressalta a obrigatoriedade da colaboração entre Estado, família e sociedade. 

Referente às  funções estatais, a Constituição Federal de 1988 aponta meios 

pelos quais o Estado deverá tornar-se efetivo o direito pela Educação. Assim, afirma 
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que a Educação Básica é obrigatória para crianças e adolescentes no período que 

compreende dos quatro anos de idade aos dezessete anos de idade. Esta etapa de 

Educação Básica compreende a Educação Infantil, o Ensino Fundamental e o Ensino 

Médio. Cardoso (2018) afirma que o constituinte não impede que existam modalidades 

diversas de Educação Formal frisa citando que, em nenhum momento, a redação do 

texto constitucional veda. No mesmo sentido, Moreira (2017, p.8) relata de maneira 

insatisfatória que “muitas pessoas confundem o ensino obrigatório à escola, em 

especial nas escolas públicas, esta visão, contudo, não é a melhor referência à luz 

dos direitos dos pais e das crianças quanto à Educação.  

 

3 A EDUCAÇÃO COMO DIREITO SOCIAL E AS GARANTIAS DOS SEUS 

SISTEMAS LEGAIS  

 

A Lei nº 9.394 de 1996 ressalta a responsabilidade da família na educação dos 

filhos menores de 18 anos e, estabelece os fundamentos para a Educação Nacional 

e, as Diretrizes Nacionais para a Educação Básica bem como, o Plano Nacional de 

Educação. A Educação é dever da família e do Estado, devendo ser inspirada nos 

princípios de liberdade e nos ideais de solidariedade humana, com a finalidade do 

pleno desenvolvimento do educando (a quem se dirige a educação), seu preparo para 

o exercício da cidadania bem como sua qualificação para o trabalho.  

Nos Artigos 3º e 4º do Estatuto da Criança e do Adolescente de 1990, em 

conformidade com a CF/88 referem-se aos direitos fundamentais da pessoa humana 

e, dispõem novamente como dever da família, da comunidade, da sociedade em geral 

e do poder público assegurar a efetivação de direitos, entre eles, à Educação 

(BRASIL, 1990).  A Educação, na sua origem, era de responsabilidade da família que, 

contratava tutores ou preceptores para o ensino em sua casa. Assim, a realização da 

Educação formal em casa parece ser um resgate ao que já era realizado pelas famílias 

antes da escolarização, porém, adequados à realidade deste século, com motivações 

da atualidade.    

A Educação doméstica, tem sua origem marcada por um movimento de reforma 

educacional realizado na década de 70 por John Holt, professor e escritor norte-

americano. A reforma reivindicava escolas mais humanas e menos formais. Holt 
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defendia que a Educação deveria ser desenvolvida em espaços de aprendizagens 

variados e cheios de estímulos, onde as crianças pudessem se desenvolver de acordo 

com a sua curiosidade, e com as experiências que lhes fossem vivenciadas. Deste 

conjunto de ideias surge o Unschoolingou que significa a Desescolarização, 

apregoando que a aprendizagem deveria ocorrer de forma natural e espontânea, fora 

do ambiente escolar, dando à criança a liberdade de decidir quais atividades 

educativas realizaria no dia, como: ter contato com a natureza, treinar habilidades na 

cozinha, ir à biblioteca ou simplesmente ler ao ar livre. (SILVA, 2016) 

No Brasil, apesar de não haver legislação permissiva, estima-se que cerca de 

7 mil famílias e 15 mil crianças e adolescentes praticavam o Ensino Domiciliar em 

2018.” (GOTTI, 2019). Comprova-se com estes dados que há um interesse de grande 

magnitude o qual é inegável a necessidade de discussão acerca da Educação 

Domiciliar. A Educação Escolar e a Domiciliar são modalidades diferentes e nenhuma 

delas talvez alcance a perfeição. Cada modalidade de ensino tem um enfoque, mas, 

ambos devem estar atentos ao desenvolvimento da aprendizagem da criança e 

adolescente. Consequentemente, talvez, não há resposta exata de qual modalidade 

de ensino deverá ser adotada. Portanto, é importante analisar o sistema educacional, 

enfocando sua alternativas, limitações e possibilidades. São diversas as justificativas 

motivadoras para a realização da Educação Domiciliar no Brasil e em outros países. 

A opção pela modalidade de ensino no lar está atrelada também a segurança da 

criança e do adolescente pôr diferentes formas.  Cardoso (2018, p. 131) elenca 

resumidamente cinco vantagens da Educação Domiciliar: “a) ensino individualizado; 

b) ampliação da convivência familiar; c) liberdade com relação aos conteúdos 

pedagógicos; d) prevenção às situações de risco à integridade (bullying); e) atividades 

próximas às comunidades.” 

Assim sendo, ao se falar das vantagens da Educação Domiciliar, 

automaticamente discute-se uma falha do Ensino Escolar. Acontece assim, com a 

primeira vantagem elencada acima da Educação Domiciliar: o ensino individualizado. 

Prestar ensino individualizado caracteriza-se como uma grande dificuldade na 

realidade do cotidiano das escolas, pois, os professores possuem vários alunos ao 

mesmo tempo para compartilhar sua atenção. Já na educação domiciliar é efetivada 
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essa atenção individualizada, possibilitando, assim, o maior conhecimento das 

limitações e possibilidades da criança envolvida. 

Outra vantagem elencada diz respeito à proteção a moralidade. Algumas 

famílias optam por educar seus filhos em casa para evitar que seus filhos sofram 

bullying, exposição ao clima opressivo e à classe competitiva. A questão também de 

segurança familiar também são elementos que motivam os pais a optarem pela 

Educação Domiciliar (SILVA, 2016). Em contraponto, tratando-se das críticas e 

preocupações em relação à Educação Domiciliar destaca-se a que se refere à 

qualidade do ensino prestado. Remete-se, assim, à análise da qualificação dos pais 

para a realização do ensino formal dos filhos.  Defensores da Educação Domiciliar 

afirmam que os pais em sua prática na atuação da Educação Domiciliar, estarão 

exercendo um direito fundamental, oriundo do seu poder dever estabelecido 

constitucionalmente. 

Na observância dos outros países vê-se a sua forma de organização de 

maneira organizada, de modo que não se deixe simplesmente livre às famílias, mas 

há um controle estatal. São fixadas regras de cadastro destas famílias, material de 

apoio e de supervisão. A utilização da Internet tem se tornado uma ferramenta eficaz 

na Educação Domiciliar, favorecendo a disseminação e o compartilhamento de 

informações e práticas curriculares de apoio ao ensino e à aprendizagem no âmbito 

familiar, bem como para controle estatal. Muitas famílias buscam apoio na web através 

de blogs, fóruns, cursos de formação, pesquisas de livros e materiais didáticos, além 

de debates e encontros sobre o assunto. (SILVA, 2016)   

Não há como afirmar, com certeza, que é melhor ou pior do que a 

escolarização. Certo é, que gera discussões polêmicas e, como toda atividade 

iniciante causa um movimento de desestabilização. Atualmente, processos judiciais 

proclamam pelo direito à Educação Domiciliar e, o interesse pela temática está 

crescendo a cada dia. Estudos recentes demonstram que o Ensino Domiciliar 

(homeschooling), praticados por muitos países internacionalmente tem se mostrado 

eficaz. Nosso Supremo Superior Federal reconhece isto, mas pela falta de 

regulamentação para a aplicação deste tipo de modalidade de Ensino Educacional no 

Brasil, não acolhem os recursos que os suplicam.  
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Veja-se, assim, como está sendo tratado, juridicamente, no Brasil as famílias 

que ensejam e exercem a educação sem a inserção dos filhos em uma Instituição 

Educacional. Comprova-se, através do julgado citado em sequência, o 

reconhecimento do Recurso Extraordinário nº 888.815/RS de autoria do Supremo 

Tribunal Federal tem repercussão geral. 

 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ECA. MEDIDA PROTETIVA. MODALIDADE 
HOMESCHOOLING - EDUCAÇÃO DOMICILIAR. DESCABIMENTO. 
Considerando que o acesso ao ensino fundamental é garantia constitucional, 
é dever do Estado assegurar aos infantes que frequentem os 
estabelecimentos de ensino, mostra-se descabida a pretendida modalidade 
do ensino domiciliar homeschooling, tal como decidiu o STF no acordão 
lançado no Recurso Extraordinário (RE) nº 888815, com repercussão geral 
reconhecida. Recurso desprovido. (Agravo de Instrumento, Nº 70070740535, 
Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Sérgio Fernando 
de Vasconcellos Chaves, Julgado em: 27-02-2019) (RIO GRANDE DO SUL, 
2019). 

 

No Recurso Extraordinário (RE) 888.815, cabe esclarecer que se trata de um 

recurso contra decisão do Tribunal de Justiça do estado do Rio Grande do Sul; recurso 

de origem em mandado de segurança impetrado contra ato da Secretária de 

Educação do Município de Canela (RS), que negou pedido para que uma criança 

fosse educada em casa e orientou os pais a fazer matrícula na rede regular de ensino, 

onde até então havia estudado. O mandado de segurança foi negado pelo Tribunal de 

Justiça do Rio Grande do Sul (TJ-RS) pois fundamentam inexistir previsão legal de 

ensino na modalidade domiciliar, tão logo não haveria direito líquido e certo a ser 

amparado no caso. (BRASIL, 2019)  

O Plenário do Supremo Tribunal Federal aceitando discutir sobre a 

possibilidade constitucional do Ensino Domiciliar, no Brasil, dividiu três posições 

adotadas pelos Ministros: a possibilidade do Ensino Domiciliar; possibilidade do 

Ensino Domiciliar condicionada à existência prévia de lei Federal; e, a impossibilidade 

do Ensino Domiciliar (GOTTI, 2019). O relator do Recurso Extraordinário, Ministro Luís 

Roberto Barroso e o Ministro Edson Fachin argumentaram no sentido da possibilidade 

do Ensino Domiciliar no Brasil. Afirmam que a Educação Domiciliar não é vedada pela 

Constituição Federal de 1988, apenas a escolarização foi o método pedagógico 

escolhido com exclusividade. Além disso, consideraram que o Estado estaria 



 

205 

Discussões jurídicas na contemporaneidade: o direito que pulsa na vida em sociedade 
(ISBN: 978-65-88712-66-5) 

garantindo o pluralismo de concepções pedagógicas devendo apenas de legislação 

regulamentadora da modalidade homeschooling no Brasil (BRASIL, 2019). 

Já, a possibilidade do Ensino Domiciliar, condicionada à existência prévia de 

lei Federal, foi defendida pelo Ministro do Acórdão Alexandre de Moraes, 

acompanhado pelos Ministros Rosa Weber, Gilmar Mendes, Marco Aurélio, Dias 

Toffoli e Cármen Lúcia. Reafirmam que a Educação Domiciliar não é vedada pela 

Constituição Federal de 1988, porém negaram provimento ao recurso pois, o Ensino 

Domiciliar somente existirá se houver criação por lei e regulamentação pelo 

Congresso Nacional, que deverá necessariamente prever o respeito ao núcleo básico 

de matérias acadêmicas e a supervisão, avaliação e fiscalização pelo Poder Público 

(GOTTI, 2019). 

Por fim, a corrente da impossibilidade do Ensino Domiciliar defendido pelos 

Ministros Luiz Fux e Ricardo Lewandowski. Apontam os ministros pela 

inconstitucionalidade da Educação Domiciliar, na medida em que a referência à escola 

em seus dispositivos não deixa margem à dúvida de que a intenção do legislador 

constituinte foi a de associar o dever de Educação ao ambiente escolar. Assim, no 

conceito de Educação, praticado, insere-se não apenas o programa didático, mas 

também a função socializadora da escola, que contribui para o exercício da cidadania. 

Defenderam essa corrente e negaram provimento ao recurso (GOTTI, 2019). 

De acordo com o texto do Projeto de Lei 2.401/2019, os pais que optarem pelo 

Ensino Domiciliar terão que formalizar a escolha junto ao Ministério da Educação e, 

renovar anualmente a opção pela Educação Domiciliar. Isso por meio de plataforma 

virtual do Ministério da Educação, incluindo o Plano Pedagógico individual 

correspondente ao ano letivo. O projeto disciplina ainda que o estudante matriculado 

em Educação Domiciliar será submetido, para fins de certificação da aprendizagem, 

a uma avaliação anual sob a gestão do Ministério da Educação (BERARDO, 2019). 

 

4 CONCLUSÃO 

 

Um dos grandes desafios da sociedade brasileira é compreender, a partir de 

um contexto de vulnerabilidades sociais decorrentes das novas formatações que 

marcam a sociedade moderna, a importância da Educação como fator de 
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transformação social e moral do indivíduo, é um direito cautelado, mas que impera a 

ordem de direito humano voltado à sua categoria includente, à cidadania, à inclusão 

social de crianças e adolescentes. Assim, a Educação abrange os processos 

formativos na vida familiar, na convivência, nas Instituições, nas Organizações da 

Sociedade Civil, bem como, nas manifestações culturais, devendo a Educação 

Escolar estar vinculada às práticas sociais e ao mundo do trabalho, como disciplina a 

própria Lei de Diretrizes e Base da Educação Nacional, portanto, as participações 

ativas de todos os atores sociais são necessárias para a composição no processo 

formativo-educativo do indivíduo.   

Quanto à possibilidade de exercício e atuação de Educação Domiciliar no 

nosso País, não há Regulamentação Legal Expressa nem uma cultura amplamente 

difundida, o que impossibilitou que o Supremo Tribunal Federal reconhecesse a 

modalidade de Educação Domiciliar, sustentada pela Corte como dever fundamental 

do próprio Estado, assentado em Normas Constitucionais, legais e infralegais.  

Embora não fosse o objetivo do texto tratar a respeito do estado do Rio Grande 

do Sul, cabe destacar, a título de exemplificação, que em junho de 2021 a Câmara 

dos Deputados aprovou a possibilidade da Educação Domiciliar no estado. Porém, 

recentemente o governador vetou integralmente o projeto. Fica evidente que a matéria 

ainda será debatida e gera controvérsias no país. De qualquer sorte, existem 

limitações e grandes desafios sobre esta modalidade de Educação, poderia aumentar 

ainda mais a precariedade do ensino, da educação e aumentar o distanciamento 

social, gerando ausência de sociabilidade entre os indivíduos, falta de empatia e 

desigualdade social. 

Em meio à pandemia da COVID-19 as tecnologias empurraram o ensino para 

os domicílios, para o virtual, chamando os pais e os responsáveis ao exercício do 

poder familiar compartilhado com a escola. No entanto, percebeu-se um grande 

abismo social, pois muitas famílias em situação de vulnerabilidade, juntamente com 

as escolas públicas, não conseguiram se integrar ao meio digital, formando-se uma 

massa de excluídos digitais. E isso, também, é um indicativo de limitação a ser 

enfrentada para que se consolide a Educação Domiciliar. 
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REFLEXÕES TEÓRICAS, POLÍTICAS E METODOLÓGICAS SOBRE ACESSO À 

JUSTIÇA NA AMÉRICA LATINA54 

 

THEORETICAL, POLITICAL AND METHODOLOGICAL REFLECTIONS ON 

ACCESS TO JUSTICE IN LATIN AMERICA 

 

Rodrigo Cristiano Diehl55 
Júlia Carolina Budde56 

 

RESUMO 

O objetivo com o presente estudo é refletir teórica, política e metodologicamente sobre 
a instituição de um novo paradigma de acesso à justiça e de pacificação de conflitos 
ao visualizar as correlações de forças que ali se manifestam. Desse modo, questiona-
se: é possível, diante das variáveis do monopólio da justiça do dizer o Direito e da 
sociedade contemporânea e seus reflexos, repensar os mecanismos de resolução de 
conflitos a partir da possibilidade de instituição de novos paradigmas voltados à 
pacificação dos conflitos? Na sociedade atual, há a necessidade da busca por um 
novo paradigma de justiça, sobretudo, quando a análise recair sobre a compreensão 
das crises do Poder Judiciário na promoção e concretização do acesso à justiça. 
Atrelados a estes desafios, deve-se pensar e (re)pensar a estruturação de 
mecanismos adequados de pacificação de conflitos enquanto instrumentos 
promotores da concretização do acesso à justiça e de enfrentamento às crises vividas 
e vivenciadas pela ideia de Justiça. Utiliza-se como método de abordagem o 
materialismo dialético, tendo como técnicas de pesquisa a documental e a 
bibliográfica a partir de uma investigação exploratório-descritiva. 

 

Palavras-chave: Acesso à Justiça. América Latina. Conflitos Sociais. Pacificação de 

Conflitos. 
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ABSTRACT 

The objective of this study is to reflect theoretically, politically and methodologically on 
the institution of a new paradigm of access to justice and pacification of conflicts by 
visualizing the correlations of forces that manifest themselves there. Thus, the question 
is: is it possible, given the variables of the monopoly of justice of saying the Law and 
contemporary society and its consequences, to rethink the mechanisms of conflict 
resolution based on the possibility of instituting new paradigms aimed at pacifying 
conflicts ? In today's society, there is a need to search for a new paradigm of justice, 
especially when the analysis falls on the understanding of the Judiciary Power's crises 
in the promotion and implementation of access to justice. Linked to these challenges, 
it is necessary to think and (re)think the structuring of adequate mechanisms for 
pacifying conflicts as instruments that promote the achievement of access to justice 
and facing the crises experienced and experienced by the idea of Justice. Dialectical 
materialism is used as a method of approach, with documentary and bibliographic 
research techniques based on an exploratory-descriptive investigation. 

 

Keywords: Access to Justice. Latin America. Social Conflicts. Pacification of Conflicts. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

O avançar dos processos de globalização das sociedades latino-americanas e, 

com ele, a solidificação dos ditames neoliberais nas entranhas dos Estados, tem 

contribuído para a ampliação e perpetuação do quadro de desigualdades (sociais, 

econômicas, políticas, entre outras) e, por consequência, de exclusão. Dentro desse 

conjunto, encontram-se os sistemas de justiça (aqui não se fala em Poder Judiciário) 

que sofre, diretamente, as consequências dessas mudanças e acaba por não 

conseguir lograr êxito em sua missão: a de pacificar os conflitos sociais que surgem e 

se desenvolvem em todos os âmbitos dessas sociedades. 

Com base nessa conjuntura social, política e econômica que o presente estudo 

pretende refletir teórica, política e metodologicamente sobre a instituição de um novo 

paradigma de acesso à justiça e de pacificação de conflitos ao visualizar as 

correlações de forças que ali se manifestam. Os conflitos são aqui compreendidos a 

partir de dois enfoques: o primeiro, com base no caráter positivo de um conflito na 

exata oportunidade de aperfeiçoar as relações sociais e, o segundo, na diferenciação 

entre os termos “conflito” e “confronto”, onde aquele é determinado pela possibilidade 

de aperfeiçoamento das relações humanas e inerente à convivência em sociedade, e 

este enquanto um instrumento de extermínio dos adversários na exata definição de 
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que não importa o problema/fato que originou essa disputa, mas sim o desejo maior 

de exterminar o rival. 

Tanto o desenvolvimento do capital social nos espaços públicos quanto a 

promoção da participação cidadã nos centros decisórios das sociedades podem ser 

classificados como imprescindíveis diante do atual estado de crise permanente, que 

influencia na ilegitimidade das ações dos governos e na usurpação dos direitos de 

cidadania. Igualmente, deve-se pensar, conjuntamente, com a possibilidade de 

integração e de favorecimento da corresponsabilidade dos cidadãos na reflexão e 

construção de uma nova cultura de participação ativas nos processos decisórios e 

emancipatórios. 

Desse modo, surge o seguinte questionamento: é possível, diante das variáveis 

do monopólio da justiça do dizer o Direito e da sociedade contemporânea e seus 

reflexos, repensar os mecanismos de resolução de conflitos a partir da possibilidade 

de instituição de novos paradigmas voltados à pacificação dos conflitos? 

Na construção do trabalho, o percurso metodológico utilizado em relação aos 

objetivos será uma investigação exploratório-descritiva; em relação aos 

procedimentos, uma investigação bibliográfica quanti-quali nos principais livros e 

periódicos que dialogam com a temática, por sua vez, para a análise dos dados será 

utilizado o método materialismo-dialético por permitir aproximações dos fenômenos 

naturais e sociais a partir do ponto dialético, fazendo sua interpretação, sua maneira 

de focalizá-los, na perspectiva de materializar um movimento real, suas contradições 

e forças. 

 

2 A BUSCA POR UM NOVO PARADIGMA DE JUSTIÇA 

 

A diversidade cultural existente nas sociedades contemporâneas impede a 

conceituação e a limitação do termo conflito diante de seus inúmeros fatores 

propulsores, sejam eles sociais, políticos, econômicos, familiares, étnicos, religiosos, 

entre outros que acabam por contribuir em sua instituição. Tais conflitos oriundos das 

relações sociais caracterizam-se, inclusive, como uma forma de interação entre os 

indivíduos de uma determinada sociedade e, por esse motivo, não é imprescindível a 

eles que assumam um sentido negativo. 



 

213 

Discussões jurídicas na contemporaneidade: o direito que pulsa na vida em sociedade 
(ISBN: 978-65-88712-66-5) 

Os conflitos não podem ser reduzidos a interesses individuais ou intersubjetivos 

enquanto algo estritamente cerrado entre duas pessoas. Sem dúvida, o conflito nasce 

e se desenvolve dentro do indivíduo, porém acaba por transbordar do âmbito íntimo, 

onde brota para as relações sociais e se amplia e se desenvolve, uma vez que, esse 

indivíduo que convive com o conflito, de múltiplos e variados fatores, integra uma 

sociedade comunicativa e dialógica (BEZERRA, 2008). 

O conflito deve ser compreendido como a oportunidade de aperfeiçoar as 

relações humanas, até porque, o resultado desse processo pode ser considerado 

positivo ou negativo, e esse produto dependerá, quase que exclusivamente, do 

mecanismo utilizado em sua pacificação. Assim sendo, os conflitos não são inteligíveis 

apenas do ponto de vista de sua pacificação, já que se encontram na origem de toda 

e qualquer ação, e a tarefa deve ser sempre aquela de encontrar o fio comunicativo 

interrompido e religá-lo. Isso ocorre porque conflito não pode ser reduzido a um 

problema pendente de pacificação, mas sim, como uma oportunidade de 

aperfeiçoamento e de crescimento em comum. 

À vista disso, os conflitos são inerentes à vida humana, à convivência social e, 

portanto, presentes em todas as sociedades por mais organizadas e harmônicas que 

sejam, sendo impossível e, muito menos aconselhável, suprimi-los, dado o seu caráter 

de aperfeiçoamento das relações humanas no momento que se implementam e 

aplicam, de forma correta, os mecanismos comunitários de pacificação desses 

conflitos. Contudo, como assegura Schmidt (2015, p. 117) ao referir-se a Etzioni: “[...] 

as desigualdades também são próprias da comunidade. Etzioni não acredita nem 

propõe uma visão igualitarista completa, mas postula que a perspectiva comunitarista 

é em favor da redução das desigualdades e da garantia de um mínimo de riqueza a 

todos”. 

Por sua vez, não é o conflito em si que cria e desenvolve dificuldades na 

sociedade, mas sim, como os seres humanos lidam com ele, porque “[...] um conflito 

é um catalisador que precipita uma série de respostas e de consequências enlaçadas, 

que podem ser deliciosas emergências vitais ou explosivos trajetos de desencontros 

e neuroses” (WARAT, 2004, p. 90). As respostas a um conflito, ainda conforme, o 
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autor podem ser direcionadas a dois grandes grupos de motivações: as autoprotetoras 

ou defensoras e as de aprendizagem57. 

Nesse estágio da conflitualidade, os valores podem servir como fator do conflito 

social, visto ser por meio de contínuos e inevitáveis conflitos que as possibilidades 

existenciais da existência humana, compreendida a partir de suas invariantes 

axiológicas, em cujo “[...] âmbito se desenrola não apenas a façanha da liberdade, 

mas sim a façanha de todos os valores fundamentais que se enraízam na capacidade 

reveladora e monotética do espírito” (BEZERRA, 2008, p. 17). 

Como visto, os conflitos são comuns entre os seres humanos, tendo em vista a 

disputa pelos bens da vida, onde, por um lado, há escassez de bens e, por outro, 

muitos interesses. Todavia, as sociedades devem criar mecanismos que sejam aptos 

a lidar com cada tipo de situação, moldando-se aos mais variados cenários e culturas. 

Desse modo, há três diferentes mecanismos/métodos para se obter a solução58 de 

um conflito, a saber: a autotutela, a autocomposição e a heterocomposição. 

O primeiro, de acordo com Amaral (2009), representa a busca pela solução do 

conflito pela via da violência, com a imposição da pretensão por meio da força física; 

o segundo mecanismo tem como característica basilar a sua resolução pacífica por 

meios próprios, sendo permitido, inclusive, a participação de um terceiro (exemplo da 

mediação, conciliação, práticas restaurativas, entre outros) e, por fim, a 

heterocomposição, cuja solução parte exclusivamente de um terceiro, estranho à 

relação conflitiva, como ocorre no Poder Judiciário. 

Dentro dessa terceira categoria que se encontra o Judiciário é que, diante da 

existência desde a criação do Estado moderno desse Poder enquanto único agente 

capaz de solucionar os conflitos sociais, Garapon (1997) assevera que no processo a 

violência não é recalcada, muito pelo contrário, é exibida e sublimada. 

 

O crime é repetido por intermédio da linguagem. O espetáculo da violência 
ilegítima é redobrado pelo da violência legítima da pena. Ao contrário da 
violência reportada pelos media, o ritual judiciário mostra em simultâneo o 
espetáculo da transgressão e o da reabsorção. Confere-lhe também um 
sentido e propõe um exutório legítimo. As reações face à violência são 

                                                      
57 Sendo essas as motivações que resultam em absurdos, pois, ao tentar a punição como forma de 

solução, na verdade apenas suprimimos o conflito, que é o que pretendem os juristas na modernidade 
(WARAT, 2004, p. 90). 

58 Utiliza-se aqui o termo solução enquanto tentativa de ver pacificado o conflito por meio de diversos 
mecanismos e não enquanto um molde pronto que se acredite encaixar a todas as situações. 
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canalizadas pelo direito e pelo processo. O processo é uma domesticação da 
violência através do rito. Anula a violência selvagem por meio de um 
espetáculo catártico tornado possível pelo efeito de dissimulação do ritual. 
Esse espetáculo da violência mediada pelo discurso está indissociavelmente 
ligado ao espetáculo da reabsorção da violência (GARAPON, 1997, p. 283). 

 

Cabe ao Judiciário reconhecer e aceitar as suas limitações e promover 

reformas dentro de sua própria estrutura, e essa revolução da justiça, que deve ser 

pautada pela via democrática (SANTOS, 2014), envolve, sobretudo, a criação de 

mecanismos adequados à jurisdição com procedimentos mais simples e julgadores 

mais informais, como preceituam Cappelletti e Garth (1988). Esses novos 

instrumentos, podem ser obrigatórios (na condição de etapa processual) para 

determinadas demandas que chegam ao Judiciário, bem como, disponíveis às partes 

caso requeiram. Contudo, importante ressaltar que, a criação de novos métodos que 

visam pacificar os conflitos sociais deve ser pautada pelo princípio democrático e 

voluntário da participação, ou seja, ao contrário de uma concepção inclusiva de etapa 

processual. 

Tal participação deve estar atrelada, inclusive, à participação da comunidade 

enquanto instância que se encontra em constante processo de aperfeiçoamento e 

transformação. Ao se definir a unidade básica de gestão local, se considerado em 

termos territoriais, estar-se-á delimitando o ponto onde as inúmeras iniciativas 

adquirem coerência de conjunto e onde podem ser articuladas ferramentas 

participativas capilares da própria comunidade. O espaço local pode ser entendido 

como o lócus no qual vive o cidadão. Contudo, a construção desse espaço exige a 

participação efetiva de todos os atores, desde o enfrentamento aos problemas, até 

mesmo, para reorganizar e racionalizar o seu espaço de vida. 

A análise dos conflitos, oriundos nas sociedades globalizadas, devem ser 

realizadas a partir da concepção de um elo comunitário entre os conflitantes e, 

olhando com atenção seus aspectos pré-humanos, percebe-se como resultado que o 

conflito não pode ser resolvido, solucionado ou tratado, mas sim, pacificado. Quando 

ocorre a incidência de algum conflito na sociedade, ele não pode ser concebido como 

uma perturbação que rompe com a harmonia e com o equilíbrio dos indivíduos, mas 

deve ser compreendido enquanto uma importante ferramenta capaz de impedir a 

estagnação social. 
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Esse processo de desjudicialização dos conflitos, por meio da participação 

social e da justiça comunitária, ocorre, exatamente, por força da exclusão de uma 

quantia significativa da sociedade do acesso ao sistema de justiça atual, aliada com a 

fragmentação e com a complexidade das sociedades contemporâneas que exigem 

respostas plurais à problemas plurais. E, dessa forma, essa busca por informalização 

desvenda uma “(re)descoberta de novos meios de resolução de conflitos que não se 

limitam à atividade jurisdicional, e que procuram veicular uma justiça democrática da 

proximidade” (FOLEY, 2010, p. 66). 

Os desacordos e os conflitos fazem parte do meio comunicativo quando 

analisado em seu formato amplo e, de tal modo, o surgimento das experiências que 

atordoam os aspectos rotineiros e tidos como adquiridos, constituindo uma fonte de 

contingências. As experiências são sempre novas, compondo uma contrapartida a 

tudo aquilo que se está habituado: o risco de haver um desacordo inerente à 

comunicação linguística é absorvido, regulado e controlado nas práticas cotidianas 

dos indivíduos e das comunidades. 

Os mecanismos adequados e comunitários de pacificação dos conflitos estão 

a cada dia adquirindo novos protagonismos e, diante do início da produção de frutos 

da educação para a paz, há que se reconhecer que a busca pela paz social é 

caracterizada por ser um fenômeno amplo e, ao mesmo tempo, complexo que exige 

uma abrangência multidimensional. Antes de pensar em uma compreensão ampla da 

paz, é exigida uma compreensão ampla da violência, conceito antitético ao de paz e 

não da guerra, como costuma-se construir, já que a guerra não é mais que um tipo de 

violência, não sendo a única (MARTÍN, 2004). 

A busca concentra-se na pacificação comunitária dos conflitos e não em, 

simplesmente, resolver o conflito, até porque essa última, diante das relações sociais 

atuais, conforme Bauman (2000), mostra-se ineficaz. O acesso à justiça deve ser 

compreendido como a procura por mecanismos mais amplos capazes de aperfeiçoar 

as relações sociais a partir de um conflito, o que muitas vezes tem um terreno mais 

fértil e próspero fora da estrutura do Poder Judiciário (detentor do monopólio do dizer 

justiça), o que não afasta sua participação. Já que, conforme Santos (2007), o 

Judiciário está situado no meio de uma forte contradição entre o surgimento do 

neoliberalismo, o crescimento das desigualdades sociais e o aumento da consciência 
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entre os cidadãos e cidadãs do mundo em relação à injustiça que subjaz a esta 

condição. 

Na seara da revolução democrática da justiça, defendida por Santos (2014), o 

sistema judiciário, dentro dos moldes atuais, terá de buscar outro tipo de 

relacionamento com os movimentos sociais como as demandas levantadas pelos 

movimentos negros, feministas, sem-terra, indígenas, migratórios e outros, em relação 

ao tratamento recebido do Judiciário, justificado em grande parte pela resposta 

insensível obtida diante de suas demandas. “E é por isso que nós não podemos 

valorizar apenas a rapidez da justiça. A um magistrado treinado no positivismo jurídico 

exigirá mais estudo e mais tempo uma decisão que aceite uma concepção social de 

propriedade” (SANTOS, 2014, p. 123). 

O investimento social nos mecanismos adequados à jurisdição estatal deve ser 

compreendido não como meio de substituição ou subestimação à atuação do Estado 

na resolução dos conflitos, mas sim, como instrumento que venha a complementar e 

até mesmo ampliar o acesso à justiça comunitária do cidadão, no exato momento que 

promove espaços públicos propícios à participação social e comunitária na busca por 

soluções que desvalorizem a violência e a opressão dos partícipes (CABRAL, 2013). 

Nesse ambiente, considerando as crises dos Estados contemporâneos e, por 

consequência, as crises do Judiciário, de acordo com Calmon (2007), é imprescindível 

a participação do Estado no incentivo aos mecanismos adequados e comunitários de 

pacificação dos conflitos, onde haja uma nova sinalização, um novo ambiente para 

que se promova a transformação radical necessária à continuidade. “Aquilo que era 

tradicional (atividade judicial estatal) passa a ser apenas um dos meios possíveis. 

Aquilo que era alternativo passa a ser mais um meio adequado” (CALMON, 2007, p. 

325). 

Essa transformação ou revolução democrática da justiça não visa unicamente 

a busca por uma justiça mais rápida, até porque uma justiça célere não 

necessariamente significa uma justiça mais cidadã. Santos (2014, p. 45) é 

contundente, ao afirmar que, 

 

[...] com a revolução democrática da justiça a luta não será apenas pela 
celeridade (quantidade da justiça), mas também pela responsabilidade social 
(qualidade da justiça). Naturalmente que a questão da celeridade é uma 
questão importante, que é necessário resolver. Sou, naturalmente, a favor de 
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uma justiça rápida. A celeridade de resposta do sistema judicial à procura que 
lhe é dirigida é também um componente essencial da sua qualidade. Mas é 
evidente que, do ponto de vista de uma revolução democrática de justiça, não 
basta a rapidez. É necessária, acima de tudo, uma justiça cidadã. 

 

A busca pela justiça cidadã passa, essencialmente, pelos mecanismos 

adequados e comunitários enquanto estratégias adotadas para a pacificação dos 

conflitos sociais e interindividuais, salientando-se que é o próprio modelo/conceito de 

jurisdição que deve ser revisto. No momento que coloca os envolvidos em lados 

opostos, atribuindo um ganhador e um perdedor a partir do entendimento de um 

terceiro, que deve ser neutro e imparcial, olvida-se que o objeto, que no sistema atual, 

os faz estar em lados opostos (autor/réu, demandante/demandado, 

requerente/requerido), é o mesmo objeto que os une. 

Esse modelo atual de resolução de conflitos imposto pelo Judiciário tem sido, 

rotineiramente, posto em discussão. O que deve ser buscado é a possibilidade de a 

sociedade repensar e reconstruir os mecanismos de pacificação dos conflitos, 

sobretudo os comunitários, partindo da ideia do consenso e da jurisconstrução, sem 

a necessidade de haver um terceiro alheio ao conflito que intervém impondo sua 

decisão a partir da função que o Estado detém de dizer o Direito. 

Dentro dessa nova construção dos conflitos a partir dos mecanismos 

adequados encontra-se, ainda, aqueles que acreditam que esses novos métodos 

somente terão plena eficácia fora da conjuntura e estrutura do Judiciário. Meios 

adequados, muitas vezes, não serão propostos por decisões judiciais, podendo ser 

meios extrajudiciais, como por exemplo, os meios autocompositivos de resolução de 

conflitos, e através disso poderá visualizar a edificação de uma democracia concreta, 

que responde aos anseios sociais (FACHIN; TRISTÃO, 2009). 

A razão desse pensamento pode ser sistematizado em três grandes grupos: I) 

o magistrado não teria capacidade de adentrar no conflito diante de sua pauta 

superlotada; II) o juiz é voltado para a cultura da solução adjudicada da controvérsia 

e não para a busca da pacificação social; e III) os meios consensuais de pacificação 

dos conflitos não são estruturados na lógica atual do Judiciário. “Esses meios 

alternativos (adequados) objetivam modificar a cultura do conflito em cultura da 

pacificação social, que deve ser o caminho a ser percorrido para haver uma 

transformação da política judiciária do País” (AMARAL, 2009, p. 70). 
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Essa maior indicação dos métodos adequados e comunitários passa pelo papel 

do terceiro, não que intervenha diretamente no conflito, mas que auxilie na busca por 

saídas possíveis e justas. Desse modo, o facilitador, realizando uma analogia com o 

mediador trazido por Warat (2004), deve ajudar cada pessoa envolvida no conflito 

para que o aproveite como uma oportunidade vital, um ponto de apoio para renascer, 

falarem-se a si mesmos, refletir e impulsionar mecanismos interiores que a situe em 

uma posição ativa diante de seus problemas.  

O terceiro comunitário que auxilia nesse processo deve estimular os membros 

do conflito para que encontrem juntos o roteiro que vão seguir para sair da situação 

de conflituosidade e (re)começarem a andar pela vida com outra disposição e 

perspectiva. “A atitude de busca do comum não deve fazê-los perder de vista que 

devem tomar o conflito como uma oportunidade para gerenciar melhor suas vidas, ir 

além do problema comum e apostar em melhorar o próprio transcurso vital” (WARAT, 

2004, p. 58). 

O Direito é algo construído, algo impensável e irrealizável sem o homem que o 

produza e o aplique; a finalidade básica do Direito, e por consequência da justiça, é 

solucionar os conflitos, pacificá-los e pacificar a sociedade. Entretanto, a busca por 

esse objetivo deve ser pautada sob dois aspectos: a pacificação comunitária do 

conflito já instalado e a prevenção de novos. Dentro dessa concepção, é interessante 

a contribuição de Cappelletti e Garth (1988), ao assegurarem a relevância e a 

tendência recente de criação de tribunais vicinais, que detêm como tema central tratar 

questões envolvendo pequenos danos ou delitos leves, devolvendo às comunidades 

a oportunidade de pacificar os seus próprios conflitos, sem a necessidade da presença 

do Estado de forma direta. 

Wolkmer (1997, p. 309) acredita na naturalidade do poder societário de instituir 

mecanismos adequados de pacificação de conflitos baseados em princípios como 

informalidade, autenticidade, flexibilidade e descentralização, “[...] na medida em que 

o órgão de jurisdição do modelo de legalidade estatal convencional torna-se 

funcionalmente incapaz de acolher as demandas e de resolver os conflitos inerentes 

às necessidades engendradas por novos atores sociais”. 

Essa evolução dos mecanismos adequados de pacificação dos conflitos, além 

de proporcionar uma maior efetividade ao acesso à justiça comunitária, visa 
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possibilitar a universalização do acesso tanto à justiça estatal quanto aos demais 

mecanismos, atendendo aos interesses coletivos e difusos das comunidades e 

conscientizando a população de sua importância nesse processo, bem como na 

educação ao exercício pleno de seus direitos/deveres na condição de cidadão ativo. 

Para a conflitologia59, os problemas são outros, uma vez que se parte do 

pressuposto de que os conflitos sociais não devem ser concebidos, necessariamente, 

por meio da sua perspectiva negativa (aqueles que provam a violência, o confronto), 

mas sim, como positivos diante da possibilidade de aprendizagem, aproximação e 

religação dos laços rompidos entre os envolvidos (WARAT, 2004). 

Visa-se levar a justiça comunitária para todos os recantos do Brasil e da 

América Latina através de mecanismos adequados que possam contar ou não com a 

participação direta do Estado. Essa “interiorização” do acesso à justiça comunitária 

deve estar atrelada à descomplicação dos ritos e à adoção de procedimentos 

informais que possibilitem uma maior participação dos próprios envolvidos e da 

sociedade na busca por uma solução adequada ao impasse. 

O conflito, assim, deve ser (re)pensado enquanto uma forma social que 

possibilite elaborações evolutivas e retroativas no que se refere às instituições e suas 

interações com a sociedade, detendo a capacidade de construir um espaço propício 

para a pacificação dos conflitos sociais, e ao mesmo tempo fortaleça as relações 

comunitárias. Esse processo conflitivo deve ser classificado como um processo 

dinâmico de interações humanas, na exata definição que uma parte acaba por 

influenciar e qualificar o movimento da outra. 

Esse, inclusive, é o espírito da revolução democrática da justiça pensado por 

Santos (2014), por meio do qual, percebe-se, claramente, a necessidade de criação 

de uma nova cultura de acesso à justiça e de pacificação de conflitos utilizando 

mecanismos informais e céleres. Uma entidade de suma importância na construção 

desse processo são as Defensorias Públicas, que foram constituídas como instituições 

essenciais à administração da justiça, tendo como principais finalidades a orientação 

jurídica, a garantia de direitos de cada cidadão e a defesa da população vulnerável. 

                                                      
59 A conflitologia, ou ciência do conflito, empenha-se em construir estudos com base no indivíduo e no 

seu comportamento social para encontrar técnicas voltadas a atender antagonismos e propor-lhes 
soluções pacíficas e acertadas. 
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Essas novas conjunturas contribuem para que, nos espaços públicos de 

opressão existentes nas sociedades, a crise não volte a se instalar, portanto, o 

importante é auxiliar antecipadamente, preventivamente. “Em tal contexto percebe-se 

que mais heterogêneas dimensões podem contribuir para a evolução positiva do 

conflito, enfim, tudo aquilo que contribui para uma relação autêntica com o outro, num 

processo de assunção de autonomia ou de autopoiese” (WARAT, 2004, p. 204). 

Dessa maneira, estarão sendo propiciadas condições favoráveis para as 

transformações das subjetividades de cada ser humano quando ele for submetido a 

situações de conflitos.  

Na formulação de políticas públicas,, enquanto ações estatais que visem 

garantir e concretizar direitos fundamentais o planejamento é essencial, sobretudo, 

quando o objetivo central é a implementação de mecanismos adequados e 

comunitários de pacificação de conflitos, que emergem baseando-se em uma 

proposta de pacificar os conflitos de forma adequada, com a principal finalidade de 

concretizar o acesso à justiça e de realizar uma justiça justa, propiciando nas 

comunidades em que atua a (re)construção do sentimento de pertencimento. 

 

Destarte, a ampliação do acesso à justiça reclama, à partida, medidas de 
informação para possibilitar a percepção da lesão ao direito de parte das 
comunidades mais vulneráveis. Somente com a percepção da lesão pode 
nascer um litígio, o que ocorre quando a reclamação da lesão não é atendida 
e o lesado resolve reagir; neste exato momento insere-se o estudo dos meios 
alternativos de resolução de conflitos como forma de ampliação do acesso à 
justiça (CABRAL, 2013, p. 24). 

 

Os novos mecanismos de pacificação de conflitos na comunidade devem 

prever a participação direta da sociedade por meio de indivíduos que tenham a 

preocupação de transmitir conhecimentos às populações que, diuturnamente, veem 

seus direitos negados e violados. Para alterar esse cenário posto e imposto, há a 

necessidade de instituir uma nova cultura de pacificação comunitária de conflitos, por 

meio da qual, as partes contribuam ativamente em busca de uma solução, uma vez 

que “somos responsáveis pelo outro e por nós. Pelo outro, porque ele é o que nós, 

vocês e eu fizemos dele. O outro, para ser, precisa escapar de nosso controle e 

necessita vincular-se, de forma cúmplice, conosco para ser reconhecido” (WARAT, 

2004, p. 146). Portanto, o paradoxo que precisa ser decifrado pela sociedade é a 

tensão existente entre precisar e escapar do outro enquanto um processo de 



 

222 

Discussões jurídicas na contemporaneidade: o direito que pulsa na vida em sociedade 
(ISBN: 978-65-88712-66-5) 

autonomia e reconhecimento, no momento em que todos os indivíduos são 

responsáveis e necessitam transformar os componentes dos conflitos em circuitos de 

reconhecimento. 

Esse processo de reconhecimento perpassa pela necessidade de 

enfrentamento ao problema da exclusão social, que acaba por contribuir de forma 

direta na conflituosidade e na negação do acesso à justiça, já que se tem nas 

sociedades latino-americanos milhares de cidadãos que estão à mercê do 

reconhecimento de qualquer direito de cidadania. Assim, segundo Batista (2010), os 

mecanismos adequados, além de proporcionarem a pacificação dos conflitos, o 

processo de reconhecimento, também possibilitam a conscientização da capacidade 

dos excluídos de estarem se reabilitando urbanamente e conhecendo seus direitos 

fundamentais.  

Desse modo, o diálogo dos excluídos é uma forma de construção de 

singularidades solidárias, a partir da instrumentalização do conflito como espaço de 

liberação dos fluxos esquizofrênicos da sociedade. Os métodos adequados como 

espaço de ajuda para que os envolvidos em um conflito (conflitantes e sociedade) se 

autocomponham na liberação dos fluxos de fuga (vetores de fuga), que possibilitam 

levantar a barreira imposta desde o institucional opressivo para a realização dos 

anseios, é a pacificação dos conflitos (WARAT, 2004). 

A adoção ou refutação de determinamos instrumentos adequados com a 

finalidade de pacificar os conflitos depende, exclusivamente, da auto-observação 

realizada a partir do sistema social e, tem por base, os conflitos e seus remédios e 

resultados. Todavia, o que se pode afirmar até agora, de acordo com Resta (2014, 

27), é que o sistema judiciário tal qual a sociedade ocidental conhece hoje, não é o 

único remédio na luta pela pacificação dos conflitos, “[...] mas é o mecanismo que o 

sistema se deu como adequado por certo lapso de tempo e em um segmento de 

sociedade vasto, mas não universal”. 

Em relação ao tempo, a modernidade, ou como preferido por alguns autores 

como Bauman (2009), a pós-modernidade transportou os indivíduos para 

determinados modos de existência, a uma determinada concepção de tempo e de 

sujeito na busca pela utopia da verdade que, conforme Warat (2004), acentuaram 

mais posturas destrutivas, preocupados em fazer, com impossíveis expectativas de 
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explicação representativa, a apologia e afirmação do “mim”, do que a construção do 

“entre-nós” enquanto um pensamento criativo e comunitário. 

Essa realidade aos poucos está se modificando, talvez consequência direta do 

surgimento de movimentos sociais que trouxeram a ideia de que a busca pela 

efetivação do direito ao acesso à justiça comunitária é a ponta do iceberg. Santos 

(2014) realiza um questionamento interessante: se a busca pela concretização desse 

direito por parte da sociedade que a conhece e intenta a sua efetivação, o que seria 

da procura suprimida do acesso à justiça comunitária àqueles cidadãos que se sentem 

totalmente impotentes para reivindicar os seus direitos quando são violados? “É essa 

procura que está, hoje, em discussão. E se ela for considerada, vai levar a uma grande 

transformação do sistema judiciário e do sistema jurídico no seu todo, tão grande que 

fará sentido falar da revolução democrática da justiça” (SANTOS, 2014, p. 38). 

Essa justiça que busca sua revolução perpassa pelo trabalho de escuta e de 

diálogo com aqueles indivíduos considerados excluídos do acesso à justiça com a 

finalidade de aproximá-los. Contudo, essa construção de garantia de direitos deve 

também estar em consonância com outras iniciativas, como exemplo, por um lado, 

deve-se tratar e “deselitizar”60 os processos de ajuda, e, por outro, buscar melhorias 

nas condições de vida das comunidades em que esses cidadãos estão inseridos, para 

que assim consigam alcançar os direitos mais básicos (SANTOS, 2004). 

Nesse processo de “deselitizar” o acesso à justiça comunitária, Cabral (2013) 

assegura que os métodos adequados de pacificação de conflitos tornam-se menos 

acessíveis pela população no momento que aumenta as suas formalidades, o que 

acaba por demonstrar que os indivíduos preferem a utilização de mecanismos de 

pacificação de conflitos mais informais, de caráter comunitário, onde a proximidade 

cultural e a identidade comunitária contribua de forma decisiva na busca pela 

pacificação social. 

As sociedades contemporâneas reivindicam reestabelecer um modo 

jurisdicional que esteja à frente dos mecanismos utilizados atualmente, e que se 

mostre eficaz na pacificação comunitária e adequada dos conflitos, uma vez que a 

justiça monopolizada pelo Estado contemporâneo não oferece subsídios e respostas 

à conflituosidade produzida pela complexidade da sociedade contemporânea. Assim, 

                                                      
60 Fazer perder o caráter elitista ou a condição de elite. 
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os métodos e técnicas, até então empregados pelo Direito como resposta aos conflitos 

existentes na sociedade, não se apresentam eficazes perante a complexidade das 

demandas, da pluralidade de sujeitos envolvidos e da multiplicidade de fatores que os 

geraram. 

Entretanto, a utilização dos mecanismos adequados e comunitários de 

pacificação de conflitos pode em um primeiro momento gerar certa “desconfiança” por 

parte da sociedade, uma vez que preveem a (re)estruturação de um sistema 

(sobretudo do Poder Judiciário) que está arraigado na cultura ocidental enquanto 

único órgão responsável pela resolução dos conflitos. Outro desafio que contribui para 

essa desconfiança é o subsistema científico que, de acordo com Bezerra (2008), não 

apresenta uma abertura geral à inovação, mas apenas que certos subsistemas de 

interação social sejam favoráveis àqueles cientistas de mente mais aberta. 

O discurso de mudança de paradigma deve levar em consideração o diálogo 

com o excluído, necessitando converter-se em um fenômeno estético para ser 

eficiente. A transformação do conflito é sempre uma produção estética. O diálogo do 

excluído apresenta ainda, como recreação estética do conflito, uma produção 

dramática superadora do conflito, que tem por essa mesma razão um caráter criador, 

que é simultaneamente estético e existencial. Sendo assim, para Warat (2004), o 

diálogo do excluído deve apontar uma forma bela e emocionante vivida com força. 

Algumas perspectivas devem ser consideradas no momento da concepção e 

da implementação de novos mecanismos que pertençam a essa revolução 

democrática da justiça ao possibilitar a inclusão dos excluídos, como o ideal da 

pacificação dos conflitos e a sua prevenção; o ideal do processo judicial é o não 

processo. Sob a lógica de novos mecanismos de pacificação de conflitos e assentadas 

as bases democráticas e comunitárias é que se logrará êxito, conforme asseverado 

por Bezerra (2008), tendo o fundamento filosófico como o ideal de paz, e o sociológico 

como a efetivação dessa mesma paz na sociedade atual. 

  

3 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Talvez seja justamente esse ponto que deve ser trabalhado em qualquer estudo 

que realize um diálogo entre os sistemas de justiças postos e os novos mecanismos 
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propostos. O problema global dos conflitos, e não dos confrontos, deve ser encarado 

a partir de iniciativas locais, as quais levem em consideração tanto a concepção 

quanto a aplicação das perspectivas e das peculiaridades locais, para que assim se 

consiga efetivamente assegurar o acesso à justiça a todos. 

A concretização desse acesso à justiça por intermédio dos mecanismos 

adequados contribui de forma efetiva para a promoção da cultura da paz nas 

comunidades, fortalecendo, inclusive, os instrumentos de prevenção a novos conflitos, 

mantendo, dessa forma, uma convivência pacífica e harmoniosa entre as pessoas. 

Compreendeu-se espaço local enquanto um importante cenário para a garantia da 

atuação das sociedades, na perspectiva de como ela deveria ser, capaz de 

impulsionar ações com o intuito de sanar dificuldades na pacificação dos problemas 

decorrentes da complexidade societal e dos reflexos perversos da globalização e dos 

ditames neoliberais em território latino-americano. Além disso, verifica-se que os 

espaços locais são fundamentais para a efetivação das políticas públicas, tendo em 

vista sua autonomia e a aproximação com os cidadãos a que se destinam. 

De tal modo, objetivou refletir teórica, política e metodologicamente sobre a 

instituição de um novo paradigma de acesso à justiça e de pacificação de conflitos ao 

visualizar as correlações de forças que ali se manifestam. Entre as forças que ali 

encontram-se, podem ser classificadas as forças políticas, forças econômicas, 

sobretudo, vinculadas ao sistema capitalista e as forças sociais enquanto espaços de 

construção de resistências. 

Nesse processo de reflexão e de construção da (re)definição dos rumos das 

sociedades latino-americanas, encontra-se o capital social e a sua interferência 

positiva na construção de políticas públicas que possibilitem o empoderamento do 

sujeito ao participar dos processos decisórios de sua comunidade. Essa participação 

social na construção de políticas públicas de acesso à justiça deve ser compreendida 

com o auxílio do poder local enquanto órgão próximo ao cidadão e com maior 

aderência às suas demandas. 

Os desafios sociais, políticas e econômico na atualidade à propositura de 

políticas públicas de pacificação de conflitos e de concretização do acesso à justiça 

na América Latina perpassam pela necessidade de (re)estruturar os espaços públicos 

e (re)definir a participação popular para que as sociedades, plurais e complexas, 
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possam se reerguer perante os reflexos devastadores do processo de globalização e 

do neoliberalismo, sobretudo, nas relações sociais com a ampliação do individualismo 

e, por consequência, a perda do sentimento de pertencimento dos cidadãos. Essa 

problemática acaba por contribuir com a concretização de uma cidadania passiva e 

afastando ainda mais o seu oposto e desejável: uma cidadania ativa. 
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AS PRÁTICAS RESTAURATIVAS COMO UMA POLÍTICA PÚBLICA DE 

EFETIVAÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS DAS MULHERES QUE SOFREM 

VIOLÊNCIA DE GÊNERO  

 

RESTORATION PRACTICES AS A PUBLIC POLICY FOR THE EFFECTIVENESS 
OF THE HUMAN RIGHTS OF WOMEN SUFFERING GENDER-BASED VIOLENCE 

 

Marli Marlene Moraes da Costa61 
Mylena Francielli Santos62 

 

RESUMO 

Apesar de ser um crime e uma grave violação de direitos humanos, a violência contra 
as mulheres segue vitimando milhares de brasileiras reiteradamente. Ademais, 
verifica-se que os avanços legislativos, apesar de extremamente importantes, não 
foram o suficiente para conter os casos de violência de gênero no Brasil. Assim, 
constata-se que usar apenas a punição como forma de reeducar o agressor não está 
se mostrando uma medida eficiente, necessitando-se de uma mudança de paradigma 
em que seja possível fazê-lo entender que seu comportamento é errado e não deve 
ser repetido. Diante dessa perspectiva, observa-se na Justiça Restaurativa, composta 
por suas práticas e programas, um meio eficaz de trabalhar-se esse tipo de violência. 
Perante o exposto, questionou-se no presente artigo: as práticas restaurativas de fato 
promovem a efetivação dos Direitos de Humanos das mulheres que sofrem violência 
de gênero? Objetivou-se ainda realizar levantamento de dados sobre os atuais índices 
de violência de gênero no país; analisar quais são as normativas que disciplinam a 
aplicação de práticas restaurativas no Brasil e por fim, trazer alguns exemplos de 
projetos que já fazem uso de práticas restaurativas em situações envolvendo violência 
de gênero. Utilizou-se como método de abordagem o dedutivo e como técnicas de 
pesquisa a bibliográfica e a documental. Concluiu-se, por fim, que as práticas 
restaurativas são uma forma de efetivação dos Direitos de Humanos das mulheres 
que sofrem violência de gênero, pois contribuem para que tenham maior participação 
em seu próprio processo e sejam beneficiadas com a reparação dos danos sofridos. 
 
Palavras-chave: Práticas Restaurativas. Violência de Gênero. Mulheres.  
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ABSTRACT 

Despite being a crime and a serious violation of human rights, violence against women 
continues to victimize thousands of Brazilian women repeatedly. Furthermore, it 
appears that legislative advances, despite being extremely important, were not enough 
to contain cases of gender violence in Brazil. Thus, it appears that using only 
punishment as a way of reeducating the aggressor is not proving to be an efficient 
measure, requiring a paradigm shift in which it is possible to make them understand 
that their behavior is wrong and should not be repeated. From this perspective, 
Restorative Justice, composed of its practices and programs, is an effective means of 
dealing with this type of violence. In light of the above, this article questioned: do 
restorative practices actually promote the realization of the human rights of women 
who suffer gender violence? The objective was also to carry out data collection on the 
current rates of gender violence in the country; analyze what are the regulations that 
govern the application of restorative practices in Brazil and finally, bring some 
examples of projects that already make use of restorative practices in situations 
involving gender violence. The deductive method of approach was used, and 
bibliographic and documentary research techniques were used. Finally, it was 
concluded that restorative practices are a way of enforcing the Human Rights of 
women who suffer gender violence, as they contribute to their having greater 
participation in their own process and benefiting from the reparation of the damage 
suffered. 

 

Keywords: Restorative Practices. Gender Violence. Women. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

Apesar de ser um crime e uma grave violação de direitos humanos, a violência 

contra as mulheres segue vitimando milhares de brasileiras reiteradamente. Os dados 

que demonstram as agressões motivadas pela discriminação ao sexo feminino são 

preocupantes e confirmam ainda haver um longo caminho a ser percorrido para que, 

de fato, se observe uma decrescente na quantidade de casos.  

Após a criação da Lei Maria da Penha em 2006, o Estado brasileiro ao ratificar 

documentos internacionais de proteção à mulher, assumiu, no plano internacional, o 

compromisso de adotar medidas internas para garantir os direitos das mulheres no 

âmbito das relações domésticas e familiares. Outra inovação em proteção aos direitos 

femininos, surgiu com a promulgação da Lei nº 13.104 de 2015, que torna o homicídio 

de mulheres motivados por razões de condição de sexo feminino uma qualificadora 

do crime de homicídio, caracterizando-o como crime hediondo. 
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Não obstante, verifica-se que os avanços legislativos, apesar de extremamente 

importantes, não foram o suficiente para conter os casos de violência de gênero no 

Brasil. Destarte, constata-se que usar apenas a punição como forma de reeducar o 

agressor não está se mostrando uma medida eficiente. É preciso mais, há 

necessidade de fazê-lo entender que seu comportamento é errado e não deve ser 

repetido, pois vai contra a dignidade de outro ser humano.  

Nessa busca por um novo paradigma é que se encontra na Justiça 

Restaurativa, composta por suas práticas e programas, um meio eficaz de trabalhar-

se a violência de gênero, uma vez que proporciona a responsabilização do ofensor e 

a reparação dos danos sofridos. Contudo, o uso de métodos autocompositivos em 

casos de violência de gênero ainda é motivo de críticas quanto a sua eficácia, pois se 

teme que resulte na impunidade do agressor.  

Diante disso, questiona-se no presente artigo: as práticas restaurativas de fato 

promovem a efetivação dos Direitos de Humanos das mulheres que sofrem violência 

de gênero? Objetiva-se ainda com o presente estudo realizar levantamento de dados 

sobre os atuais índices de violência de gênero no país; analisar quais são as 

normativas que disciplinam a aplicação de práticas restaurativas no Brasil e por fim, 

trazer alguns exemplos de projetos que já fazem uso de práticas restaurativas em 

situações envolvendo violência de gênero. Na construção do artigo, usou-se como 

método de abordagem o dedutivo e como técnicas de pesquisa a bibliográfica e a 

documental. 

 

2 VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER NO BRASIL: LEVANTAMENTO DE DADOS  

 

A violência de gênero é, há muitos séculos, um problema que assola a 

sociedade. Atingindo, principalmente mulheres, as agressões são motivadas pelo 

sentimento de superioridade e dominação que os homens possuem em relação ao 

sexo oposto. O gênero “funda-se, pois, numa hierarquia de lugares sociais sexuados 

que subalternizam o papel feminino” (CAMPOS; CORRÊA, 2012, p.185). Também 

nesse sentido, as autoras explicam, que a discriminação começa ainda na infância, 

onde não raras as vezes, através de práticas nocivas, acontece a negação de direitos 

fundamentais essenciais ao bem-estar e desenvolvimento sadio do infante, como por 
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exemplo, a preferência por crianças do sexo masculino, violência doméstica, 

mutilação genital feminina, exploração sexual, discriminação, imposição de afazeres 

domésticos, casamento precoce, entre tantas outras formas de discriminação 

existentes. 

No Brasil, os números que demonstram a quantidade de casos de violência 

contra a mulher são alarmantes, principalmente se observados em seu contexto, uma 

vez que a maioria das agressões acontece no ambiente familiar e são perpetrados por 

pessoas muito próximas da vítima.  

De acordo com os dados do Ligue 180 - Central de Atendimento à Mulher, 

serviço de utilidade pública oferecido pelo Ministério da Mulher, da Família e dos 

Direitos Humanos (MMFDH), 98.254 denúncias referentes a violência doméstica e 

familiar foram registradas no período de janeiro de 2018 a junho de 2019 pelo Sistema 

Integrado de Atendimento à Mulher (SIAM) e Sistema de Ouvidoria Nacional de 

Direitos Humanos (SONDHA). É possível observar, ainda, que as denúncias 

aumentaram significativamente em 2019, com um acréscimo de mais de 7.000 

registros em relação ao período de janeiro a junho de 2018 (MMFDH, 2019a). 

Referente ao ano de 2018, o balanço anual do Ligue 180 verificou que em 86% dos 

registros as agressões foram cometidas por pessoas do sexo masculino. Em 28,44% 

das denúncias os suspeitos são os próprios companheiros, em 12,59% dos casos são 

ex-companheiros e cônjuges representam 7,65% dos denunciados. Em relação à 

frequência em que a violência ocorre, os dados mostram que em 22,38% dos casos a 

violência é diária e em 18,26% é perpetrada algumas vezes na semana. Em 41,29% 

das denúncias não foi relatada a frequência com que a violência aconteceu (MMFDH, 

2019b). Entende-se, portando, que muitos casos de violência diária podem estar 

subnotificados nesse último índice. 

Como forma de tentar reduzir os casos de violência doméstica, o Brasil 

sancionou em 2006 a Lei nº 11.340, mais conhecida como Lei Maria da Penha. A 

legislação carrega esse nome em homenagem a Maria da Penha Maia Fernandes que 

em 1983 foi vítima de dupla tentativa de homicídio por parte de seu marido, resultando 

como sequela da agressão a paraplegia da vítima. Devido a busca por justiça e 

dificuldades de ver seu agressor pagar pelo crime que cometeu, uma vez que o Estado 

brasileiro se tornava omisso, a história de Maria da Penha motivou a elaboração de 
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um projeto de lei que, através de esforços de grupos feministas, foi aprovado (IMP, 

2018). Contudo, apesar do importante passo dado em relação à   garantia de direitos 

de mulheres vítimas de violência doméstica, observar-se que ainda há um longo 

caminho a ser percorrido para que o número de agressões de fato diminua.  

Ademais, tal violência praticada contra a mulher pode tomar dimensões 

irreversíveis, chegando à morte das vítimas. Essa foi a realidade de muitas mulheres 

nos últimos anos no Brasil, como será exemplificado através de dados do Atlas da 

Violência 2019, ao longo deste artigo. Tais homicídios de mulheres, motivados pela 

condição de sexo feminino, ou seja, pelo simples fato de ser mulher, envolvendo 

violência doméstica e familiar, por menosprezo ou discriminação, é denominado pela 

legislação brasileira como feminicídio.  O feminicídio passou a integrar a legislação 

pátria em 2015, como qualificadora do crime de homicídio através da Lei nº 13.104, 

acrescentando ao Código Penal, em seu art. 121, o inciso VI, §2º-A e §7º. Tal 

legislação também fez alterações em dispositivos da Lei nº 8.072/90, passando assim 

o feminicídio a caracterizar crime hediondo (BRASIL, 2015).  Contudo, apesar de se 

destacar como um grande avanço em relação à busca por conter a violência contra o 

sexo feminino, a lei por si só não foi capaz de fazer diminuir os índices de homicídio 

de mulheres motivados por discriminação e menosprezo.   

Dados do Atlas da Violência 2019, um estudo realizado pelo IPEA (Instituto de 

Pesquisa Econômica Aplicada) e pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, 

demonstra que o número de feminicídios vem aumentando na última década.  Para 

chegar a dados mais próximos da realidade e ser possível constatar que se trata de 

feminicídio e não apenas homicídio de mulheres, uma vez que a legislação é 

relativamente recente e pode haver subnotificação nos registros policiais, o estudo 

levou em conta o contexto em que a morte se deu, qual seja, ter sido praticada dentro 

da residência, uma vez que a violência doméstica e familiar são algumas das 

características do feminicídio.  

 

há reconhecimento na literatura internacional de que a significativa maioria 
das mortes violentas intencionais que ocorrem dentro das residências são 
perpetradas por conhecidos ou íntimos das vítimas. Portanto, a taxa de 
incidentes letais intencionais contra mulheres que ocorrem dentro das 
residências é uma boa proxy para medir o feminicídio. Naturalmente, ainda 
que o número real de feminicídios não seja igual ao número de mulheres 
mortas dentro das residências (mesmo porque vários casos de feminicídio 
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ocorrem fora da residência), tal proxy pode servir para evidenciar a evolução 
nas taxas de feminicídio no país (CERQUEIRA et al., 2019, p.40). 

 

Assim, verifica-se, pelos dados já referidos, que houve um aumento de 38,1% 

nos casos de feminicídio entre 2007 e 2017, passando de 1.019 registros em 2007 

para 1.407 no ano de 2017.  O aumento de homicídios de mulheres praticados com 

arma de fogo dentro das residências teve da mesma forma um aumento significativo, 

com um acréscimo de 40,5% na década já mencionada (CERQUEIRA et al, 2019, 

p.41). 

Através dos índices fica, portanto, evidente o que já foi pontuado em parágrafos 

anteriores: a Lei do Feminicídio, assim como a Lei Maria da Penha, não foram o 

suficiente para conter os casos de agressão às mulheres, motivados por ódio e 

discriminação. Qual seria então o caminho a ser percorrido para que a realidade de 

tantas mulheres vítimas de violência seja alterada? A simples punição do ofensor não 

tem mostrado resultados satisfatórios, é necessário a busca de novos paradigmas que 

o façam repensar seu modo de agir, evitando que agressões se repitam.  

É nesse cenário, que as práticas restaurativas, enquanto políticas públicas de 

pacificação e prevenção de conflitos, passam a ser estudadas e aplicadas nas 

instituições e nas comunidades, como meio eficaz de trabalhar comportamentos 

agressivos através do diálogo e da responsabilização, uma vez que, como explica 

Zehr, “o crime é uma violação de pessoas e relacionamentos. Ele cria a obrigação de 

corrigir os erros. A justiça envolve a vítima, o ofensor e a comunidade na busca de 

soluções que promovam reparação, reconciliação e segurança” (2008, p.170-171). 

Sobre a Justiça Restaurativa, composta por suas práticas restaurativas, abordar-se-á 

com mais detalhes no próximo ponto.  

 

3 PRÁTICAS RESTAURATIVAS E SUA REGULAMENTAÇÃO NO BRASIL 

 

Há muitas décadas o Poder Judiciário brasileiro, da forma como está 

estruturado, não tem se mostrado eficaz ao atender o excesso de demandas que lhe 

são atribuídas. A carga excessiva de processos, burocracia exacerbada e número de 

servidores insuficiente, têm feito com que a morosidade torne ainda mais difícil a 

espera por uma resposta do Estado. Diante desse panorama e da falta de identificação 



 

234 

Discussões jurídicas na contemporaneidade: o direito que pulsa na vida em sociedade 
(ISBN: 978-65-88712-66-5) 

com o processo, uma vez que as partes interessadas são tratadas como coadjuvantes 

durante a tramitação da ação judicial, é que surge o interesse na utilização das 

práticas restaurativas como meio de resolver os conflitos de forma mais humana e 

com maior participação dos reais interessados pela solução do litígio. A respeito da 

forma como o judiciário atua, Costa e Diehl (2017, p. 31) contribuem explicando que  

 

[...] na prestação jurisdicional, os fatores que desencadearam o conflito são 
considerados insignificantes quando comparados ao ato que ora está sendo 
objeto de diálogo. Nesse sentido, a resposta do processo judicial é 
direcionada, exclusivamente, às consequências geradas, e não às suas 
origens, tratando-se, portanto, de terminar formalmente com o conflito, e não 
de superá-lo [...]. 

 

As práticas restaurativas têm origem nas sociedades comunais (pré-estatais 

europeias e as coletividades nativas) e podem ser observadas entre os povos 

colonizados da Nova Zelândia, África, Áustria, América do Norte e do Sul (JACCOUD, 

2005). Na concepção desses grupos humanos, os conflitos eram tidos como situações 

a serem resolvidas no seio da própria comunidade onde se desenvolveram. O 

movimento denominado Justiça Restaurativa surge, a partir dos anos 70, influenciado 

pelas propostas de críticos do sistema penal e, desde então, vem sendo, 

gradativamente, estudado e aplicado em várias partes do mundo.  Contudo, conforme 

Prudente (2011, p. 42) “é a partir da década de 90 que se torna um dos principais 

movimentos de reforma do sistema criminal, inclusive passando a ser recomendado 

pela União Europeia e pela Organização das Nações Unidas”. 

A Justiça Restaurativa se destaca como uma forma de solução de conflitos e 

reconstrução de relações prejudicadas, baseada na escuta ativa das partes, 

sensibilidade para com as dores vivenciadas, informalidade, imparcialidade e atenção 

às necessidades, tanto da vítima como do ofensor, resultando, se chegarem num 

consenso, na reparação dos danos, mesmo que de maneira simbólica.  O objetivo das 

práticas restaurativas, ao contrário do que muito se dissemina, não é essencialmente 

o perdão, ou ainda, a falta de responsabilização do ofensor, acarretando em sua 

impunidade. O pedido de desculpas e sua aceitação por meio dos demais envolvidos 

pode ser uma das consequências do procedimento restaurativo, mas não deve ser 

considerado como a sua única finalidade.  
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Ademais, os efeitos de um modelo de justiça que abranja tais características 

podem ser muito significativos, resultando, por exemplo, em uma possível redução do 

uso da justiça criminal tradicional e consequentemente,  

 

[...] no deslocamento da complexa estrutura vertical de aplicação do poder de 
punir do Estado (centrado na averiguação da culpa e na imposição de uma 
sanção penal por terceiros imparciais) para mecanismos de resolução de 
conflitos que devolvam o conflito às partes e permitam que estas decidam, de 
forma horizontal, como lidar com a situação tida como problemática. 
(ACHUTTI; PALLAMOLLA, 2013, p. 203). 

 

Com intuito de promover a base para a implementação da Justiça Restaurativa 

no âmbito criminal, foi elaborada pelo Conselho Econômico e Social da Organização 

das Nações Unidas (ONU) a Resolução 2002/12. Tal normativa estabelece princípios 

para a criação de programas de Justiça Restaurativa em matéria criminal, 

conceituando o processo restaurativo, sua utilização prática, como os Estados-

membro devem realizar a operação de tais programas e quais os cuidados que devem 

despender para o desenvolvimento contínuo dos mesmos (ONU, 2002). 

No Brasil, no ano de 2006, foi elaborado pela Câmara dos Deputados, o Projeto 

de Lei nº 7.006 que tem como objetivo “[...] facultar o uso de procedimentos de Justiça 

Restaurativa no sistema de justiça criminal, em casos de crimes e também 

contravenções penais” (BRASIL, 2006). Em 2016, tal Projeto de Lei foi apensado ao 

Projeto de Lei n° 8.045/2010, do Código de Processo Penal, que ainda segue em 

tramitação.  

Em 2010, o Brasil publicou a Resolução 125, trazendo então a necessidade de 

oferecimento de outros mecanismos de solução de conflitos, em especial os meios 

consensuais, exemplificando como alternativas a mediação e a conciliação, não 

vedando o uso de outros métodos autocompositivos, subentendendo-se que a Justiça 

Restaurativa era passível de ser utilizada. Não obstante, apenas seis anos mais tarde, 

no ano de 2016, foi criada uma normativa para tratar especialmente da aplicação da 

Justiça Restaurativa no Poder Judiciário brasileiro. A Resolução 225 dispondo sobre 

a Política Nacional de Justiça Restaurativa no âmbito do Poder Judiciário, 

considerando, para isso, a resolução 2002/12 da ONU, traz os princípios a serem 

seguidos para a prática da Justiça Restaurativa em âmbito nacional:  
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Art. 2º São princípios que orientam a Justiça Restaurativa: a 
corresponsabilidade, a reparação dos danos, o atendimento às necessidades 
de todos os envolvidos, a informalidade, a voluntariedade, a imparcialidade, 
a participação, o empoderamento, a consensualidade, a confidencialidade, a 
celeridade e a urbanidade (BRASIL, 2016). 

 

Tais normativas demonstram a preocupação do Brasil em incorporar ao seu 

ordenamento jurídico uma forma alternativa de solução de conflitos que atenda, de 

maneira mais consistente, as necessidades da vítima e promovam a 

responsabilização do ofensor, fazendo-o repensar sua atitude e até mesmo mudar 

seu comportamento. Através dessa nova concepção de justiça, as partes envolvidas 

passam a ocupar papéis diferentes dentro da situação conflituosa, ou seja, passam a 

ser consideradas como peças fundamentais para o andamento do procedimento em 

busca de uma solução, sendo as suas contribuições e opiniões o que realmente é 

levado em conta, pois na Justiça Restaurativa a decisão final parte sempre dos 

envolvidos na situação e não de uma terceira pessoa como ocorre na justiça 

tradicional a que estamos habituados.  

Portanto, nas práticas restaurativas há a presença do facilitador como figura 

importante na condução dos diálogos. Ele deve atuar de forma imparcial e informal, 

não criando um ambiente hierarquizado em que as partes possam se sentir 

constrangidas como acontece, na maioria das vezes, no sistema judiciário. Assim, 

“atuando como facilitador, o mediador não proporá qualquer acordo, tampouco 

buscará forçar um entendimento entre as partes, mas exercerá a sua função buscando 

viabilizar o diálogo entre os envolvidos” (ACHUTTI, 2014, p. 78). 

Atualmente, ainda há divergências sobre qual deveria ser o âmbito de aplicação 

das práticas restaurativas, ou seja, se deveria também ser aplicada em casos mais 

graves, como a violência doméstica, por exemplo, devido a todas as implicações que 

esse tipo de crime carrega consigo. Nesse sentido, será abordado no próximo item, 

como vem sendo a aplicação das práticas restaurativas em casos de violência 

doméstica contra a mulher no Brasil, mais especificamente em dois estados 

brasileiros, quais sejam, Paraná e Rio Grande do Sul.  
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4 EXEMPLOS DE APLICAÇÃO DE PRÁTICAS RESTAURATIVAS NOS CASOS 

DE VIOLÊNCIA DE GÊNERO EM ESTADOS DO SUL DO PAÍS  

 

Hodiernamente, ainda há muita resistência ao se falar em uso de práticas 

restaurativas em casos de violência de gênero. Ainda é comum na sociedade a ideia 

de que outra metodologia que não use da punição para com o agressor irá resultar na 

banalização de sua atitude e na perpetuação da violência. Nesse sentido, Gomes e 

Graf (2016) explicam que se pensar no uso de formas autocompositivas em casos de 

violência doméstica pode causar incômodo por se imaginar que o objetivo é tão 

somente a reconciliação do casal e como consequência, a impunidade do agressor. 

Contudo, exemplos de aplicação de práticas restaurativas em alguns estados 

brasileiros têm demonstrado exatamente o contrário.  

Na cidade de Ponta Grossa, estado do Paraná, programas de aplicação de 

práticas restaurativas em situações de violência doméstica já funcionam desde 2015. 

A atuação do Cejusc/PG referente ao uso de métodos autocompositivos se divide em 

três fases, sendo a primeira delas o projeto Circulando Relacionamentos. O projeto 

tem o propósito de ofertar práticas restaurativas aos envolvidos em litígios que 

almejarem participar dessa nova metodologia de resolução de conflito e proporcionar 

o empoderamento da mulher e a responsabilização do ofensor pelos danos que 

causou (CEJUSC PONTA GROSSA, 2017). Assim explica o informativo do projeto:  

 

Os atendidos pela Delegacia da Mulher e Vara de Violência Doméstica são 
convidados à participarem do Projeto. Após serem informados acerca das 
diretrizes e objetivos, caso aceirem participar, devem assinar o Termo de 
Compromisso Livre e Esclarecido. Aos envolvidos no conflito é oportunizado 
que possam restaurar as relações, se assim desejarem, ou, não sendo o 
caso, chegarem a um consenso quanto à reparação dos danos resultantes 
do conflito, bem como, estabelecer um termo de compromisso para formação 
do convívio pacífico, abarcando todo e qualquer tipo de divergência ainda 
existente, seja familiar, cível ou criminal – na medida do possível e 
respeitando a norma legal vigente e a disponibilidade ou indisponibilidade da 
ação (CEJUSC PONTA GROSSA, 2017, p. 2). 

 

O informativo do projeto também salienta que o uso das práticas restaurativas 

não implica na substituição da pena ou aplicação de medidas despenalizadoras, 

vedada pela Lei n°11.340/2006, mas ao contrário, serve como complemento à efetiva 

aplicação da própria lei e, como consequência, se espera que seja possível conter os 
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casos de reincidência. Os gráficos usados para ilustrar as informações demonstram o 

índice de consenso de 100% referente aos atendimentos de violência doméstica 

(CEJUSC PONTA GROSSA, 2017). Consoante à ideia de que a aplicação de práticas 

restaurativas em casos de violência doméstica não resulta em medidas que gerem a 

impunidade do réu, mas sim, serve de complementação a Lei, importante salientar 

que a própria Lei Maria da Penha traz como previsão em seu art. 45, o 

comparecimento do agressor a programas de recuperação e reeducação.  

A segunda fase do procedimento de atuação do Cejusc/PG é denominada 

Central de Custódia Restaurativa. Nessa metodologia, as situações são 

encaminhadas para oficinas de reflexão. Assim sendo, no decorrer da audiência de 

custódia, “quando juiz e promotor entenderem que é caso de soltura, substituirão a 

prisão por medida cautelar diversa consistente na participação em oficinas temáticas, 

utilizando os fundamentos das práticas restaurativas”. Ao final das oficinas, é sugerida 

a realização do Círculo Restaurativo Conflitivo entre o casal e os demais integrantes 

da família para que se trabalhe o conflito existente, caso tenham interesse (CEJUSC 

PONTA GROSSA, 2017, p. 6).  

A respeito da aplicação dos círculos é importante destacar que se trata de uma 

metodologia muito importante dentro das práticas restaurativas e tem resultados muito 

positivos, pois como salienta Pranis (2010), proporciona um meio de reunir as pessoas 

para diálogos difíceis e para trabalhar e superar conflitos. Assim, o círculo é uma 

maneira de formar a noção mais abrangente possível de nós mesmos, do outro e das 

questões discutidas, fazendo com que seja possível trilhar, de forma conjunta, o 

caminho mais benéfico.  

A terceira fase do processo de aplicação das práticas restaurativas em Ponta 

Grossa chama-se Projeto Sermais.  Nesse procedimento, “a seleção dos casos ocorre 

na dosimetria da pena, quando o juiz substitui a pena em regime aberto pelo 

comparecimento obrigatório em reuniões que irão discutir masculinidade e gênero” 

(CEJUSC PONTA GROSSA, 2017, p. 8). Segundo o informativo elaborado pelo 

Cejusc/PG, são realizados 16 encontros, onde os homens são atendidos por um 

psicólogo, além de contarem com a presença voluntária de médico urologista, 

advogado e assistente social. 

 



 

239 

Discussões jurídicas na contemporaneidade: o direito que pulsa na vida em sociedade 
(ISBN: 978-65-88712-66-5) 

Uma vez concluídas as sessões, tem o réu sua pena extinta, esse projeto tem 
índice de reincidência inferior a 5% e, já foi até objeto de estudos do Curso 
de Serviço Social da UEPG, num trabalho de conclusão de curso que revelou 
que o programa havia mudado para melhor a vida de 07 de 08 famílias 
entrevistadas (CEJUSC PONTA GROSSA, 2017, p.8). 

 

Ainda há, na atuação referente à aplicação de práticas restaurativas pelo 

Cejusc/PG, a atenção às crianças e adolescentes pertencentes às famílias em 

conflito. Sendo assim, os filhos dos casais atendidos também passam por 

acompanhamento psicológico, quando necessário, ou ainda, acompanhamento 

escolar, se for observada essa necessidade.      

Também na região Sul do país, o Estado do Rio Grande do Sul tem atuação 

importante na aplicação da Justiça Restaurativa em casos de violência doméstica, 

sendo um dos pioneiros na implantação dessa metodologia. Em entrevista publicada 

em 2017, a magistrada responsável pelo 1º Juizado da Violência Doméstica e Familiar 

Contra a Mulher de Porto Alegre, Dra. Madgéli Frantz Machado, explica que o uso da 

justiça restaurativa em situações envolvendo violência doméstica passa por várias 

fases. Em um primeiro momento, pessoas capacitadas para trabalhar com casos de 

violência doméstica analisam se a situação pode ser trabalhada pelos círculos de 

restauração. Sendo assim, explica a juíza, que a avaliação sobre quem pode participar 

do procedimento é bastante rígida, o que comprova exemplificando que dos sete mil 

casos do Juizado pelo qual é responsável, apenas quarenta e cinco foram 

encaminhados para o projeto até dezembro de 2016. Destes quarenta e cinco, 

nenhuma reincidência foi registrada (CANOFRE, 2017).  

Trazidos os exemplos de aplicação de práticas restaurativas em casos de 

violência doméstica, destaca-se por fim, que a Resolução 225 do CNJ, a qual dispõe 

sobre aplicação da Justiça Restaurativa no âmbito do Poder Judiciário, também prevê 

o emprego de procedimentos restaurativos em situação de violência doméstica e 

familiar:  

 

Art. 24 Fica acrescido o seguinte parágrafo ao art. 3º da Resolução CNJ 
128/2011: 
§3º. Na condução de suas atividades, a Coordenadoria Estadual da Mulher 
em Situação de Violência Doméstica e Familiar deverá adotar, quando 
cabível, processos restaurativos com o intuito de promover a 
responsabilização dos ofensores, proteção às vítimas, bem como 
restauração e estabilização das relações familiares (BRASIL, 2016). 

 

https://atos.cnj.jus.br/atos/detalhar/atos-normativos?documento=151
https://atos.cnj.jus.br/atos/detalhar/atos-normativos?documento=151
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Diante do exposto, não pretendendo esgotar os exemplos positivos de 

implantação de práticas restaurativas em casos de violência de gênero, foi possível 

constatar que a aplicação da justiça restaurativa e suas práticas nos casos de 

violência contra a mulher, no Brasil, estão sendo implementadas com excelentes 

resultados para o casal e seus filhos (quando existentes). Os números revelam o 

sucesso desta prática que está se espalhando por todo o território brasileiro, apesar 

de ainda possuir uma maior concentração na Região Sul do país. Encerra-se o 

presente artigo, com a feliz perspectiva de que novos rumos em busca de conter a 

violência doméstica estão sendo tomados, demonstrando melhores resultados e 

acarretando na efetivação dos direitos das mulheres, uma vez que se tornam mais 

seguras e conscientes de que terão apoio para superar o momento difícil pelo qual 

passaram. Não é mais aceitável que os conflitos de gênero que vitimizam centenas 

de mulheres ano após ano, no país, continuem dependendo da burocratizada e lenta 

estrutura do poder Judiciário, o qual foi construído sob o rito de códigos estanques, 

inconciliáveis com a multiplicidade de procedimentos decisórios exigidos pela 

sociedade atual (MORAIS; SPENGLER, 2008). 

O Poder Judiciário permaneceu imóvel diante das transformações sociais que 

ocorreram. A jurisdição tradicional encontra-se extremamente assoberbada e 

ineficiente, pois não foram criadas as transformações qualitativas necessárias para 

adaptar a jurisdição tradicional às novas formas de conflito que deve enfrentar, 

restringindo-se a sua estrutura e qualificação aos litígios que podem ser denominados 

de clássicos (BEDIN; BEDIN; FISCHER, 2013). 

A partir da Resolução n. 2002 de 2012 do Conselho Econômico e Social da 

Organização das Nações Unidas, a metodologia da Justiça Restaurativa e das 

Práticas Restaurativas se consolidou no Brasil como um novo paradigma de acesso à 

justiça em seu sentido amplo. O Conselho Nacional de Justiça – CNJ, através da 

Resolução de n. 125/2010 e da Resolução de n. 225/2016, estabeleceu a importância 

da transposição do contexto social de influência liberal, para uma nova cultura 

edificada nos pressupostos do humanismo, da solidariedade e do respeito ao outro. 

O pluralismo e a heterogeneidade das demandas que chegam até o Judiciário, 

postulando inclusive a regulação de questões de caráter particular, instauraram uma 

realidade de judicialização das relações sociais, demonstrando a necessidade de 
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formação de indivíduos autônomos e corresponsáveis com a resolução de seus 

próprios conflitos. Assim, diante de uma cidadania ativa, é viável a implementação das 

Práticas Restaurativas, como modelo adequado à jurisdição tradicional nos casos de 

conflitos.  

A proposta de efetivação da Justiça Restaurativa e das Práticas Restaurativas, 

nos casos de violência de gênero, busca a instituição de uma cultura efetiva de 

prevenção e de pacificação dos conflitos de gênero que vitimizam as mulheres, que 

tenha por objetivo encontrar respostas qualitativamente mais adequadas, objetivando 

prevenir os danos por meio do um paradigma integrador, que tenha como princípios a 

informalidade, a responsabilidade, a imparcialidade, a participação, a humildade, o 

mútuo respeito, a boa-fé, a honestidade, o empoderamento e a esperança.  

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Diante dos altos índices e dos poucos resultados satisfatórios advindos das leis 

que visam conter os casos de violência de gênero, apresentou-se, no presente artigo, 

as práticas restaurativas como método alternativo de solução de conflitos envolvendo 

agressões motivadas por discriminação e menosprezo ao sexo feminino. Sendo 

assim, questionou-se se as práticas restaurativas de fato promovem a efetivação dos 

direitos humanos das mulheres que sofrem violência de gênero. 

No decorrer da pesquisa e da estruturação dos tópicos, foi possível constatar 

que, mesmo havendo críticas e dúvidas a respeito da eficácia da aplicação das 

práticas restaurativas em casos envolvendo violência de gênero, essa metodologia 

apresenta resultados satisfatórios e, ao contrário do que se dissemina, não resulta na 

impunidade do agressor. Os exemplos de Estados na Região Sul do país que utilizam 

o método autocompositivo em casos de violência doméstica e familiar demonstram o 

quanto satisfatório e eficaz pode ser a realização dos procedimentos restaurativos 

para promover a conscientização e mudança de comportamento do ofensor, 

resultando ainda, na grande maioria das vezes, na reparação dos danos, mesmo que 

de maneira simbólica. 

A possibilidade de dialogar e entender o que levou à agressão é muito 

importante para a vítima, pois significa colocar um ponto final em um capítulo trágico 
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de sua vida e reconstruir sua própria história. No processo restaurativo, terá a 

oportunidade de expressar o que lhe incomoda e ter suas angústias ouvidas e levadas 

em conta, diferentemente, do que aconteceria na justiça tradicional, em que seu caso 

seria igualado a tantos outros, sem ter suas particularidades consideradas. A simples 

punição do agressor, não o fará repensar seu comportamento, tampouco pesar o mal 

que causou a outro ser humano. Ao contrário, o castigo dado pela pena imposta 

apenas nutrirá sentimento de vingança.  

De uma maneira bastante geral, pode-se dizer que a Justiça Restaurativa é 

vista como uma forma de resolução de conflitos distinta da imposta pelo modelo de 

justiça tradicional. Possui princípios diferentes dos sustentados pelo modelo retributivo 

(da imposição de penalidades) e propõe, dentre outras coisas, a participação da vítima 

e do ofensor na resolução do conflito, a reparação do dano decorrente do delito 

(simbólica e/ou materialmente) e a responsabilização do ofensor de maneira não 

estigmatizante e excludente.    

Sendo assim, conclui-se na presente pesquisa, que as práticas restaurativas 

são uma forma de efetivação dos Direitos de Humanos das mulheres que sofrem 

violência de gênero, pois contribuem para que tenham maior participação em seu 

próprio processo e sejam beneficiadas com a reparação dos danos sofridos. Está 

comprovado que a violência doméstica se trata de um fenômeno complexo, 

envolvendo questões que ultrapassam o ato da ameaça ou agressão.  Dessa forma, 

não é digno que mulheres que já tiveram suas vidas dilaceradas por atitudes tão cruéis 

praticadas por pessoas tão próximas, ainda precisem sofrer revitimizações ao 

enfrentar um processo judicial estruturado de forma que lhe conceda um papel de 

coadjuvante diante de seus próprios direitos.  

A Justiça Restaurativa é um novo paradigma de justiça social, capaz de 

trabalhar a cultura da paz, através de uma política humanizadora e não, 

necessariamente, de perdão, mas do exercício do diálogo, do respeito, da 

solidariedade e da compaixão. O elevado conteúdo pedagógico dos procedimentos 

restaurativos possibilita que uma solução para o conflito de gênero, surja como 

consequência natural do processo de comunicação entre o autor e a vítima. 
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RESUMO 

O presente artigo tem como objetivo demonstrar os impactos das políticas públicas de 
enfrentamento à violência contra a mulher no município de Santa Cruz do Sul, RS. A 
violência contra a mulher é um problema de segurança e saúde pública e deve ser 
visto também como uma problemática de direitos humanos. O problema de pesquisa 
que conduz o trabalho é: como a rede de proteção de enfrentamento à violência contra 
a mulher no município de Santa Cruz do Sul vem combatendo este problema social? 
O método de abordagem é o indutivo e o método de procedimento monográfico, 
utilizando-se de pesquisa bibliográfica e documental. A pesquisa bibliográfica 
envolveu o levantamento e análise de obras, bases de dados virtuais, banco de teses 
e dissertações. A constatação principal, é de que uma variada linha de políticas 
públicas para o enfrentamento à violência contra a mulher foi criada pela Rede, mas 
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essas precisam atuar conjuntamente para dar maior efetividade ao fim almejado de 
proteção das mulheres santa-cruzenses. 
 

Palavras-chave: Mulher. Políticas Públicas. Violência contra a Mulher. 

 

ABSTRACT 

This article aims to demonstrate the impacts of public policies to combat violence 
against women in the municipality of Santa Cruz do Sul, RS. Violence against women 
is a public health and safety problem and should also be seen as a problem of human 
rights. The research problem that conducts the work is: how has the protection network 
for combating violence against women in the municipality of Santa Cruz do Sul been 
fighting this social problem? The approach method is the inductive and the 
monographic procedure method, using bibliographic and documentary research. The 
bibliographical research involved the survey and analysis of works, virtual databases, 
theses and dissertations. The main finding is that a varied line of public policies to fight 
violence against women was created by the Network, but these need to act together 
to give greater effectiveness to the desired aim of protecting women from Santa Cruz. 

 

Keywords: Woman. Public Policy. Violence against Women. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

A violência contra a mulher é uma epidemia ou sempre foi? Esse é um problema 

de segurança e saúde pública e deve ser visto também como uma problemática de 

direitos humanos. Esse tipo de violência permanece na lista de prioridades da 

Organização Mundial da Saúde (OMS) desde 1996 e tem sido objeto de estudos pelo 

mundo. 

Encarada como um problema ligado ao poder, privilégio e controle masculino, 

a violência contra a mulher possui efeito social e afeta o bem-estar, a segurança, as 

possibilidades de educação e de desenvolvimento pessoal das mulheres. 

Por séculos, a violência doméstica e familiar fora banalizada, neutralizada, eis 

que a mulher era tratada como propriedade do pai ou do marido, portanto, o Estado 

não intervinha no mundo privado da família. Importante ressaltar que essa forma de 

violência não considera classe social, etnia ou grau de escolaridade, porquanto 

maridos, companheiros, namorados, aproveitavam-se dessa cultura que inferioriza a 

mulher para cometer os mais diversos abusos. 
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No entanto, com o passar dos anos foram criadas legislações e políticas 

públicas para tentar coibir e reduzir tamanha barbárie contra a vida das mulheres e, a 

partir disso, elas passaram a se proteger legalmente das violações que as cercavam, 

porém, tais medidas de proteção, ainda mostram-se insuficientes diante dos abusos 

cometidos contra mulheres em todo o país, e delimitado, nesse artigo, no município 

de Santa Cruz do Sul, RS. Nesse sentido, através do método de abordagem indutivo 

e o método de procedimento monográfico, utilizando-se de pesquisa bibliográfica e 

documental, buscou-se desenvolver a pesquisa acerca da rede de proteção ao 

enfrentamento da violência contra a mulher de Santa Cruz do Sul. 

O problema de pesquisa que conduz o trabalho é: como a rede de proteção de 

enfrentamento à violência contra a mulher, no município de Santa Cruz do Sul, vem 

combatendo este problema social? O objetivo geral é demonstrar os impactos das 

políticas públicas de enfrentamento à violência contra a mulher, no município de Santa 

Cruz do Sul. Inicialmente, a presente pesquisa analisa a construção sociocultural da 

dominação masculina sobre a mulher, elucida as conquistas femininas e as principais 

políticas públicas nacionais e estaduais de avanço pela igualdade entre os sexos, bem 

como, verifica o funcionamento e os institutos que compõem a Rede de enfrentamento 

à violência contra a mulher no município de Santa Cruz do Sul – RS.  

 

2 VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER: UMA CONSTRUÇÃO SOCIOCULTURAL 

SEXUAL MILENAR  

 

A preconceituosa desigualdade entre os gêneros existente na atualidade, 

apesar da equidade destacada pela Constituição Federal em 1988, é delineada pelo 

entendimento errôneo da superioridade masculina e justificada pelos afazeres 

cominados aos sexos feminino e masculino.  

Nesse sentido, Duarte (2010, p. 81) explica que as mulheres nascem para o 

“uso, que não somos próprias senão para procriar e nutrir nossos filhos na infância, 

reger uma casa, servir, obedecer, e aprazer a nossos amos, isto é, a eles, homens”. 

Essa diferença, observado um apanhado histórico, coincide com a chegada dos 

portugueses ao Brasil, desde essa época a mulher era resguardada a função de filha, 

companheira e mãe, e ao homem garantia-se o meio público, onde poderia se 
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comportar livremente sem anseios de reprovação (DEL PRIORI, 2013). A própria vida 

da mulher tinha um período de tempo limitado, pois essa apenas possui valor até 

quando pudesse gerar filhos para o homem de forma a perpetuar a espécie.  

Ademais, conforme Dias (2007, p. 16) “a sociedade protege a agressividade 

masculina, constrói a imagem de superioridade do sexo que é respeitado por sua 

virilidade”. Continua, a mesma autora, afirmando que “ao homem sempre coube o 

espaço público, e a mulher foi confinada nos limites da família e do lar, o que enseja 

a formação de dois mundos distintos: um de dominação, externo e produtor, e outro, 

submissão, interno e reprodutor” (DIAS, 2007, p. 17). Assim, a violência contra a 

mulher continua crescendo de forma assustadora, precisamente por ter como alicerce 

o predominante modelo patriarcal da sociedade brasileira. 

As mulheres eram, inclusive, vendidas como mercadoria, pois, “até uma época 

tardia da história europeia o pai tinha o poder de dispor da filha e casá-la com quem 

bem entendesse, sem o mínimo respeito por sua vontade” (MILL, 2006, p. 87-88), ou 

seja, desconsiderando totalmente os direitos das mulheres, além disso, elas eram 

subordinadas ao dever conjugal advindo do casamento de manter os cuidados com a 

casa e com seu marido e ao dever da maternidade com o nascimento dos filhos, com 

os cuidados de mantença dos menores. 

Esse sistema de ideias patriarcais atribuía, aos homens, uma espécie de poder 

de mando sobre as mulheres, tendo em vista as relações conjugais, mas também as 

familiares antes do casamento. Os homens, dessa forma, poderiam, se assim 

quisessem, agredir suas esposas e filhas, o que acontecia, e ainda, com frequência, 

disseminando o pensamento de propriedade e submissão em relação à pessoa da 

mulher. 

A dominação masculina fez do espaço doméstico um local para perpetuação 

da violência contra a mulher, uma vez que “as quatro paredes de uma casa guardam 

os segredos de sevícias, humilhações e atos libidinosos e estupros graças a posição 

subalterna da mulher face ao homem e da ampla legitimação social desta supremacia 

masculina” (SAFFIOTI, 1995, p. 33-34).  

Assevera-se que a violência contra a mulher é abrangida segundo Boff (2011, 

p. 17) como “qualquer conduta, quer ação ou omissão, de discriminação, agressão ou 

coerção, ocasionada pelo simples fato de a vítima ser mulher”. Nesse contexto, a 
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Declaração sobre a Eliminação da Violência contra a Mulher, seguida desde o ano de 

1993, define a violência contra a mulher como todo e qualquer ato de “violência 

baseado em gênero que tem como resultado possível ou real um ano físico, sexual ou 

psicológico, incluídas as ameaças, a coerção ou a privação arbitrária da liberdade, 

seja a que aconteça na vida pública ou privada [...]”. 

A Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra 

a Mulher, conhecida internacionalmente como Convenção de Belém do Pará, 

anunciada no ano de 1994, prescreveu como violência contra a mulher no artigo 1º 

“qualquer ato ou conduta baseada no gênero, que cause morte, dano ou sofrimento 

físico, sexual ou psicológico à mulher, tanto na esfera pública como na esfera privada” 

(COMISSÃO INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS, 1994). 

Diante desse emaranhado de violações, muitas mulheres acabam por não viver 

de forma digna e plena, tendo em vista que são atormentadas e violentadas por 

agressores desumanos, que estabelecem força física, dependência emocional e até 

mesmo pressão econômica, como forma de garantir vítimas vulneráveis a todo o tipo 

de violência. De tal modo, restam também violados direitos inerentes à vida, como o 

da dignidade, conforme concluem Aquino e Costa (2011, p. 134) sobre o que é a 

violência contra a mulher: “uma afronta aos vários direitos fundamentais abrigados 

pela Constituição Federal de 1988, e por diversas convenções e tratados 

internacionais”. 

Portanto, aponta-se a violência contra a mulher como um grande e grave 

problema social, eis que advindo de uma construção sociocultural sexual reproduzida 

ao longo dos anos no Brasil onde impera a discriminação e inferiorização das 

mulheres. 

Por fim, nota-se que a violência não atinge somente a dignidade da mulher 

vítima da violência, mas também fere de maneira doentia toda a sociedade, em vista 

do problema social que causa para a mulher, para a família e até mesmo os que estão 

próximos. Por isso, essa situação serve de ponto de partida para a criação e 

reformulação das já existentes legislações e políticas públicas de proteção à mulher, 

que carecem de maior efetividade como se explanará a seguir. 
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3 LEGISLAÇÃO E POLÍTICAS PÚBLICAS DE PROTEÇÃO À MULHER: APORTE 

NACIONAL E ESTADUAL 

 

No Brasil, em relação às conquistas de direitos da mulher, aconteceram 

diversos avanços após a promulgação da chamada “Constituição Cidadã”, pois fora 

elaborada com a ampla participação da sociedade. O movimento feminista e das 

mulheres fora, na época, uns dos grupos mais ativos e que influenciaram os 

constituintes com o chamado “Lobby do Batom”. Pela primeira vez as mulheres 

puderam participar da elaboração do texto constitucional, através da então deputada 

Carlota Pereira.  

Houve uma intensa campanha denominada Mulher e Constituinte, promovida 

pelo Conselho Nacional dos Direitos da Mulher (CNDM), criado em 1985, órgão 

vinculado à presidência da República, que buscava estimular a participação das 

mulheres no processo e também eleger um maior número de parlamentares do sexo 

feminino. Dentre as principais reivindicações estavam a licença-maternidade de 120 

dias, o direito à posse da terra ao homem e à mulher, igualdade de direitos e de 

salários entre homem e mulher e outra pauta levantada era a busca por mecanismos 

a fim de coibir a violência doméstica. Também, buscavam incorporar as propostas de 

novos direitos, como os direitos reprodutivos. (SAFFIOTI; VARGAS, 1994) 

A nova Constituição trouxe, no texto, claramente definidos direitos 

fundamentais, garantias individuais e liberdades civis, “garantizando a las mujeres, de 

forma expresa, el derecho a la igualdad y a la titularidad de la plena ciudadanía, 

facilitando mayor inserción femenina en los espacios sociales y en la vida política de 

la Nación”66 (GORCZEVSKI; MARTÍN, 2018, p. 53). 

A partir da década de 1980 então, as mulheres retomam sua participação na 

sociedade com vitalidade. Elas começam a se organizar em grupos de reflexão, 

passam a participar de publicação de jornais, discussões sobre sexualidade, direitos, 

saúde, violência de gênero e outros temas. Uma das frentes de luta foram às queixas 

sobre a desvalorização da mulher e, principalmente, a violência de gênero. “En todo 

el país se organizaron comités para denuncias de violencia y apoyo a las mujeres 

                                                      
66 Em tradução livre: garantir às mulheres, expressamente, o direito à igualdade e à titularidade da 

cidadania plena, facilitando uma maior inserção feminina nos espaços sociais e na vida política da 
Nação. 
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víctimas. En varios Estados se consiguió crear Casas de la Mujer, SOS-Violencia, 

etc.”67 (GORCZEVSKI; MARTÍN, 2018, p. 53). 

As mulheres conquistaram, na Constituição Federal de 1988 diversos direitos, 

pode-se dizer que representou um marco em relação aos direitos humanos das 

mulheres, dentre as principais conquistas está a isonomia – igualdade de todos 

perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, portanto garantiu a igualdade 

jurídica entre homens e mulheres no texto do seu artigo 5º, inciso I. Homens e 

mulheres são incluídos no texto constitucional com igualdade de direitos e obrigações, 

nas três esferas, na vida civil, no trabalho e na família. 

A Constituição ao trazer esses dispositivos demonstrou sua preocupação com 

esse fenômeno cultural e histórico e buscou romper com o sistema patriarcal e 

discriminatório presente no país. E, tais conquistas foram fruto da luta e persistência 

das mulheres brasileiras e dos movimentos feministas. Contudo, o reconhecimento 

formal da igualdade de direitos entre homens e mulheres não significou, num passe 

de mágicas a alteração das relações sociais. A superioridade ainda está muito latente 

no cotidiano da sociedade em geral, e um fato que corrobora tal afirmativa é o alto 

índice de violência contra a mulher existente. 

Durante muito tempo, a violência doméstica e familiar fora banalizada, não era 

um problema social, eis que a mulher era tratada como propriedade do pai ou do 

marido. Muito se ouvia dentro das comunidades o ditado que “em briga de marido e 

mulher ninguém mete a colher”, portanto o Estado não intervinha no mundo privado 

dos casais. Importante ressaltar que essa forma de violência independe de classe 

social, etnia ou grau de escolaridade, porquanto maridos, companheiros, namorados, 

aproveitavam-se dessa cultura que inferioriza a mulher e as trata como propriedade 

para cometer os mais diversos abusos contra elas. 

A dominação masculina, legitimada pela ideologia patriarcal e 

institucionalizada, fez do espaço doméstico um local privilegiado para a violência 

contra a mulher, pois é defendida pelo senso comum como necessária para a 

manutenção da família. 

                                                      
67 Em tradução livre: Comitês foram organizados em todo o país para relatar a violência e apoiar 

mulheres vítimas. Em vários Estados, foi possível criar Casas de Mulher, SOS-Violência, etc. 
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Somente na segunda metade do séc. XX lideranças femininas começaram a 

questionar a situação de subalternidade e vulnerabilidade a que as mulheres estavam 

submetidas, que acabava legitimando as diversas formas de violência contra elas. A 

partir daí, temos a criação do Conselho Nacional dos Direitos da Mulher, que em 1985 

promoveu a Campanha Nacional contra a Violência contra a Mulher; a Campanha 

Nacional “Denuncie a violência contra a mulher”, em 1986; a Convenção 

Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher, em 1995 

e a criação da Central de Atendimento a Mulher – Ligue 180, em 2003 (PINSKY; 

PEDRO, 2013). 

Em 2003, a criação da Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres, foi 

um passo fundamental para a elaboração dos Planos Nacionais de Políticas para 

Mulheres, entre os anos de 2004 e 2008 e o Pacto Nacional de Enfrentamento à 

Violência contra a Mulher, em 2007. 

A luta contra a violência doméstica contribuiu para que a administração pública 

introduzisse novos organismos, como: as Delegacias Especializadas no Atendimento 

à Mulher (DEAMs), os abrigos institucionais para a proteção de mulheres em situação 

de violência; e outras necessidades para a efetivação de políticas públicas voltadas 

para as mulheres, a exemplo do treinamento de profissionais da segurança pública no 

que diz respeito às situações de violência contra a mulher. São Paulo e Recife foram 

os primeiros estados a criar as DEAMs em suas capitais, no ano de 1985. Seguindo 

parâmetros indicados pelo movimento feminista da época, as equipes alocadas nas 

delegacias passaram por oficinas de capacitação e sensibilização sobre a condição 

de vida e situação de opressão das mulheres. Em seguida, as DEAMs foram 

incorporadas à Política Nacional de Prevenção, Enfrentamento e Erradicação da 

Violência contra a Mulher. Em 2006 o Governo Federal lançou a Norma Técnica de 

Padronização das DEAMs, que foi revisada em 2010 para adequação à nova política 

criminal imposta pela Lei Maria da Penha. 

Outra importante vitória do movimento feminista foi a aprovação da Lei n.º 

11.340, de 07 de setembro de 2006, denominada Lei Maria da Penha. A lei fora 

aprovada de forma unânime pelo Congresso Nacional e veio propor a criação de uma 

política nacional de combate a violência contra a mulher; algumas medidas de 
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proteção às vítimas; também a criação de um juízo único com competência civil e 

criminal através das Varas Especializadas de Violência Doméstica. 

A Lei Maria da Penha teve grande repercussão social, nos seus primeiros 

artigos ela traz o conceito de violência doméstica e familiar contra a mulher e também 

apresenta suas diversas formas, que podem ser física, sexual, psicológica, patrimonial 

e moral; também aponta os locais que a lei abrange - a casa e o local de trabalho-, 

assim como estende a proteção às relações de afeto ou de convivência presente ou 

passada. Possibilita que o autor de violência de gênero seja preso em flagrante ou 

tenha sua prisão preventiva decretada, quando ameaçar a integridade física da mulher 

e filhos; afastamento do lar; a vítima só poderá renunciar à denúncia perante o juiz; a 

mulher deverá estar acompanhada de um advogado ou Defensor Público. 

Por qual razão deve-se pensar em políticas públicas de gênero? Em um 

primeiro momento cabe uma diferenciação entre sexo e gênero: geneticamente, cada 

ser humano nasce com um sexo determinado; já o gênero, é definido pela bagagem 

sociocultural, pela história dos indivíduos, pessoal ou coletiva, que se altera de acordo 

com a sociedade e com o período histórico. Assim, as políticas públicas ao serem 

pensadas, devem levar em conta essa construção social, que inclusive, atribui 

estereótipos tanto para mulheres, quanto para homens. Infelizmente, a baixa 

representação política das mulheres no parlamento brasileiro impacta de forma 

significante as políticas públicas de gênero, pois essa falta de representatividade 

feminina acarreta uma demanda menor de projetos de lei que contemplem a 

perspectiva de gênero. 

 

4 O ENFRENTAMENTO À VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER NO MUNICÍPIO DE 

SANTA CRUZ DO SUL: POLÍTICAS PÚBLICAS E INDICADORES 

 

A violência é preponderantemente marcada pelo gênero e atravessada por 

demais elementos como raça e classe. Ela pode acontecer em qualquer lugar, urbano 

ou rural, basta uma mulher e um homem, um agente estereótipo de submissão e um 

de dominação. 

Conforme verificado ao longo da presente pesquisa, as políticas públicas e a 

ressignificação do papel da mulher já avançaram muito, todavia, a violência contra a 
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mulher aumenta e os indicadores são assustadores. As políticas nacionais e estaduais 

são fundamentais para essa mudança cultural que delimita o Ser Mulher, ou seja, ser 

o Outro do homem. 

 

Com o advento da Lei 11.340/2006 a violência de gênero passou a ter mais 
visibilidade na sociedade brasileira em virtude do seu extremo de violação de 
direitos humanos: o Feminicídio, diga-se de passagem, passou a ser 
intolerável, bem como a cultura patriarcal vem se fragilizando diante do poder 
feminino, que labuta historicamente para compartilhar espaços de poder com 
o homem (COSTA; PORTO, 2017, p. 03). 

 

Contudo, políticas nacionais e estaduais são nortes, e a aplicabilidade da lei se 

dá de forma descentralizada, ou seja: nos municípios, e caso esse não tenha uma 

política governamental progressista, humanizada, inclusiva e capacitada, as leis no 

formato de políticas públicas assertivas tornam-se meras escritas utópicas. 

No município de Santa Cruz do Sul, RS, o problema da violência contra a 

mulher é real e foram necessárias medidas para tentar coibir essas violações 

perpetradas contra o sexo feminino. Para isso, foi criada uma Rede de enfrentamento 

à violência contra a mulher, composta pelo Conselho Municipal dos Direitos da Mulher 

(CMDM), Escritório de Defesa dos Direitos da Mulher (EDDM), Delegacia 

Especializada em Atendimento à Mulher (DEAM), Delegacia de Polícia de Pronto 

Atendimento (DPPA), Patrulha Maria da Penha – Brigada Militar, Polícia Civil, CREAS 

Acolher, hospitais Santa Cruz e Ana Nery, Universidade de Santa Cruz do Sul 

(UNISC), e demais entidades que compõe o Conselho Municipal, órgãos de saúde, 

de educação, de segurança e secretarias municipais, em especial a Secretaria de 

Políticas Públicas, ligada diretamente ao Escritório da Mulher. 

A mesma lei que criou o Conselho também criou o Escritório que tem por 

objetivo principal fazer a escuta sigilosa e respeitosa, dar apoio e orientação à mulher 

vítima de violência. Também tem como objetivo articular os serviços existentes na 

rede para a prevenção, promoção e contribuir para a ampliação da cidadania das 

mulheres santa-cruzenses. O Escritório de Defesa dos Direitos da Mulher é um órgão 

governamental vinculado à Secretaria de Habitação, Desenvolvimento Social e 

Esporte, criado pela Lei 3.686/2001, e possui toda estrutura para fazer a oitiva e o 

acolhimento das mulheres vítimas de violência. O Escritório serve de auxílio para as 

mulheres que têm seus direitos violados, ainda, fiscaliza as ações políticas relativas à 
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condição de vida da mulher, bem como combate aos mecanismos de subordinação, 

violência e exclusão. O objetivo central é buscar a promoção da cidadania feminina e 

igualdade entre os gêneros, além da extinção, principalmente, do Feminicídio. 

A Casa de Passagem, é outro ponto de apoio para mulheres vítimas de 

violência, o local além de atender as mulheres, seus filhos também são acolhidos Esta 

Casa prima pelo sigilo e proteção das vítimas tem seu endereço trocado de seis em 

seis meses, possui uma profissional de assistência social 24 horas por dia e todas as 

políticas necessárias para seu empoderamento da vítima de violência. 

Segundo dados fornecidos pelas DEAM e EDDM para esta pesquisa, os 

números são assustadores. Em 2016, houve 1509 ocorrências, em 2017, o número 

foi para 1.506. No ano de 2018, 1.357 ocorrências, em 2018, foram registrados 3 

Feminicídios na cidade de Santa Cruz do Sul. No ano de 2019, a DEAM e a DPPA 

contaram com 1.468 ocorrências, em 2020, foram 1.335 registros. Até a presente data 

em 2021, as delegacias registraram 225 ocorrências, destes casos foram deferidas 

112 Medidas Protetivas de Urgência, enquanto outras 58 restaram indeferidas. 

Acrescenta-se o fato que o Poder Judiciário do município em estudo não conta com 

uma Vara Especializada de Violência Contra a Mulher, e as medidas de proteção e os 

processos são conferidos por um Juiz da Vara comum de Execução Criminal.  

Por fim, observa-se que medidas já foram tomadas em Santa Cruz do Sul, RS, 

e a Rede tem se mostrado eficiente, porém, essas ainda são insuficientes para 

combater a crescente problemática da violência contra a mulher, levando em 

consideração os dados trazidos para essa pesquisa. 

 

5 CONCLUSÃO 

 

Apesar de grandes avanços da Rede em prol de políticas públicas para 

mulheres na cidade de Santa Cruz do Sul, RS, ainda há muito a ser feito, como: 

capacitar os agentes policiais responsáveis pela averiguação dos crimes de violência 

contra a mulher, tornar a DEAM e a Patrulha Maria da Penha institutos de atendimento 

24 horas, fornecer, tanto na DPPA quanto nos hospitais, uma sala de isolamento e 

proteção para que a vítima não se sinta exposta ou corra perigo, mas principalmente, 
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tornar o problema da violência contra a mulher um assunto público, que precisa ser 

coibido e combatido pela sociedade.  

A cidade de Santa Cruz do Sul, através da Rede está no caminho para garantir, 

efetivamente, a proteção e a qualidade de vida de suas mulheres, mas para que isso 

aconteça, os mecanismos de enfrentamento à violência contra a mulher necessitam 

que o conjunto de ações da Rede seja eficiente. O Judiciário deve cumprir seu papel 

de protetor e aplicador da Lei Maria da Penha nos casos demandados; o Conselho 

Municipal dos Direitos da Mulher deve provocar novas políticas públicas e fiscalizar o 

andamento das ações de combate à violência contra a mulher e o cidadão santa-

cruzense precisa tomar frente quanto ao conhecimento da problemática. 

Dessa maneira, o que Santa Cruz do Sul carece são órgãos públicos unidos, 

para o fim de garantir o funcionamento de políticas públicas assertivas de combate à 

violência contra a mulher, para que se promova o bem-estar e segurança de suas 

mulheres, e a Rede cumpra, efetivamente, seu papel de proteção das mulheres. 
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LIMITAÇÃO À COMPETÊNCIA DELEGADA E O ACESSO À JUSTIÇA: 

RETROCESSO À EFETIVAÇÃO DA CIDADANIA 

 

LIMITATION ON DELEGATED COMPETENCE AND ACCESS TO JUSTICE: 

SETBACK TO CITIZENSHIP 

 

Josiane Borghetti Antonelo Nunes68 
Luana Elisa Funck 69 

 

RESUMO 

O presente trabalho trata do retrocesso à efetivação da cidadania trazido pela 
Resolução nº. 603/2019 do CJF, em seu artigo 2º que limite a delegação de 
competência com base na distância percorrida de 70 quilômetros entre a comarca de 
origem até a sede da Justiça Federal competente, auferido em linha reta, e não a 
distância auferida por meio de rodovias. A pergunta que conduz a pesquisa é se a 
recente alteração legislativa pertinente à competência delegada representa um 
avanço ou um retrocesso à efetivação da cidadania? Sendo assim, o trabalho será 
dividido em três capítulos: um para tratar da cidadania como fundamento do estado 
democrático de direito e, em um segundo momento falar-se-á sobre a importância do 
acesso à justiça como direito humano de segunda geração e por fim discutir-se-á 
como garantir o acesso à justiça através da competência delegada, seus avanços e 
retrocessos. No decorrer da pesquisa, foi utilizado como método de abordagem o 
dedutivo, os métodos de procedimentos utilizados foram o histórico-crítico, a técnica 
de pesquisa foi a bibliográfica. Por fim, concluiu-se que a aferição da distância 
percorrida – no seu formato atual – fere o direito à cidadania e por conseguinte, o 
direito do indivíduo a acessar a justiça sem dificuldades. 

 

Palavras-chaves: Cidadania. Competência Delegada. Direitos Humanos. Justiça.  
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ABSTRACT 

The present work deals with the setback to the realization of citizenship brought by 
Resolution nº. 603/2019 of the CJF, in its article 2, which limits the delegation of 
jurisdiction based on the distance traveled of 70 kilometers between the district of origin 
to the headquarters of the competent Federal Court, earned in a straight line, and not 
the distance earned through highways. The question that drives the research is 
whether the recent legislative change pertaining to delegated competence represents 
an advance or a setback to the realization of citizenship? Thus, the work will be divided 
into three chapters, one to deal with citizenship as the foundation of the democratic 
rule of law, in a second moment, it will be discussed the importance of access to justice 
as a second generation human right and, finally, to discuss how to guarantee access 
to justice through delegated competence, its advances and setbacks. During the 
research, the deductive method of approach was used, the methods of procedures 
used were the historical-critical, the research technique was the bibliographic. Finally, 
it was concluded that measuring the distance traveled – in its current format – violates 
the right to citizenship and, therefore, the individual's right to access justice without 
difficulties. 

 

Keywords: Citizenship. Competence Delegated. Human rights. Justice. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

O presente artigo possui como tema o princípio constitucional de acesso à 

justiça e sua contribuição para a concretização dos direitos inerentes à cidadania. O 

direito à cidadania faz parte dos direitos basilares da carta magna de 1988 e trata-se 

de fundamento do Estado Democrático de Direito. O direito à cidadania transcendeu 

com o decurso do tempo, haja vista, inicialmente, não ter sido disponível a todos, 

pertencendo preliminarmente ao homem, sendo apenas, com o decurso do tempo um 

direito adquirido por todos os indivíduos, contemplando, outrossim, as mulheres, 

indígenas e outros. Através da história, muitas foram as modificações que ocorreram 

e perduraram ao longo do tempo, uma delas é a teoria das gerações ou dimensões 

dos direitos humanos que, tradicionalmente, é dividida em três, que correspondem 

aos direitos conquistados.  

A cidadania passou a integrar os direitos de primeira e segunda geração, 

tornando-se cláusula pétrea da Constituição Federal de 1988. Contudo, percebe-se 

que este direito pode estar afetado por lei vigente, podendo reduzir e limitar o exercício 

desse direito pelo indivíduo, ferindo diretamente cláusula pétrea.  
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No que diz respeito ao direito fundamental de acesso à justiça, recentemente a 

Resolução nº. 603/2019 do CJF, em seu artigo 2º estabelece uma limitação para o 

direito a delegação de competência, estabelecendo como critério para fixação da 

benesse a distância de 70 quilômetros entre a comarca de origem até a sede da 

Justiça Federal competente, auferido em linha reta. Entretanto, a forma que é 

estabelecida a medição dessa distância deverá ser discutida, uma vez que não condiz 

com a realidade geográfica do Brasil. Dessa forma, existe a possibilidade da 

ineficiência da norma, tendo em vista a distância elencada na resolução não ser 

condizente com a realidade, em virtude da medição da distância ser auferida em linha 

reta e não por meio de rodovias.  

Diante do exposto, objetiva responder a seguinte problemática: a recente 

alteração legislativa pertinente à competência delegada representa um avanço ou um 

retrocesso à efetivação da cidadania? 

O presente trabalho foi dividido em três capítulos, onde, inicialmente, será 

abordada a temática da cidadania como fundamento do Estado Democrático de 

Direito, sendo o direito à cidadania, cláusula pétrea da Carta Magna. Após, será 

abordado o acesso à justiça e seu enquadramento como um direito humano de 

segunda geração. E, no último capítulo analisar-se-á a competência delegada como 

forma de garantia ao acesso à justiça, verificando se as alterações trazidas pela 

Resolução nº. 603/2019, em seu artigo 2º, conferem progresso ou retrocesso na 

garantia ao direito ao acesso à justiça.  Nessa pesquisa, será empregado o método 

dedutivo, baseado em revisão de literatura e utilização de referências bibliográficas 

acerca do tema, bem como artigos e notícias de sites com essa temática. 

 

2 CIDADANIA COMO FUNDAMENTO DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 

 

A Constituição Federal de 1988 estabelece como fundamentos do Estado 

Democrático de Direito a dignidade da pessoa humana e a cidadania, entre outros. 

Os direitos inerentes à cidadania são inclusive protegidos como cláusulas pétreas, no 

artigo 60, §4º, incisos II e IV, que estabelece que “não será objeto de deliberação a 

proposta de emenda tendente a abolir: o voto direto, secreto, universal e periódico; e 

os direitos e garantias individuais” (BRASIL, 1988). 
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Assim como todo status subjetivo, a cidadania se constitui por dois elementos: 

o conteúdo e a titularidade. Com a transição do Estado liberal para o Estado social de 

direito ampliou-se, consideravelmente, seu conteúdo para compor o seio da cidadania 

social os inúmeros direitos econômicos, culturais e sociais. Da mesma forma, sua 

titularidade atual deve apresentar uma gradativa ampliação. Inicialmente, excluíam-se 

da mesma as mulheres, os menores, os indígenas e os analfabetos, atualmente, o 

debate encontra-se aberto no que diz respeito a estrangeiros e imigrantes.  

Marshall (1967) ao discorrer sobre o conceito de cidadania, preleciona que sua 

análise baseia-se mais pela história do que pela lógica, e, por esta razão, divide o 

conceito da cidadania em três partes ou elementos, que chamou de civil, político e 

social: 

 

O elemento civil é composto dos direitos necessários à liberdade individual – 
liberdade de ir e vir, liberdade de imprensa, pensamento e fé, o direito à 
propriedade e de concluir contratos válidos e o direito à justiça. Este último 
direito difere dos outros porque é o direito de defender e afirmar todos os 
direitos em termos de igualdade com os outros e pelo devido 
encaminhamento processual. Isto nos mostra que as instituições mais 
intimamente associadas com os direitos civis são os tribunais de justiça. Por 
elemento político se deve entender o direito de participar no exercício do 
poder político, como um membro de um organismo investido da autoridade 
política ou como um eleitor, dos membros de tal organismo. As instituições 
correspondentes são o parlamento e conselhos do Governo local. O elemento 
social se refere a tudo o que vai desde o direito a um mínimo de bem-estar 
econômico e segurança ao direito de participar, por completo, na herança 
social e levar a vida de um ser civilizado de acordo com os padrões que 
prevalecem na sociedade. As instituições mais intimamente ligadas com ele 
são o sistema educacional e os serviços sociais (MARSHALL, 1967, p. 63-
64) 

 

Percebe-se, pois, que a cidadania é composta pelos direitos fundamentais de 

primeira (direitos civis e políticos) e segunda (direitos sociais, econômicos e culturais) 

dimensão. E esta divisão se dá mais em virtude da história, pois os direitos de primeira 

geração, de matriz liberal burguesa, surgiram da luta travada pela burguesia e o 

Estado Absolutista, nos séculos XVIII e XIX, na busca pelos direitos individuais de 

liberdade face à dominação do poder soberano. Por sua vez, os direitos de segunda 

geração, que buscavam igualdade, surgiram após a Revolução Industrial, no século 

XX, onde o proletariado buscava novos direitos para assegurar a dignidade humana, 

quando surge o Estado Social que objetivava a limitação da autonomia privada, em 

prol do caráter coletivo. 
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Vieira (1998) ao analisar o conceito de cidadania proposto por Marshall, 

preleciona que ela tem assumido várias formas de acordo com os diferentes contextos 

culturas, no decorrer da história, veja-se: 

 

A cidadania seria composta dos direitos civis e políticos – direitos de primeira 
geração -, e dos direitos sociais – direitos de segunda geração. Os direitos 
civis, conquistados no século XVIII, correspondem aos direitos individuais de 
liberdade, igualdade, propriedade, de ir e vir, direito à vida, segurança, etc. 
são os direitos que embasam a concepção liberal clássica. Já os direitos 
políticos, alcançados no século XIX, dizem respeito à liberdade de associação 
e reunião, de organização política e sindical, à participação política e eleitoral, 
ao sufrágio universal etc. São também chamados direitos individuais 
exercidos coletivamente, e acabaram se incorporando à tradição. 
Os direitos de segunda geração, os direitos sociais, econômicos ou de 
crédito, foram conquistados no século XX a partir das lutas do movimento 
operário e sindical. São os direitos ao trabalho, saúde, educação, 
aposentadoria, seguro-desemprego, enfim, a garantia de acesso aos meios 
de vida e bem-estar social. Tais direitos tornam reais os direitos formais 
(VIEIRA, 1998, p. 22). 

 

O direito civil básico, no setor econômico, segundo Marshall (1967) é o direito 

a trabalhar, ou seja, “o de seguir a ocupação de seu gosto no lugar de escolha, sujeito 

apenas à legítima exigência do treinamento técnico preliminar”. Este princípio da 

liberdade econômica individual só foi aceito como axiomático no início do século XIX. 

Neste período, pode-se dizer que a cidadania na forma dos direitos civis era universal, 

todavia os direitos políticos constituíam um privilégio de uma classe econômica 

limitada, cujos limites foram se ampliando gradativamente por cada Lei de Reforma 

sucessiva. 

A fonte original dos direitos sociais foi a participação nas comunidades locais e 

as associações funcionais, que foram progressivamente “substituídas por uma Poor 

Law (Lei dos Pobres) e um sistema de regulamentação de salários que foram 

concebidos num plano nacional e administrados localmente”. A Poor Law era a 

defensora dos direitos sociais da cidadania, pois se constituía “nos últimos vestígios 

de um sistema que tentava ajustar a renda real às necessidades sociais e ao status 

do cidadão e não apenas ao valor de mercado de seu trabalho”. Todavia, a tentativa 

de injetar um elemento de previdência social na estrutura do sistema salarial por meio 

da instrumentalidade da Poor Law estava fadada ao insucesso “não somente por 

causa de suas consequências práticas desastrosas, mas também porque era 
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extremamente ofensiva ao espírito predominante da época” (MARSHALL, 1967, p. 71-

72).  

Ao analisar o conceito da cidadania social, Roberts (1997, p. 6) a define como 

“o conjunto de direitos e obrigações que possibilita a participação igualitária de todos 

os membros de uma comunidade nos seus padrões básicos de vida”. A cidadania 

política como sendo “o direito de participar do poder político”, tanto direta como 

indiretamente, e a cidadania civil aquela “constituída pelos direitos necessários ao 

exercício da liberdade individual”. Acrescenta que a cidadania social se distingue da 

civil e política em razão de que ela depende mais da comunidade, da colaboração 

social (receber e dar ajuda), da solidariedade representada por um sentimento de 

identidade e obrigação comum, e ainda da disponibilidade de relações sociais. 

Nabais (2005, p.119) define a cidadania como “a qualidade dos indivíduos que, 

enquanto membros ativos e passivos de um Estado-nação, são titulares ou 

destinatários de um determinado número de direitos e deveres universais e, por 

conseguinte, detentores de um específico nível de igualdade”. Neste conceito de 

cidadania encontram-se presentes três elementos constitutivos, quais sejam, a 

titularidade de determinado número de direitos e deveres em uma sociedade 

específica; o pertencimento a uma comunidade política; a possibilidade de contribuir 

para a vida pública através da participação.  

Darcísio Corrêa (2007, p. 217) ensina que 

 

[...] direitos de cidadania são os direitos humanos, que passam a constituir-
se em conquista da própria humanidade. A cidadania, pois, significa a 
realização democrática de uma sociedade, compartilhada por todos os 
indivíduos ao ponto de garantir a todos o acesso ao espaço público e 
condições de sobrevivência digna, tendo como valor-fonte a plenitude da 
vida. Isso exige organização e articulação política da população voltada para 
a superação da exclusão existente. 

 

O conceito de cidadania social encontra-se unido ao de Estado Social de 

Direito, que conecta o conceito de pertencimento ao Estado (cidadania) e  

 

[...] el reconocimiento de los Derechos Sociales, de forma que todos los 
ciudadanos tienen derechos sociales, de forma que todos los ciudadanos 
tienen derecho a un mínimo nivel de bienestar en el que se les garanticen 
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recursos económicos, laborales, educativos, sanitarios [...]70 (ROIG; AÑON, 
2004, p. 27). 

 

A relação da cidadania com os direitos sociais ocorreu no século XX com a 

relação laborativa, que permitia, através da Seguridade Social, o acesso a diversas 

contraprestações que protegem os cidadãos de diversos riscos sociais, tais como a 

enfermidade, velhice, morte, maternidade, acidentes trabalhistas, etc. Contexto em 

que “la extensión de los derechos sociales se convertiría en la condición material para 

consolidar un tipo de democracia política que previamente había conquistado los 

derechos civiles y políticos”71 (ROIG; AÑON, 2004, p. 27-28). 

Liszt Vieira (2011, p. 252) preleciona que “a cidadania está sendo desafiada e 

remodelada pelo importante ativismo” em razão da política transnacional e a evolução 

social. Acrescenta-se aos motivos elencados por este doutrinador, o processo de 

redemocratização do Estado que prioriza políticas públicas sociais que visam uma 

distribuição mais equitativa dos bens e serviços públicos e a existência de um mínimo 

existencial, para garantir a dignidade da pessoa humana. Marshall (1967) acrescenta 

que a tendência moderna em direção a igualdade social é a mais recente fase da 

evolução da cidadania. 

Ao analisar o impacto da cidadania sobre a desigualdade social Marshall (1967, 

p. 76) preleciona que: 

 

A cidadania é um status concedido àqueles que são membros integrais de 
uma comunidade. Todos aqueles que possuem o status são iguais com 
respeito aos direitos e obrigações pertinentes ao status. Não há nenhum 
princípio universal que determine o que estes direitos e obrigações serão, 
mas a sociedade nas quais a cidadania é uma instituição em desenvolvimento 
criam uma imagem de uma cidadania ideal em relação à qual a aspiração 
pode ser dirigida. A insistência em seguir o caminho assim determinado 
equivale a uma insistência por uma medida efetiva de igualdade, um 
enriquecimento da matéria prima do status e um aumento no número 
daqueles a quem é conferido o status. 

 

Com base nesta imagem de cidadania ideal que a cidadania do século XIX, que 

pouco fez para reduzir a desigualdade social, ajudou a guiar o progresso ao caminho 

                                                      
70 Em tradução livre: [...]o reconhecimento dos Direitos Sociais, para que todos os cidadãos tenham 

direitos sociais, para que todos os cidadãos tenham direito a um nível mínimo de bem-estar em que 
sejam garantidos recursos econômicos, trabalhistas, educacionais e de saúde [...]. 

71 Em tradução livre: [...] a extensão dos direitos sociais se tornaria a condição material para consolidar 
uma espécie de democracia política que já havia conquistado direitos civis e políticos. 
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das políticas igualitárias do século XX. O desenvolvimento do final do século XIX 

demonstrou um forte interesse pela igualdade como um princípio de justiça social e 

uma consciência que o reconhecimento formal de uma capacidade igual de direitos 

não era suficiente. Esta concepção de igualdade consistia na concepção de igual valor 

social não apenas de direitos naturais iguais.  

Nabais (2005, p. 125-126) preleciona que a etapa atual da cidadania encontra 

importante relação com a solidariedade social, o que nos leva ao que podemos 

chamar de cidadania solidária, onde “o cidadão assume um novo papel, tomando 

consciência de que o seu protagonismo ativo na vida pública já se não basta como 

controle do exercício dos poderes”. Deve passar também por encargos, 

responsabilidade e deveres que derivam da vida pública e que não devem ser de 

tarefa exclusiva do Estado, através de um modelo redistributivo, a partir das 

contribuições econômicas dos cidadãos. A cidadania solidária “implica o 

empenhamento simultâneo estatal e social de permanente inclusão de todos os 

membros na respectiva comunidade de modo a todos partilharem um mesmo 

denominador comum, um mesmo “chão comum”, que assim os torne cidadãos de 

corpo inteiro dessa comunidade”. 

Ocorre que alguns avanços conquistados ao longo dos últimos séculos estão 

sofrendo restrições severas, capaz de gerar um retrocesso ao direito de cidadania e, 

consequentemente, aos direitos humanos que lhe são inerentes, como por exemplo o 

direito de acesso à justiça. Desta forma, se faz pertinente analisar esse direito humano 

para depois analisar as restrições que estão lhe sendo impostas e suas possíveis 

consequências. 

 

3 ACESSO À JUSTIÇA: UM DIREITO HUMANO DE SEGUNDA GERAÇÃO  

 

O acesso à justiça esteve expressamente elencado pela primeira vez na 

Constituição Federal de 1946, onde lecionava que “A lei não poderá excluir da 

apreciação do Poder Judiciário qualquer lesão de direito individual”. Hoje, integra o rol 

de direitos fundamentais elencados pelo artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição 

Federal de 1988, onde preleciona que “A lei não excluirá da apreciação do Poder 

Judiciário lesão ou ameaça a direito” (BRASIL, 1988). 
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Para Sarlet, Marinoni e Mitidiero (2019, p. 368) o acesso à justiça é “a proteção 

jurídica e judiciária do cidadão especialmente contra atos estatais ilícitos, por meio de 

Juízes e Tribunais independentes, representa um dos esteios e exigências centrais 

do Estado de Direito”. Imprescindível destacar, que o acesso à justiça é necessário 

para a efetividade social do Direito. Dessa forma, qualquer imposição que de alguma 

forma inviabilize o acesso à justiça, seja direta ou indiretamente irá caracterizar 

violação ao princípio em análise.  

A garantia ao acesso à justiça vai além da simples garantia do indivíduo de 

ingressar com ação judicial, e sim, a ampliação desse direito, como preleciona 

Tavares (2020, p. 758) onde diz que: 

 

Ora, ao se garantir o acesso à Justiça e, com ele, o amplo direito de ação, na 
realidade, não se pretende garantir o desenvolvimento de qualquer processo 
sem fundamentação material. A Constituição não tem como escopo 
assegurar um direito abstrato de acesso à Justiça. Mas, sendo o direito de 
ação a possibilidade de exercer todos os meios necessários à obtenção de 
uma solução jurisdicional definitiva, como visto acima, evidentemente que 
esse direito não se esgota na mera possibilidade de ingressar em juízo, 
alcançando, além da provocação ampla já assinalada, também a 
possibilidade de desenvolver uma participação processual ampla, 
envolvendo a argumentação e a produção probatória, bem como a própria 
decisão final em si, colocando termo ao litígio da maneira mais adequada 
possível (forma de tutela específica, consoante o direito material envolvido). 
Assim, direito de ação não é apenas a possibilidade de provocar o processo 
judicial, mas também o direito de acompanhá-lo, com todas as implicações 
daí decorrentes (TAVARES, 2020, p. 758). 

 

Pode-se dizer que o acesso à justiça possui uma tratativa que vai além do 

simples acesso à justiça, uma vez que, se estende garantias, durante o processo, para 

que seja assegurada a efetividade da norma legal. O acesso à justiça é direito 

garantido inclusive pelas legislações no âmbito do dos direitos humanos. Nesse 

diapasão, o doutrinador Mazzuolli (2014, p. 19), aduz que os “Direitos humanos é uma 

expressão intrinsecamente ligada ao direito internacional público. Assim, quando se 

fala em “direitos humanos”, está-se, tecnicamente, a referir à proteção que a ordem 

internacional guarda sobre esses direitos.”  

A proteção jurídica dos direitos das pessoas pode ser proveniente de duas 

esferas. Inicialmente, através de ordem interna estatal que trata de direitos 

fundamentais como os constantes na Constituição Federal ou através da ordem 

internacional que traz os direitos humanos. Quando se trata dos direitos de ordem 
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interna está trazendo-se à baila os direitos daqueles que se submetem à jurisdição de 

um Estado em específico, podendo-se destacar a Constituição Federal (MAZZUOLLI, 

2014). 

A Constituição Federal de 1988 classificou os direitos humanos da seguinte 

forma: 

 

A Constituição de 1988 dividiu os direitos humanos, com base no seu Título 
II (denominado, sugestivamente, “Dos Direitos e Garantias Fundamentais”), 
em cinco categorias, a saber: a) direitos e deveres individuais e coletivos; b) 
direitos sociais; c) direitos de nacionalidade; d) direitos políticos; e e) partidos 
políticos. Essa enumeração não é exaustiva, uma vez que o art. 5º , § 2º , da 
Constituição prevê o princípio da não exaustividade dos direitos 
fundamentais, também denominado abertura da Constituição aos direitos 
humanos, dispondo que os direitos previstos não excluem outros decorrentes 
do regime e princípios da Constituição, além dos que estão mencionados no 
restante do texto da Constituição e em tratados de direitos humanos 
celebrados pelo Brasil (RAMOS, 2018, p. 69). 

 

Imperioso destacar que a divisão feita pela Constituição Federal não trata de 

classificação conforme relevância; dessa forma, não se pode considerar os direitos e 

deveres individuais e coletivos superiores aos direitos sociais, por exemplo. De outra 

feita, os direitos humanos de ordem internacional, através de alianças, geram tratados 

multilaterais, globais ou regionais que carregam um nível de proteção mínimo que 

deve ser respeitado por todos os Estados envolvidos, sob pena de responsabilidade 

e consequentemente sanção internacional (MAZZUOLLI, 2014). 

Os direitos humanos tiveram diversas alterações ao longo dos séculos, 

caminhando com as mudanças trazidas pela história, sendo natural a modificação 

conforme a sociedade foi evoluindo e necessitando de alterações nos direitos, e por 

conseguinte, nos direitos humanos. Nessa senda, Castilho leciona que: 

 

Assim é que a cada grande revolução observada no curso da história 
corresponde certa natureza de conquistas, o que se reflete, do ponto de vista 
jurídico, na consagração, em documentos escritos, de certa espécie de 
direitos ou garantias. Em outras palavras, a história da humanidade parece 
revelar a existência de conjuntos de direitos fundamentais com diferentes 
conteúdos, eficácias e titulares. Tratou-se de um reconhecimento mais ou 
menos progressivo, marcado, em cada época, pelo contexto histórico 
subjacente (CASTILHO, 2018, p. 248). 

 

Os conjuntos de direitos fundamentais levaram a doutrina a apontar a 

possibilidade de até cinco gerações de direitos humanos, entretanto, seguir-se-á a 
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linha de Karel Vasak que divide os direitos humanos em três gerações ou dimensões. 

Partindo da premissa que os direitos humanos podem ser divididos em três 

gerações/dimensões, cabe destacar as gerações existentes e dessa forma trazer à 

baila o enquadramento do acesso à justiça.  

A chamada 1ª Dimensão foi aquela que Karel Vasak associou ao termo 

igualdade e representa o conjunto de direitos humanos ligados às liberdades públicas. 

Trata-se dos direitos civis e políticos (CASTILHO, 2018, p. 249). A primeira fase de 

direitos (geração) protege a liberdade do indivíduo, uma vez que limite os poderes do 

Estado perante o mesmo, não podendo intervir de maneira desmedida nas relações 

dos indivíduos. Estes estão elencados nos direitos fundamentais da Carta Magna de 

1988 (CASTILHO, 2018). 

Em outras palavras, Ramos (2011, p. 56), preleciona que: “a primeira geração 

engloba os chamados direitos de liberdade, que são direitos às chamadas prestações 

negativas, nas quais o Estado deve proteger a esfera de autonomia do indivíduo.” 

Diferente da primeira geração (dimensão), a segunda geração busca o papel 

ativo do Estado na vida dos indivíduos e não apenas um mero fiscal das regras 

jurídicas. Dessa, forma a segunda geração traz os direitos de igualdade, garantindo 

aos mais miseráveis a liberdade reconhecida pela primeira geração. Os direitos 

sociais abarcam o direito à saúde, educação, previdência social, habitação, entre 

outros direitos de prestação positiva do Estado (RAMOS, 2011). 

Castilho (2018, p. 257-258) ao lecionar sobre a segunda geração ou dimensão 

de direitos assevera que: 

 

Essa segunda dimensão de direitos fundamentais visa, então, a assegurar a 
igualdade real entre os seres humanos. Falamos aqui da chamada igualdade 
material. Sendo essa a finalidade, isso implica, necessariamente, uma 
alteração essencial na postura do Estado perante os indivíduos. Passa-se a 
exigir que ele abandone a sua condição de inércia (antes exigida pelo 
pensamento iluminista) para assumir uma atuação direta no sentido de 
diminuir as desigualdades existentes e, também, de fomentar condições para 
que todos tenham as mesmas oportunidades e vivam com dignidade. 

 

Para que haja a garantia do direito a igualdade existe a necessidade de 

compensar as desigualdades existentes. Nesse sentindo, enquadra-se a garantia do 

direito ao acesso à justiça, uma vez que quando o Estado não proporciona ao 

indivíduo a possibilidade do acesso á justiça o direito a igualdade está sendo ferido, 
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dessa forma o Estado precisa movimentar-se para garantir o alcance ao direito 

assegurado a todo sujeito de direito.  

Por fim, traz-se a lume a terceira geração de direitos que compreende os 

direitos de “[...] titularidade da comunidade, como o direito ao desenvolvimento, direito 

à paz, direito à autodeterminação e, em especial, o direito ao meio ambiente 

equilibrado” (RAMOS, 2011, p. 57). 

A terceira geração tem por sentido a solidariedade e fraternidade, uma vez que 

refere-se a direitos da comunidade. Podendo-se elencar o direito à paz, ao meio 

ambiente, direito à comunicação, direito ao desenvolvimento, direito à 

autodeterminação dos povos, direito ao patrimônio comum da humanidade. O que 

todos esses direitos possuem em comum é o impulsionamento internacional na 

maioria das vezes para sua concretização (CASTILHO, 2018). 

Diante das três dimensões ou gerações é possível esclarecer em qual delas o 

direito ao acesso á justiça está enquadrado. Verifica-se na primeira geração que 

impõem-se a limitação ao poder do Estado, diferente da segunda geração onde se 

espera o impulso dele na proteção dos direitos, uma vez que, deverá ter uma postura 

ativa perante a sociedade, provendo e garantido o alcance dos indivíduos aos direitos 

garantidos por lei. Logo, para que haja a garantia ao acesso à justiça o Estado precisa 

movimentar-se de encontro a aqueles que vivem sob a regência de suas normas. 

Assim, fica elucidado o enquadramento do acesso à justiça nos direitos de segunda 

geração.  

Diante da importância do acesso à justiça, como direito de segunda geração, 

para a efetivação da cidadania, se faz relevante analisar as recentes alterações 

legislativas com o objetivo de responder o problema proposto, o que far-se-á a seguir.  

 

4 COMPETÊNCIA DELEGADA: UMA FORMA DE GARANTIA AO ACESSO À 

JUSTIÇA 

 

Com o objetivo de possibilitar efetivamente o acesso à justiça, a Constituição 

Federal de 1988, antes das alterações promovidas pela Emenda Constitucional nº. 

103 de 12 de novembro de 2019, previa, em seu artigo 109, §3º, que: 
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[...] as causas de competência da Justiça Federal, nas quais forem partes o 
Instituto Nacional de Seguro Social e segurados da previdência Social seriam  
processadas na justiça estadual,  sempre que, na comarca de domicilio do 
segurado, não existisse  sede de vara do juízo federal, e, se verificada essa 
condição, a lei poderia  permitir que outras causas fossem também 
processadas e julgadas pela justiça estadual (BRASIL, 1988).  

 

Com o advento da Emenda Constitucional número 103 de 2019, o texto do 

artigo supra descrito vigora com a seguinte redação:   

 

Lei poderá autorizar que as causas de competência da Justiça Federal em 
que forem parte instituição de previdência social e segurado possam ser 
processadas e julgadas na justiça estadual quando a comarca do domicílio 
do segurado não for sede de vara federal (BRASIL, 2019).  

 

Verifica-se que, o direito à competência delegada, era garantida a todos 

segurados que residiam em comarcas onde não existia sede da Justiça Federal, 

entretanto, passou a ser, com a Emenda 103 de 2019, faculdade disciplinada pelo 

legislador. Assim, resta verificar o que determina a lei, atualmente, a respeito desse 

tema tão importante.  

Com efeito, a Lei nº. 5.010/66 (Organização da Justiça Federal), em seu artigo 

15, II, com redação dada pela Lei 13.876/2019, determina que, quando a Comarca 

não for sede de Vara Federal, poderão ser processadas e julgadas na Justiça Estadual 

ações previdenciárias, nas hipóteses em que a Comarca de domicílio do segurado 

estiver localizada a mais de 70 km (setenta quilômetros) do Município de sede de Vara 

Federal (BRASIL, 1966). Ou seja, comarcas situadas a mais de 70 quilômetros da 

sede da Vara do Juízo Federal permanecem agraciadas com o benefício da 

Competência delegada  

Insta esclarecer que, o benefício da competência delegada visa facilitar o 

acesso à justiça de segurados e seus dependentes que, eventualmente, necessitem 

demandar contra o Instituto Nacional de Seguro Social (INSS). O limite mínimo de 

quilômetros que a Comarca de residência do segurado necessita distar da Vara do 

Juízo Federal fixa uma distância razoável, ou seja, possível de ser percorrida pelo 

segurado na hipótese da existência de uma contenda judicial em face do INSS. Em 

sendo assim, resta claro que, sendo necessário o percurso de mais de 70 quilômetros 

até a Vara do Juízo Federal competente, a competência deve ser delegada a justiça 

estadual da comarca em que reside o demandante.  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L5010.htm
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Recentemente, na data de 12 de novembro de 2019, o Conselho da Justiça 

Federal editou a Resolução nº. 603/2019, que dispõe sobre o exercício da 

competência da Justiça Federal delegada nos termos das alterações promovidas pelo 

art. 3º da Lei 13.876, de 20 de setembro de 2019. O artigo 2º caput, e parágrafos 1ª e 

2º da mencionada resolução assim determina:  

 

Art. 2º. O exercício da competência delegada é restrito às comarcas estaduais 
localizadas a mais de 70 quilômetros do Município sede da vara federal cuja 
circunscrição abranja o Município sede da comarca.  
§ 1º. Para definição das comarcas dotadas de competência delegada federal 
na forma do caput deste artigo, deverá ser considerada a distância entre o 
centro urbano do Município sede da comarca estadual e o centro urbano do 
Município sede da vara federal mais próxima, em nada interferindo o domicílio 
do autor. 
§ 2º. A apuração da distância, conforme previsto pelo parágrafo anterior, 
deverá considerar a tabela de distâncias indicada pelo Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE ou em outra ferramenta de 
medição de distâncias disponível (CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL, 
2019, nosso grifo). 

 

Nos termos do artigo supra descrito, a distância entre as comarcas deverá ser 

apurada com base na Tabela de distâncias do IBGE ou por meio de outra ferramenta 

de medição de distâncias disponível. Ocorre que a resolução é omissa no que diz 

respeito à quando será pelo IBGE e quando deverá ser elencado outro meio de 

medição, deixou de estipular também, se tal distância deve ser auferida em linha reta 

ou com base no percurso da rodovia de ligação existente entre as comarcas.  

Com o intuito de regulamentar a mencionada resolução, o Tribunal Regional 

Federal da 4ª Região editou, na data de 13 de dezembro de 2019, a portaria nº. 1351, 

na qual divulgou a lista de cidades dos Estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina 

e Paraná que permaneceram abrigadas pelo benefício da competência delegada. E, 

para surpresa verificou-se que a lista é pequena, tendo incluído apenas 25 municípios 

do Estado do Rio Grande do Sul (JUSTIÇA FEDERAL DA 4ª REGIÃO, 2019). 

Ocorre que ao editar a mencionada resolução, o Tribunal Regional Federal da 

4ª Região considerou, de acordo com a base de dados do IBGE, a distância em linha 

reta entre as comarcas, ou seja, considerou somente, a distância geográfica, pura e 

simples, entre o Centro urbano das comarcas que  são sede de Varas do Juízo Federal 

até o Centro urbano das demais comarcas.  
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Com o objetivo de exemplificar a consequência desta interpretação dada pela 

Resolução nº.  603 de 2019 do Conselho da Justiça Federal, far-se-á a análise do 

caso específico do município de Encruzilhada do Sul - RS (cidade que não possui 

sede de Justiça Federal), que com a referida portaria do Tribunal Regional Federal da 

4ª Região restou excluída da competência delegada. Destaca-se que a vara do juízo 

federal competente para julgar as causas federais de Encruzilhada do Sul – RS situa-

se na subseção de Cachoeira do Sul/RS. 

De acordo com o IBGE, a distância entre a cidade de Encruzilhada do Sul e a 

cidade sede da Justiça Federal de Cachoeira do Sul, é de 125 km entre rodovias, 

sendo que o tempo estimado do percurso da viagem entre as duas cidades é de 

aproximadamente 1 h 49 min de carro. Já em linha reta a distância entre Encruzilhada 

do Sul e Cachoeira do Sul é de 67 km (ACHE DISTÂNCIA, 2020). 

Salienta-se que entre estas cidades não possui transporte intermunicipal direto, 

sendo necessário fazer baldeação no município de Pantano Grande, fato que 

inviabiliza que um Encruzilhadense consiga se deslocar de Encruzilhada do Sul até 

Cachoeira no turno da manhã de ônibus, só conseguindo chegar ao destino no turno 

da tarde, devendo torcer para se liberar a tempo de pegar um ônibus de volta que 

permita retornar até Encruzilhada do Sul no mesmo dia. Fato que inviabiliza o acesso 

à justiça, pois o requerente ou teria que posar um dia antes em Cachoeira ou no dia 

de seu compromisso, gerando um custo alto de transporte, alimentação e pernoite, o 

que na maioria dos casos restaria impossível, inviabilizando o acesso à justiça. 

Vários questionamentos e observações são pertinentes a análise da temática, 

como por exemplo: a) a resolução sob número 603 do Conselho da Justiça Federal 

não estipulou que a distância deveria ser considerada em linha reta, foi omissa neste 

ponto, desta forma questiona-se, pode os TRFs estipularem quais comarcas 

continuam agraciadas com a competência delegada utilizando este critério restritivo?; 

b) a finalidade da norma é o acesso à justiça, para que não seja inviabilizado o 

ajuizamento e tramitação de ações, desta forma questiona-se: com esta metodologia 

esta finalidade foi atingida?; c) o legislador definiu como acessível apenas as 

comarcas em que seja possível chegar transcorrendo no máximo 70 quilômetros, 

como a distância foi auferida em linha reta, em todos os casos os cidadãos terão que 
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percorrer bem mais que a quilometragem estipulada legalmente, desta forma 

questiona-se, a resolução e a portaria em questão, são legais? 

Voltando ao exemplo da comarca de Encruzilhada do Sul, um encruzilhadense 

jamais chegará à sede da Justiça Federal de Cachoeira do Sul transcorrendo apenas 

67 km em linha reta, a não ser se for de avião, pois esta linha reta não possui estrada, 

adentra em propriedades privadas e rios. Além do exemplo explanado a interpretação 

do TRF da 4ª Região baseada na Resolução 603 do CJF, está causando um 

transtorno a centenas de municípios, a exemplo dos municípios sitiados por rio e pelo 

mar, em que a distância em linha reta é pequena, mas entre rodovias podem chegar 

até a 400 km. Além disso, se o CJF não especificar a forma de auferir os Tribunais 

Regionais Federais das diferentes regiões poderão fixar critérios distintos, gerando 

uma desigualdade e insegurança jurídica. 

Desta forma, o entendimento mais adequado seria auferir a distância de 70 

quilômetros com base no trajeto entre rodovias, e não em linha reta, sob pena de 

tornar a lei letra morta e ferir o princípio de acesso à justiça. 

 

5 CONCLUSÃO 

 

A cidadania se caracteriza por ser o primeiro direito humano do qual se derivam 

todos os demais. É algo que determina o agir, vem antes da ação, impondo renúncias 

pessoais na medida em que asseguram direitos, pois o exercício da cidadania 

pressupõe a solidariedade entre os membros da sociedade. Desta forma, renunciar 

privilégios individuais em favor do bem-comum é o primeiro passo para a construção 

de condições dignas de vida. Mas também pressupõe um agir positivo por parte do 

Estado, para promover o bem comum através da efetivação dos direitos de segunda 

geração. A busca pela cidadania deve ser entendida como um dos elementos pela 

conquista da dignidade e dos direitos do homem.  

O direito fundamental ao acesso à justiça, pertencente a segunda dimensão de 

direitos (tendo em vista que há a necessidade de prestação positiva por parte do 

Estado), deve conferir aos sujeitos de direitos a possibilidade de ingressar com ação, 

sem criar empecilhos, a exemplo de permitir ajuizar ações de competência da vara da 
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justiça federal, na justiça estadual quando não houver vara federal no domicílio do 

autor, para não gerar prejuízos futuros.  

Contudo a garantia ao acesso à justiça sofreu alterações na Lei nº. 

5.010/66 (Organização da Justiça Federal), em seu artigo 15, II, com redação dada 

pela Lei 13.876/2019, que passou a estabelecer uma limitação significativa para o 

exercício do direito a delegação de competência, definindo que só farão jus a esta 

benesse os segurados com domicílio a mais de 70 km (setenta quilômetros) do 

Município sede de Vara Federal.  O Conselho da Justiça Federal restringiu ainda mais 

esta norma, ao editar a Resolução nº. 603/2019 que definiu que a distância de 70 

quilômetros deveria ser auferia com base nos dados do IBGE, o que levou a ser 

auferido em linha reta e não por meio de rodovias.  

A distância entre uma comarca e a sede da Justiça Federal que ultrapasse 70 

quilômetros de distância, poderá ter sua competência delegada para garantir o acesso 

à justiça, contudo, com base nas alterações legislativas estudadas, a aferição dessa 

distância passou a ocorre em linha reta, indo totalmente de contrário do objetivo pelo 

qual existe o artigo 2º da Resolução nº. 603/2019. Haja vista, por óbvio, que o sujeito 

de direito não poderá ir a vara da Justiça Federal adentrando propriedades privadas 

e atravessando rios, e sim, trafegando pelas vias públicas que possuem a dimensão 

quilométrica superior a aferição em linha reta, resultando no retrocesso ao acesso à 

justiça.  

Diante do exposto, respondendo o problema proposto, concluiu-se que a 

aferição da distância percorrida – no seu formato atual – fere o direito à cidadania e 

por conseguinte, o direito do indivíduo a acessar a justiça sem dificuldades. Em 

situações como a brasileira de extrema desigualdade social, a melhoria das condições 

de vida da população depende de acesso ao circuito da cidadania, o que inclui o 

acesso à justiça. A superação das desigualdades sociais requer um ambiente 

democrático, onde os direitos de cidadania sejam respeitados e sejam superadas as 

condições de subalternidade. Por fim, ressalta-se que as normas legais devem possuir 

conteúdo possível de se executar e direitos passíveis de se alcançar para que todos 

os indivíduos sejam capazes de atingir o direito que lhe pertencem.  
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GÊNEROS NO BRASIL 

 

CULTURAL ASPECTS INFLUENTIAL ON WAGE INEQUALITY BETWEEN 

GENDER IN BRAZIL 
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RESUMO 

Com o presente artigo se pretende analisar a influência de aspectos culturais na 
desigualdade salarial de gêneros no Brasil. Tem como objetivo compreender o 
conceito de cultura dentro do nosso país e verificar a existência de políticas públicas 
de igualdade de gêneros e de equiparação salarial. O método adotado para 
elaboração do artigo decorreu de uma ampla revisão bibliográfica, com a utilização de 
livros, artigos e dados para embasar o estudo, bem como, utilizou-se a abordagem 
dedutiva, partindo de premissas gerais e encaminhando-se para matérias específicas. 
Foi possível concluir, a partir dos estudos realizados, que a cultura exerce grande 
influência na realidade atual e apesar da inserção feminina em espaços antes, 
majoritariamente, masculinos, ainda há resquícios do machismo e patriarcalismo que 
colocam a mulher em papel de inferioridade. Por isso, a necessidade da criação e 
efetivação de políticas públicas para redução da desigualdade de gêneros em âmbito 
familiar, social e laboral; bem como, incentivos para o desenvolvimento feminino a 
partir do viés emancipatório. 

 

Palavras-Chave: Aspectos Culturais. Desigualdade Salarial. Desigualdade de 

Gênero. Cultura. 

 

ABSTRACT 

This article analyzes the influence of cultural aspects on gender wage inequality in 
Brazil. Its objective is to understand the concept of culture within our country and to 
verify the existence of public policies for gender equality and equal pay. The method 
adopted to prepare the article resulted from a wide bibliographic review, using books, 
articles and data to support the study, as well as using a deductive approach, starting 
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from general premises and moving towards specific specifications. It was possible to 
conclude, from the studies carried out, that culture exerts a great influence on the 
current reality and despite the female insertion in spaces that were mostly male, there 
are still remnants of machismo and patriarchy that place women in an inferior role. 
Therefore, the need to create and implement public policies to reduce gender 
inequality in the family, social and labor environment; as well as incentives for female 
development from an emancipatory perspective. 

 

Keywords: Cultural Aspects. Wage Inequality. Gender Inequality. Culture. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

A cultura, elemento inerente a todos os povos, caracteriza-se pela reiteração 

de ações e crenças por inúmeras gerações, refletindo modos de vida sociais e 

particularidades inerentes a um grupo ou comunidade. As heranças intergeracionais, 

por vezes, apresentam aspectos negativos, a desigualdade de gêneros e a submissão 

feminina, perpassa os séculos e faz com que ainda hoje as mulheres se vejam em 

posição de desvantagem se comparadas a homens.  

Apesar da inserção feminina no âmbito laboral e educacional, as desigualdades 

ainda afetam o progresso feminino. A atribuição cultural do trabalho doméstico e do 

cuidado dos filhos somente as mulheres, faz com que elas se vejam em dupla ou até 

tripla jornada de trabalho, o que afeta sua disposição e empenho no trabalho externo. 

Com isso, a pesquisa tem como questionamento principal: “Qual a influência 

da cultura na disparidade salarial de gênero no Brasil?”. O objetivo geral da pesquisa 

é compreender o conceito de cultura no contexto brasileiro e os objetivos específicos 

são analisar os dados nacionais quanto a disparidade salarial e verificar a existência 

de políticas públicas de igualdade de gêneros e equiparação salarial no Brasil.  

O método de pesquisa utilizado foi o dedutivo, partindo de premissas gerais e 

encaminhando-se para matérias específicas, com técnicas de pesquisas bibliográficas 

e documentais, pela utilização de livros, artigos e dados para embasar o estudo. 

Dessa forma, foi possível alcançar uma resposta para a problemática estabelecida, 

bem como indicar algumas das razões que justificam o resultado apresentado. 

Assim, o presente artigo se justifica pela intenção de despertar a atenção do 

leitor para o fato de que, na atualidade, apesar da inserção feminina em espaços antes 

majoritariamente masculinos, ainda há resquícios do machismo e patriarcalismo que 
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colocam a mulher em papel de inferioridade, bem como, que a cultura exerce grande 

influência na realidade atual, na busca de traçar uma relação entre as duas 

afirmativas.  

 

2 A CULTURA NO CONTEXTO BRASILEIRO 

 

A cultura faz parte da identidade de um povo, refletindo modos de vida, tanto 

da sociedade como um todo quanto dos grupos menores que a compõem, e dessa 

forma, possibilita a compreensão do funcionamento de cada grupo social. Todavia, 

trata-se de um termo que possui mais de um significado, por isso é necessário 

restringir a definição do mesmo a um sentido que sirva como padrão para o presente 

estudo jurídico, o qual deve se adequar à expressão adotada pela Constituição 

Federal de “Direitos Culturais”. 

O significado étimo de cultura tem origem no verbo latim cólere, que quer dizer 

morar, cultivar, ocupar, tratar (COSTA, 2008, p. 23). O ser humano atribuiu esses 

conceitos à agricultura, pois se trata de umas das primeiras formas de transformação 

e dominação da natureza para a produção de bens necessários para a sobrevivência 

e o convívio social. Não se pode negar que a relação entre o homem e a natureza tem 

origem no próprio surgimento da espécie, todavia, o que diferencia os humanos dos 

demais seres é a sua capacidade de comunicação, o ato de pensar e a forma como 

são culturalmente organizados. Contudo, “essa concepção de cultura passou por 

modificações e incorporou a ideia de aprimoramento intelectual e espiritual, tanto 

coletivo, quanto individual” (COSTA, 2008, p. 23). Tal alteração de sentidos se deve, 

em boa parte, ao desenvolvimento do sistema capitalista e, consecutivamente, dos 

processos de intervenção na natureza. 

A cultura é enxergada pela sociedade como belas artes, como costumes ou 

como um amplo conhecimento pertencente a algum indivíduo. De fato, todos esses e 

muitos outros adjetivos podem caracterizar “cultura”. O objetivo de conceituar o termo 

“cultura” é ousado, uma vez que, conforme o entendimento de Martins (2007, p. XIII), 

se trata de um vocábulo com um vasto campo de aplicação sendo necessário a 

realização de diferenciações, para que se possa conduzir o conceito de cultura aos 

propósitos das ciências humanas, de forma restrita e adaptada. Certamente 
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Thompson (2011, p. 165) tem razão ao afirmar que cultura é “um conceito que possui 

uma longa história própria, e o sentido que ele tem hoje é, em certa medida, um 

produto dessa história”. Não se pode falar, no entanto, em evolução do conceito, mas 

sim, é possível observar a variação de significados, sendo empregado em diferentes 

sentidos de acordo com o objetivo que se pretende alcançar. 

A cultura em seu sentido amplo representa um conjunto de hábitos – tradições, 

costumes e crenças – que identificam determinado grupo social, representando, 

assim, o patrimônio social deste grupo. Tais comportamentos podem ser transmitidos 

por meio da comunicação ou da convivência entre gerações. Cultura é uma palavra 

chave para antropologia, todavia são muitos os teóricos que buscam um entendimento 

aprofundado sobre seu real significado e assim enfatizam diferentes aspectos. Nesse 

sentido, se faz necessário ter uma atenção especial ao conceito geral do termo, o qual 

possui vários aspectos a serem observados.  

É preciso entender que cultura não se refere, apenas, a formas de artes, mas 

também está intimamente ligada com ações do dia a dia, como alimentação, cultivo, 

idioma, entre outros. A cultura também faz referência àquilo que transcende ao 

material, ou seja, formas de pensar e condutas relacionadas à ética e a moral de cada 

indivíduo.  

Diante de tão vasta e ampla definição de cultura, um conceito jurídico para o 

termo se faz necessário na medida em que, nem toda a forma de expressão da cultura 

pode ser juridicamente protegida. A Constituição Federal de 1988 (CF/88) define o 

patrimônio cultural como sendo “formas de expressão, modos de criar, fazer e viver” 

(BRASIL, 1988). Tal conceito não é estático, mas também não pode ser assemelhado 

ao conceito antropológico em toda sua plenitude.  

Dessa forma, é imperioso adotar o seguinte conceito jurídico de cultura 

formulado por Cunha Filho (2004, p. 53-54): “cultura para o mundo jurídico é a 

produção humana juridicamente protegida, relacionada às artes, à memória coletiva e 

ao repasse de saberes, e vinculada ao ideal de aprimoramento, visando à dignidade 

da espécie como um todo, e de cada um dos indivíduos”. A cultura protegida pelo 

ordenamento jurídico brasileiro tem como característica a pluralidade e comporta uma 

diversidade de conceitos que englobam tanto a visão semiótica quanto a 

antropológica. Conforme preleciona Pereira (2008, p. 02): 
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[...] a noção de cultura na Constituição da República é sempre talhada 
segundo articulações valorativas de sentido, sendo referida em diversas 
acepções, como: bem, patrimônio, valor, ação, produto, status de 
desenvolvimento social, e até mesmo sendo homologada às ideias de 
idoneidade moral e etnia. 

 

A cultura que influencia o dia a dia, está intimamente relacionada com o modo 

de ser, de agir e de conviver em sociedade, o que é chamado de patrimônio imaterial. 

Essa cultura, que é determinada de acordo com o grupo social, reflete em vários 

aspectos, como por exemplo nas questões de gênero, nas crenças políticas e/ou 

religiosas, entre diversas outras questões, desde as coisas mais comuns e rotineiras, 

como comidas ou vestimentas, até questões mais relevantes, como legalização da 

maconha ou aborto. 

O patrimônio imaterial é aquele transmitido de geração em geração, gerando 

um sentimento de identidade e continuidade, contribuindo para promover o respeito à 

diversidade cultural e à criatividade humana (IPHAN, 2014). Por sua vez, a UNESCO 

define patrimônio imaterial como sendo: 

 

[...] as práticas, representações, expressões, conhecimentos e técnicas – 
com os instrumentos, objetos, artefatos e lugares culturais que lhes são 
associados - que as comunidades, os grupos e, em alguns casos os 
indivíduos, reconhecem como parte integrante de seu patrimônio cultural 
(IPHAN, 2014). 

 

Os direitos culturais são parte integrante dos direitos humanos, o que dá traço 

de fundamentalidade, e advém dos princípios fundamentais do Estado Democrático 

de Direito, dentre os quais podemos citar: a dignidade da pessoa humana, a garantia 

do desenvolvimento nacional e a cidadania. 

A ideia de dignidade da pessoa humana surge após a Segunda Guerra Mundial, 

como forma de resposta ao genocídio nazista que marcou a humanidade. Surge 

então, ao redor do mundo, organizações internacionais não estatais voltadas a 

propagação da importância da garantia de condições dignas aos seres humanos, o 

que culminou na elaboração da Declaração Universal dos Direitos do Homem, em 

1948, pela Organização das Nações Unidas (ONU), cujo texto assim consagrou: 

 

Considerando que o desprezo e o desrespeito pelos direitos humanos 
resultaram em atos bárbaros que ultrajaram a consciência da Humanidade e 
que o advento de um mundo em que os todos gozem de liberdade de palavra, 
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de crença, e da liberdade de viverem a salvo do temor e da necessidade foi 
proclamado como a mais alta aspiração do ser humano comum, [...] Artigo I. 
Todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e direitos. São 
dotados de razão e consciência e devem agir em relação uns aos outros com 
espírito de fraternidade (ONU, 1948). 

 

A cultura exerce grande influência na realidade atual e apesar da inserção 

feminina em espaços antes, majoritariamente, masculinos, ainda há resquícios do 

machismo e patriarcalismo que colocam a mulher em papel de inferioridade. Por isso, 

a necessidade da criação e efetivação de políticas públicas para redução da 

desigualdade de gêneros em âmbito familiar, social e laboral; bem como, incentivos 

para o desenvolvimento feminino a partir do viés emancipatório.  

 

3 A DISPARIDADE SALARIAL ENTRE GÊNEROS: ANÁLISE DE DADOS 

NACIONAIS 

 

As disparidades de gênero constituem construções sociais que remontam 

tempos imemoráveis no Brasil. A partir do século XIX, a diferenciação entre gêneros 

passou a ser discutida em pautas feministas que questionavam a condição de 

submissão feminina e o papel de esposa e dona de casa desempenhados pelas 

mulheres. Já nos anos 70 a mulher passou a integrar a força de trabalho externa, seja 

pelas necessidades econômicas ou pelo anseio de emancipação (BRUSCHINI, 1993). 

A partir daí iniciaram-se pesquisas visando verificar e certificar desigualdades 

entre gêneros e essa temática passou a ser incluída nas pautas governamentais como 

uma forma de reconhecimento dessas assimetrias, que além de destinar meninas e 

mulheres somente à maternidade e ao casamento, reservou-lhes o espaço privado do 

lar, fazendo com que o homem fosse o único provedor da família.  

A condição de menos que iguais ocupada por mulheres, além de privar sua 

liberdade econômica, também limita sua liberdade política, social e de expressão na 

família e na sociedade. (SEN, 2000) As novas ondas feministas e a ascensão do pós-

marxismo, trouxe o ideário da dominação masculina sobre a feminina, fazendo com 

que as relações hierarquizadas de desigualdade fossem repensadas (TOURAINE, 

2006). 
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O ganho de poder das mulheres é um dos aspectos centrais no processo de 
desenvolvimento em muitos países do mundo atual. Entre os fatores 
envolvidos incluem-se a educação das mulheres, seu padrão de propriedade, 
suas oportunidades de emprego e o funcionamento do mercado de trabalho. 
Mas, indo além dessas variáveis acentuadamente “clássicas”, são também 
fatores importantes a natureza das disposições empregatícias, as atitudes da 
família e da sociedade em geral com respeito às atividades econômicas das 
mulheres e as circunstâncias econômicas e sociais que incentivam ou tolhem 
a mudança dessas atitudes (SEN, 2000, p. 234). 

 

A independência financeira feminina propicia, além do desenvolvimento e 

ganho de poder nas esferas econômicas, familiares e sociais, a emancipação da figura 

masculina. “Uma mulher sem salário próprio depende da gentileza, da boa educação, 

da boa disposição e colaboração do marido para qualquer iniciativa” (ALBORNOZ, 

1985, p. 30),  

Embora o contexto atual demonstre uma menor disparidade de gêneros, as 

raízes culturais ainda influenciam o cotidiano das mulheres, prova disso é a 

diferenciação salarial e a divisão de tarefas domésticas que fazem com que a mulher 

se sinta duplamente desvalorizada, pelo mercado de trabalho e pela família, quando 

é a única que desempenha as tarefas do lar. 

 

Na verdade, se o trabalho for definido como toda atividade necessária para o 
bem-estar dos indivíduos, das famílias e de toda a sociedade, o trabalho 
feminino estará em toda parte: no preparo da comida, na limpeza das casas 
e das roupas, na organização e gerência do lar, na formação das futuras 
gerações e em inúmeros outros afazeres que só passaram a ser visíveis com 
o amadurecimento, a partir dos anos 70, de pesquisas que se dispuseram a 
descobrir o trabalho feminino (BRUSCHINI, 1993, p. 64). 

 

A inclusão feminina reconfigurou as relações trabalhistas e as fábricas 

passaram a ser ocupadas por homens e mulheres. Essa inclusão fez surgir um novo 

perfil feminino: a mulher trabalhadora, caracterizada por possuir poucos ou nenhum 

filho e por frequentar escolas e universidades, ressignificando o papel feminino de 

dona de casa perante a sociedade brasileira (BRUSCHINI, 1993). 

Todas essas mudanças fizeram com que órgãos governamentais passassem a 

se interessar pelo tema da inclusão feminina na força de trabalho e nos anos 90 foi 

publicado uma pesquisa que apontou que entre os anos 1981 e 1990 houve um 

aumento de mulheres no mercado de trabalho, cerca de 35,5% o que representa que 

23 milhões de mulheres passaram a participar da força de trabalho do país 

(BRUSCHINI, 1993). 
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O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), demonstrou um 

crescimento de 30,29% na participação feminina economicamente ativa entre os anos 

2002 e 2016. No mesmo sentido, a pesquisa apontou que a taxa de ocupação feminina 

aumentou 28,52% no mesmo período, reafirmando a crescente inclusão feminina no 

mercado de trabalho (IBGE, 2016). 

O IBGE também apontou que as mulheres possuem mais qualificação do que 

os homens, porém recebem menor remuneração desempenhando o mesmo tipo de 

atividade e/ou com a mesma formação educacional (IBGE, 2019). 

 

Gráfico 1: Razão (%) do rendimento médio habitual de todos os trabalhos de mulheres em relação 
ao de homens de 25 a 49 anos de idade ocupados da semana de referência, segundo os grupos de 
idade - Brasil – 4º trimestre 2012-2015-2018 

 
Fonte: IBGE, 2019. 

 

Ainda, foi observado que quanto mais avançada a idade da mulher, menor é 

sua remuneração e menor o número de horas trabalhados, enquanto que o homem 

quanto mais avançada sua idade, maior seu rendimento, podendo chegar em até 50% 

a mais comparando a remuneração auferida pela faixa etária de 25 a 29 anos de idade 

(IBGE, 2019). Essas informações extraídas do IBGE demonstram a diferenciação 

cultural de gêneros no Brasil, que não obstante a ascensão feminina no mercado de 

trabalho, o homem ainda é o mais favorecido.   

A divisão sexual do trabalho também foi demonstrada pela pesquisa do IBGE, 

que indicou que serviços domésticos são, prioritariamente, exercido por mulheres 

(95%), bem como o trabalho de professora do ensino fundamental (84%), trabalhos 
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com limpeza (74,9%) e trabalhos em centrais de atendimento ao cliente (72,2%) 

(IBGE, 2019). 

As desigualdades remuneratórias indicam a hierarquia sexual no mercado de 

trabalho, uma vez que pessoas com a mesma formação educacional, auferem 

rendimentos diferentes. A confirmação disso, é quando se analisa que, entre 

professores universitários do ensino superior, cuja participação feminina é próxima à 

masculina, o rendimento médio das mulheres equivale a 82,6% do salário masculino. 

E, nas profissões de médico e advogado, onde a participação feminina alcançou 52%, 

há uma diferença, respectiva, de 71,8% e 72,6% (IBGE, 2019). 

Apesar da evolução quanto à igualdade de gêneros, o mercado de trabalho 

ainda é voltado aos homens. Uma mulher que trabalha fora de casa, tem que associar 

o trabalho externo com o doméstico, sofrendo com uma dupla jornada de trabalho que 

acresce, semanalmente, cerca de 18,1 horas, enquanto que os homens dedicavam 

10,5 horas (GANDRA, 2018). A invisibilidade do trabalho doméstico, faz com que as 

mulheres não sejam reconhecidas – pessoal ou financeiramente – o que acaba 

afetando seu desempenho no trabalho externo, formando um ciclo de privações 

financeiras, sociais, políticas e de liberdade feminina.  

 

Embora as mulheres trabalhem muitas horas em casa todos os dias, esse 
trabalho não tem remuneração, sendo com frequência desconsiderado no 
cômputo das respectivas contribuições de mulheres e homens para a 
prosperidade conjunta da família. Mas a contribuição da mulher para a 
prosperidade da família é mais visível quando ela trabalha fora de casa e 
recebe um salário (SEN, 2000, p. 226). 

 

Importante mencionar que a emancipação e o empoderamento feminino 

através do trabalho remunerado, permitiu com que elas conquistassem outros 

espaços e se tornassem agentes ativos da transformação social que pode alterar a 

vida de homens e mulheres (SEN, 2000). 

Profissões antes ocupadas, majoritariamente, por homens e que hoje já tem a 

participação feminina, mostram-se despreparadas para recebê-las, quando se analisa 

que cerca de 66% de mulheres afirmaram já ter sofrido com discriminação no trabalho, 

que 60% já ouviu comentários preconceituoso e que 47% já tiveram suas habilidades 

questionadas (ROBERT HALF, 2016). 
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Diante disto, é imprescindível a continuação da luta feminina pela igualdade no 

trabalho, na família, na política e na sociedade. Os fatores socioculturais não podem 

determinar se uma mulher deve ser dona de casa e mãe ou que para ter sucesso 

profissional deve abandonar esses papéis. A liberdade feminina consiste em 

exatamente dar escolhas às mulheres, para que possam desejar ser mães, donas de 

casa, trabalhadoras, políticas, chefes, dentre outros, sem um determinismo cultural de 

gêneros, para, a partir daí, desenvolverem-se como as mulheres que aspiram ser.  

 

4 POLÍTICAS PÚBLICAS PARA IGUALDADE DE GÊNEROS E EQUIPARAÇÃO 

SALARIAL 

 

Conforme já mencionado, a partir da Declaração Universal de 1948, dá-se início 

ao desenvolvimento dos direitos humanos em uma perspectiva de direito 

internacional, com a adoção de inúmeros tratados que objetivam proteger tal direito 

fundamental. A partir desse marco, percebeu-se ser “insuficiente tratar o indivíduo de 

forma genérica, geral e abstrata” (PIOVESAN, 2005). O sujeito de direito passou a ser 

visto com suas peculiaridades e particularidades, “nessa ótica determinados sujeitos 

de direito ou determinadas violações de direitos exigem uma resposta específica e 

diferenciada” (PIOVESAN, 2005). 

Faz-se necessário destacar que o simples ato de se diferenciar não implica, 

necessariamente, em uma discriminação, mas sim na conduta de não tratar os 

opostos como semelhantes (LIMA, 2018), se baseado tal tratamento diferenciador em 

pretextos legítimos, objetivos e proporcionais. 

Veja-se que, “apesar de a igualdade formal ser confirmada constitucionalmente, 

sua versão material nem sempre se faz efetiva ou equitativa” (LIMA, 2018). 

Em se tratando de desigualdade entre homens e mulheres, tal disparidade está 

presente em todo o mundo e, segundo dados divulgados pela plataforma da UOL em 

março de 2018, após décadas de avanços, o problema voltou a se agravar. De acordo 

com o referido sítio eletrônico, será preciso acelerar os avanços nessa área, ou então, 

a sonhada equiparação econômica entre homens e mulheres só será alcançada em 

dois séculos. 
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A “Global Gender Gap Report”, ranking de igualdade de gênero publicado pelo 

Fórum Econômico Mundial, analisou, em 2017, os dados de 144 países acerca de 

políticas de gêneros. Foram calculados quantos homens e mulheres participam da 

força de trabalho, a remuneração recebida e o crescimento no emprego. Os resultados 

apontaram que “os homens ainda ganham mais do que as mulheres e sua renda está 

aumentando de forma mais rápida” (CUNHA, 2018), assim, seriam precisos 217 anos 

para que ambos os sexos tenham salários e representatividades iguais no mercado 

de trabalho. A pesquisa indicou ainda que nenhum país do mundo conseguiu superar 

completamente a diferença na renda recebida. 

Resta a dúvida: qual seria o motivo para tamanha disparidade salarial entre 

homens e mulheres no mundo do trabalho? Para o Fórum Econômico Mundial, em 

muitos lugares, o que existe é a pura discriminação. As mulheres ocupam os mesmos 

cargos de seus colegas homens, mas ganham menos para realizar a mesma função.  

Porém, é preciso levar em consideração também a questão cultural presente em cada 

lugar. Em muitos países, incluindo o Brasil, ainda se faz muito presente a ideia de que 

as mulheres são as principais responsáveis pelo cuidado da casa dos filhos e dos 

idosos. Assim, com a jornada de trabalho reduzida, as oportunidades no mercado de 

trabalho também diminuem, bem como “pesa ainda que mulheres com filhos são 

preteridas por empresas que não querem pagar benefícios como a licença-

maternidade” (CUNHA, 2018). 

Outro fator importante também, é o que diz respeito a associação da figura 

feminina a “tarefas típicas de mulheres”, para as quais são, normalmente, mal pagas. 

As mulheres são minorias em áreas que pagam melhor, estando longe dos cargos 

mais altos. 

Por todos esses motivos é que as maiores economias do mundo estão 

estimulando políticas para combater a desigualdade de gêneros. No Reino Unido, por 

exemplo, “empresas com mais de 150 funcionários são obrigadas a divulgar as 

diferenças salariais. Dessa forma, uma funcionária poderá constatar se ganha menos 

que seus colegas na mesma posição” (CUNHA, 2018). Da mesma forma, a Islândia 

também adotou políticas nesse sentido, e se tornou o primeiro país do mundo a impor 

igualdade salarial entre homens e mulheres, estabelecendo multa aos empregadores 

que não pagarem o mesmo para ambos os gêneros. 
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No Brasil, a igualdade de gêneros no ambiente de trabalho também está 

presente na legislação, em pelo menos quatro artigos da Consolidação das Leis do 

Trabalho (BRASIL, 1943). A Constituição Federal de 1988 também trata sobre o tema 

em seu artigo 7º que proíbe "diferença de salários, de exercício de funções e de critério 

de admissão por motivo de sexo, idade, cor ou estado civil" (BRASIL, 1988). Todavia, 

apesar da expressa previsão legal, como já visto, homens ainda recebem mais do que 

mulheres em nosso país. 

Existem no Congresso Nacional, hoje, diversos projetos de lei que tratam sobre 

o tema, buscando maneiras de tornar efetiva a exigência normativa trazida pela CLT. 

Projetos esses que vão desde a aplicação de multa administrativa - o que hoje só 

acontece nos casos em que há a interferência do judiciário - até a criação de listas de 

empregadores que pratiquem discriminação por gênero. 

O sonho da igualdade salarial entre homens e mulheres não é apenas uma 

questão social e moral, mas também um grande passo para a economia mundial. 

Dados publicados pelo Instituto McKinsey Global em 2015 apontou que “a igualdade 

de gêneros poderia acrescentar, em um cenário mediano - no qual os países alcancem 

o ritmo dos países mais igualitários de suas regiões -, até US$ 12 trilhões ao PIB 

mundial em 2025” (FRANCO; IDOETA, 2019). Ou seja, em um cenário ideal, de 

igualdade plena entre gêneros, “os ganhos poderiam chegar a US$ 28 trilhões no PIB 

anual global - o equivalente, à época, à soma das duas maiores economias do mundo, 

a dos EUA e da China” (FRANCO; IDOETA, 2019). 

A questão de gênero é parte importante nas nossas relações sociais, está 

presente em todos os setores da sociedade, e influência de diversas formas e em 

diversos níveis na coletividade. Analisar questões de desigualdade de gêneros é 

analisar a nossa economia, o nosso desenvolvimento e o nosso futuro. Apesar dos 

avanços normativos, como no Brasil, ainda é pouco, frente aos problemas enfrentados 

pelas mulheres no mercado de trabalho, que exigem ações mais efetivas por parte do 

Estado, em todas as dimensões (política, jurídica, social, etc.). 

Assim, pode-se concluir que, no Brasil, o que existem são iniciativas, através 

de projetos de leis, que buscam a igualdade salarial entre gêneros, contudo, ainda 

não há nenhuma política pública efetiva em execução que seja capaz de igualar o 

salário percebido entre homens e mulheres que executam a mesma função dentro do 
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seu ambiente de trabalho. No entanto, implantar o direito à igualdade de gênero na 

cultura social, não só do Brasil, mas de todos os países do mundo, capaz de enfrentar 

o legado discriminatório que impossibilita que metade da população brasileira possa 

exercer plenamente os seus direitos e liberdades fundamentais é uma tarefa difícil, 

porém de fundamental importância para o desenvolvimento social país/planeta, tanto 

no que tange ao mercado de trabalho, quanto ao eu diz respeito às relações 

interpessoais. 

 

5 CONCLUSÃO 

 

As desigualdades de gênero ainda influenciam negativamente na vida de 

milhares de mulheres brasileiras, que além de trabalhar fora de casa, ainda tem de 

cuidar dos afazeres domésticos e dos cuidados com a família. Essas desvantagens 

refletem-se no mercado de trabalho e representam um traço cultural secular de 

inferiorização feminina.  

A análise da temática visou associar questões culturais às desigualdades de 

gênero e suas implicações no mercado de trabalho e nos rendimentos de mulheres. 

Respondendo ao problema de pesquisa levantado, concluiu-se com o estudo, que a 

cultura influencia em grande parte das desigualdades e, consequentemente, na 

disparidade salarial, uma vez que as mulheres são vistas como menos que iguais e 

com menos aptidões intelectuais e físicas para o trabalho. A cultura de matriz machista 

e patriarcal vem sendo superada no Brasil, porém os dados analisados, ainda 

apontam para a diferenciação salarial, demonstrando que a luta pela igualdade deve 

continuar e que políticas públicas devem ser elaboradas para alterar o cenário de 

disparidade.  

Já existem iniciativas legislativas visando a criação de leis para redução de 

desigualdades salariais. Contudo, são necessárias ações conjuntas e transversais de 

conscientização e prevenção do machismo, bem como iniciativas que visem o 

empoderamento e a emancipação feminina, dando voz a meninas e mulheres que 

desejam ser independentes financeira e socialmente.  

Portanto, as disparidades salariais refletem a cultura da desigualdade 

engendrada no Brasil e que só será transformada através de ações e políticas públicas 
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que se dediquem à igualdade de oportunidades, de tarefas do lar, de cuidados com 

os filhos e de acesso a educação. As limitadas oportunidades dadas às mulheres 

mostraram-se muito bem aproveitadas e a transformação que a sociedade e a 

economia necessitam se dará através das mulheres e os reflexos disso serão gozados 

por todos e todas.  

 

REFERÊNCIAS 

 
ALBORNOZ, Suzana. O trabalho invisível. In: ALBORNOZ, Suzana. Na condição 
de mulher. Faculdades Integradas de Santa Cruz do Sul: Santa Cruz do Sul, 1985. 
 
BRASIL. Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943 Aprova a Consolidação das 
Leis do Trabalho. Diário Oficial [da] República Federativa do Brasil, Brasília, DF, 
1 maio 1943. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-
lei/del5452.htm. Acesso em: 20 jul. 2020. 
 
BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil. Diário 
Oficial [da] República Federativa do Brasil, Brasília, DF, 5 out. 1988. Disponível 
em: http://www.planalto.gov.br. Acesso em: 20 jul. 2020.  
 
BRUSCHINI, Cristina. O trabalho da mulher no Brasil: Tendências recentes. In: 
HELEIETH, I.B.; VARGAS, Monica Muñoz (Org.). Mulher brasileira é assim. Rio de 
Janeiro: Rosa dos Tempos: NIPAS; Brasília: UNICEF, 1994.  
 
COSTA, Rodrigo Vieira. Cultura e patrimônio cultural na Constituição da República 
de 1988 – a autonomia dos direitos culturais. Revista CPC. São Paulo, n. 6. p. 21-
46. mai/out. 2008. 
 
CUNHA, Carolina. Direitos humanos - igualdade salarial entre homens e 
mulheres só será alcançada em 217 anos. Vestibular Uol, 2018. Disponível em: 
https://vestibular.uol.com.br/resumo-das-disciplinas/atualidades/direitos-humanos-
igualdade-salarial-entre-homens-e-mulheres-so-sera-alcancada-em-217-anos.htm. 
Acesso em: 30 jul. 2020. 
 
CUNHA FILHO, Francisco Humberto. Cultura e democracia na Constituição 
Federal de 1988: Representação de interesses e sua aplicação ao Programa 
Nacional de Apoio à Cultura. 2004. Dissertação (Doutorado). Faculdade de Direito 
do Recife. Universidade Federal de Pernambuco, Recife, 2004. 
 
DECLARAÇÃO UNIVERSAL DOS DIREITOS HUMANOS. Assembleia Geral das 
Nações Unidas em Paris. 10 dez. 1948. Disponível em: 
https://www.ohchr.org/EN/UDHR/Pages/Language.aspx?LangID=por. Acesso em: 03 
ago. 2020. 
 



 

292 

Discussões jurídicas na contemporaneidade: o direito que pulsa na vida em sociedade 
(ISBN: 978-65-88712-66-5) 

FRANCO, Luiza; IDOETA, Paula Adamo. Como a desigualdade no pagamento entre 
homens e mulheres prejudica a economia brasileira. In: BBC NEWS Brasil. São 
Paulo. jan. 2019. Disponível em: https://www.bbc.com/portuguese/brasil-46655125. 
Acesso em: 01 ago. 2020. 
 
GANDRA, Alana. IBGE: mulheres ganham menos que homens mesmo sendo 
maioria com ensino superior. Disponível em: 
http://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2018-03/ibge-mulheres-ganham-menos-
que-homens-mesmo-sendo-maioria-com-ensino-superior. Acesso em: 30 jul. 2020. 
 
IBGE. Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Trabalho e Rendimento. Pesquisa 
Mensal de Emprego. mar.2002-fev.2016. Disponível em: 
https://www.ibge.gov.br/estatisticas/sociais/trabalho/9180-pesquisa-mensal-de-
emprego.html?t=resultados. Acesso em: 20 jul. 2020. 
 
IBGE. Agência IBGE Notícias. Em 2018, mulher recebia 79,5% do rendimento do 
homem. Brasília, 2019. Disponível em: https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-
sala-de-imprensa/2013-agencia-de-noticias/releases/23923-em-2018-mulher-
recebia-79-5-do-rendimento-do-homem. Acesso em: 20 jul. 2020. 
 
IPHAN. Patrimônio Imaterial. Brasília, 2014. Disponível em: 
http://portal.iphan.gov.br/pagina/detalhes/234. Acesso em: 03 ago. 2020. 
 
LIMA, Camila Rodrigues Neves de Almeida. Gênero, trabalho e cidadania: função 
igual, tratamento salarial desigual. Estudos Feministas. v. 26, n. 3, Florianópolis, 
2018. Disponível em: https://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0104-
026X2018000300210. Acesso em 01 ago. 2020. 
 
MARTINS, Estevão C. de Rezende. Cultura e poder. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 
2007. E-book. 
 
PIOVESAN, Flávia. Ações afirmativas da perspectiva dos Direitos Humanos. 
Cadernos de Pesquisa, v. 35, n. 124, jan./abr. 2005. Disponível em: 
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-
15742005000100004&lng=pt&nrm=iso&tlng=pt. Acesso em: 30 jul. 2020. 
 
ROBERT HALF. Mulheres e o mundo corporativo. 2016. Disponível em: 
https://www.roberthalf.com.br/sites/roberthalf.com.br/files/legacy-pdfs/robert_half_-
_mulheres_e_o_mundo_corporativo_0.pdf. Acesso em: 31 jul. 2020. 
 
SEN, Amartya Kumar. Desenvolvimento como liberdade. São Paulo: Companhia 
das Letras, 2000. 
 
THOMPSON, Jhon B. Ideologia e cultura moderna: teoria social crítica na era 
dos meios de comunicação de massa. 9. ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 2011. 
Disponível em: https://dennisdeoliveira.files.wordpress.com/2015/10/thompson-
ideologia-e-cultura-moderna.pdf. Acesso em: 24 jun. 2020 
 

https://dennisdeoliveira.files.wordpress.com/2015/10/thompson-ideologia-e-cultura-moderna.pdf
https://dennisdeoliveira.files.wordpress.com/2015/10/thompson-ideologia-e-cultura-moderna.pdf


 

293 

Discussões jurídicas na contemporaneidade: o direito que pulsa na vida em sociedade 
(ISBN: 978-65-88712-66-5) 

TOURAINE, Alain. O mundo das mulheres. Tradução de Francisco Morás. 3. ed. 
Petrópolis: Vozes, 2011. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

294 

Discussões jurídicas na contemporaneidade: o direito que pulsa na vida em sociedade 
(ISBN: 978-65-88712-66-5) 

A MULHER, A VIOLÊNCIA E A PANDEMIA: UM OLHAR SOBRE OS REFLEXOS 

DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA NO LAR EM TEMPOS DE CONFINAMENTO 

 

WOMEN, VIOLENCE AND THE PANDEMIC: A LOOK AT THE REFLECTIONS OF 

DOMESTIC VIOLENCE AT HOME IN TIMES OF SOCIAL ISOLATION 

 

Celiena Santos Mânica74 
Isadora Hörbe Neves da Fontoura75 

 

RESUMO 

O presente estudo tem como objetivo analisar os índices de violência doméstica e 
familiar que o isolamento social durante a pandemia do COVID-19 trouxe às mulheres. 
Para isso, pretende-se responder ao seguinte problema de pesquisa: as políticas 
públicas no combate a violência doméstica e familiar estão tendo eficácia durante o 
isolamento social ocasionado pela pandemia do COVID-19? Utilizar-se-á o método de 
abordagem dedutivo e a técnica de pesquisa bibliográfica. Durante séculos as 
mulheres precisaram conviver com a violência presente em seu cotidiano. Para 
mudarem esta situação catastrófica ocasionada pelas violências sofridas, começaram 
a lutar por seus direitos no ordenamento jurídico. A promulgação da Lei Maria da 
Penha e a ocorrência da nova circunstância qualificadora, denominada feminicídio, 
foram duas grandes conquistas em prol de seus direitos. Contudo, mesmo com esses 
avanços legislativos, dados e estatísticas comprovaram que a violência ainda é 
constante na vida das mulheres. A chegada da pandemia do COVID-19 e a 
obrigatoriedade do isolamento social agravou essa realidade. 

 

Palavras-chave: Violência contra a mulher. Políticas Públicas. Pandemia COVID-19.   

 

ABSTRACT 

This study aims to analyze the rates of domestic and family violence that social 
isolation during the COVID-19 pandemic brought to women. For this, we intend to 
answer the following research problem: are public policies in facing domestic and 
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family violence being effective during the social isolation caused by the COVID-19 
pandemic? The deductive approach method and the bibliographic research technique 
will be used. For centuries, women had to live with the violence present in their daily 
lives. To change this catastrophic situation caused by the violence suffered, they 
began to fight for their rights in the legal system. The enactment of the Maria da Penha 
Law and the occurrence of the new qualifying circumstance, called femicide, were two 
great achievements in favor of their rights. However, even with these legislative 
advances, data and statistics prove that violence is still constant in women's lives. The 
arrival of the COVID-19 pandemic and the mandatory social isolation aggravated this 
reality. 

 

Keywords: Violence against women. Public policy. COVID–19 Pandemic.  

 

1 INTRODUÇÃO 

 

Este trabalho busca refletir acerca dos impactos nos índices de violência 

doméstica e familiar que o isolamento social, durante a pandemia, (COVID-19) no 

Brasil, trouxe às mulheres. A violência contra a mulher pode ser entendida como 

qualquer ação ou conduta que ocasione a morte ou inflija dano ou sofrimento físico, 

sexual ou psicológico, nos âmbitos público ou privado. Existem formas variadas de 

violência, entre elas, as mais comuns são a física, psicológica, a sexual e a 

patrimonial.  

Por séculos a mulher permaneceu em segundo plano e ainda no século XXI 

tem sido constante para a sociedade em geral, deparar-se com notícias veiculadas 

pelos meios de comunicação, relacionadas à violência contra a mulher. Com o 

propósito de impedir o crescimento nos números de casos de violência contra a 

mulher, o Estado, após ratificação de tratados internacionais, criou no ano de 2006 a 

Lei 11.340, sendo um marco histórico na conquista de direitos pelas mulheres, e o 

começo do compromisso fundamental de enfrentamento desta violência.  

No ano de 2015, a Lei nº 13.104/2015 alterou o Código Penal e incluiu no 

parágrafo 2º do artigo 121, que dispõe acerca do homicídio, um novo inciso – o inciso 

VI – prevendo uma nova circunstância qualificadora, denominada feminicídio. Ocorre 

que, apesar de avanços na legislação, mulheres continuam sendo vitimadas todos os 

dias dentro de seus lares. Consoante dados publicados no balanço dos atendimentos 

realizados em 2018 pela Central de Atendimento à Mulher – Ligue 180, revelam que 

ainda muitas mulheres em situação de violência sofrem agressões diariamente. 
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A partir de março de 2020 o Brasil entrou em lockdown, após casos de 

coronavírus se espalharem pelo mundo e pelo Brasil e vitimarem muitas pessoas. Em 

razão da pandemia, com o isolamento social, mulheres vítimas de violência doméstica 

foram obrigadas a permanecerem em suas casas e foram obrigadas a conviver com 

os agressores, sem oportunidades de pedir por ajuda ou realizar denúncias, o que 

dificulta a atuação do Estado na proteção dessas vítimas e também na coleta de 

dados. O Poder Público deve trabalhar com propostas específicas para modificar a 

cultura machista, ainda muito presente no Brasil, e investir em uma educação 

libertadora que seja capaz de desenvolver um novo paradigma social. 

 

2 ASPECTOS HISTÓRICOS DA MULHER VIOLENTADA 

 

Desde os primórdios do sistema do patriarcado, a mulher é designada a uma 

posição de inferioridade perante o homem. Esse injusto e desumano cargo de menor 

valor atribuído à mulher, teve o ápice na visão e aceitação da violência como algo 

comum e normal na vida do casal. Dessa maneira, a sociedade patriarcal permitiu 

com que a mulher fosse tratada de maneiras intensamente desrespeitosas, em razão 

de ter a crença de que o homem, ser que nasceu com o sexo biológico masculino, 

possuía, por razões indefinidas e indeterminadas, condições psíquicas mais 

aprimoradas que a mulher. 

O homem, desde a sua infância, foi sendo preparado para atitudes hostis, para 

arrostar perigos e desafios, mesmo que para isso utilizasse o uso da violência. As 

atividades lúdicas normalmente incitadas à infância masculinas são relacionadas ao 

uso da força, das armas, do engenho. E a mulher, pelo contrário, foi historicamente 

preparada para a subserviência e a passividade (PORTO, 2007, p. 18). 

 

A inferioridade e incapacidade das mulheres foram sendo adquiridas com o 
seu encerramento no lar, paralelamente e uma dependência sexual 
agravada. Com o passar dos milênios e a estruturação das sociedades de 
classe, a divisão dos papéis se 4 solidificou. Passou a ser acompanhada de 
um trabalho ideológico que tende a racionalizar e a justificar a inferioridade 
das mulheres, sua segregação, e que encontra sua expressão nos mitos dos 
povos primitivos. [...] uma constante permanece: a inferioridade das 
mulheres, seu confinamento nos papéis tradicionais (ALAMBERT, 1986, p. 
94). 
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A mulher, seja a que nasceu com o sexo biológico feminino ou com o masculino, 

mas que se sente em seu interior como uma mulher, somente em virtude de não ter a 

força física do homem já era considerada um ser de extrema fragilidade. Para as 

considerações da era patriarcal, essa inferiorização física refletia também em uma 

menor capacidade de desenvolvimento intelectual da mulher. Por este motivo, o 

homem era considerado a pessoa apropriada para todas as responsabilidades que 

não fossem de âmbito doméstico, pois essa esfera era a única que a mulher possuía 

condições intelectuais de realizar com maestria.    

 

Ninguém nasce mulher, torna-se mulher. Nenhum destino biológico, psíquico, 
econômico define a forma que a fêmea humana assume no seio da 
sociedade; é o conjunto da civilização que elabora esse produto intermediário 
entre o macho e o castrado que qualificam de feminino (BEAUVOIR, 1980, p. 
9). 

 

Como o homem era o detentor de todas as responsabilidades financeiras e 

burocráticas da vida que possuía com a sua esposa e, se fosse o caso, com seus 

filhos, e a mulher somente tinha a atribuição de executar tarefas domésticas, ela tinha 

o dever de obedecer a todas as regras e mandados que o homem fazia sobre a sua 

vida conjugal. Como o mercado de trabalho era uma opção inexistente à mulher no 

sistema patriarcal, ela se tornava dependente financeiramente do homem, fator do 

qual dificultava ainda mais a sua independência e sua liberdade.  

O homem era visto como uma pessoa importante, com uma capacidade 

intelectual extremamente elevada e que, por conseguinte, teria o conhecimento de 

resolver uma determinada situação que a mulher não conseguiria por não ser vista 

como uma pessoa que possuía opinião e princípios próprios. Ou, se no caso 

possuísse, eram considerados inúteis, pois ela não poderia ter a mesma capacidade 

de pensar e refletir sobre um assunto como o seu marido teria. Dessa maneira, quando 

a mulher violasse algum termo definido pelo seu marido, no caso em que ela 

contestasse algo que não considerasse como certo ou que poderia ser executado de 

uma maneira distinta, ela era castigada, sendo violentada, apenas por ter uma opinião 

diferente de um homem.  

 

O domínio do homem e a subordinação da mulher não se baseiam, portanto 
unicamente em diferenças biológicas, mas se estabelecem através de 
relação sociais, e é através dessas relações sociais que a diferença biológica 
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aparece como diferença humana. Esta configuração social da diferença e da 
contradição homem/mulher adquiriu uma relativa autonomia, e se reproduziu 
durante tanto tempo em circunstâncias tão diversas, que aparece como um 
dado ‘natural’ (ALAMBERT, 1986, p. 119). 

 

Nessa seara, é nítido o destaque que a era patriarcal conferiu ao homem e os 

danos psíquicos, as humilhações e inferiorizações que fez a mulher vivenciar. E toda 

violência vivenciada, nenhuma era denunciada, em razão de ser uma prática normal 

no cotidiano conjugal.   

 

A violência é uma constante na natureza humana. Desde a aurora do homem 
e, possivelmente, até o crepúsculo da civilização, este triste atributo parece 
acompanhar passo a passo a humanidade, como a lembrar, a cada ato em 
que reemerge no cotidiano, nossa paradoxal condição, tão selvagem quanto 
humana. Isto não significa uma passiva acomodação a este destino atroz. O 
mundo se move dialeticamente, e o paradoxo da humanidade é precisamente 
o de, apesar de uma sempiterna propensão à violência, também carregar em 
si uma perene luta em busca da virtude e do bem (PORTO, 2007, p. 13). 

 

Dessa forma, desde que o mundo é mundo humano, a mulher sempre foi 

humilhada, desprezada, coisificada, objetivizada, monetarizada pela sociedade. E, 

mesmo assim, a violência de que as mulheres são vítimas no reduto doméstico, nunca 

mereceu a devida atenção da sociedade. O conceito sacralizado da família e a 

inviolabilidade do domicílio sempre foram justificativas para barrar quaisquer atitudes 

de coibir o que ocorria entre as quatro paredes. Como eram casos que ocorriam no 

interior do “lar, doce lar”, ninguém interferia.  Em virtude da ideia de que “em briga de 

marido e mulher, ninguém bota a colher!” (DIAS, 2019, p. 29). 

Com a importância que sempre foi auferida aos homens, toda a educação que 

as mulheres recebiam deveriam ser relativas a eles. Em todos os tempos, os deveres 

das mulheres, aqueles que lhes devem ser ensinados desde os tempos de infância, 

consistem em agradar aos homens, em ser-lhes úteis, em fazerem-se amar por eles, 

educá-los quando são pequenos, cuidar deles quando crescem, dar-lhes conselhos, 

consolá-los, tornar-lhes a vida agradável e doce. A opinião da mulher fica em segundo 

plano, o importante é o bem-estar do homem (ROSSEAU, 2004, p. 527). 

A violência doméstica e familiar sempre esteve presente durante as relações 

conjugais e não possuía nenhuma importância para a sociedade que vivia o sistema 

do patriarcado. O fenômeno da violência de gênero somente passou a ser 

reconhecido como uma questão pública a partir do século XIX, em virtude do 
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surgimento de movimentos feministas, que tinham como objetivo compreender e 

conceituar o fenômeno da violência, vinculado a uma ideia moderna de igualdade 

social.  

 

Apesar de estar presente em todas as fases da história, apenas recentemente 
a violência tornou-se um problema central para a humanidade, discutido e 
estudado por várias áreas do conhecimento. No século XIX, com a 
constitucionalização dos direitos humanos, o tema da violência passou a ser 
estudado com maior profundidade e apontado por diversos setores 
representativos da sociedade como um grande desafio a ser enfrentado pela 
sociedade contemporânea (CAVALCANTI, 2007, p. 26).  

 

Dessa maneira, enquanto fenômeno estritamente humano, a violência não 

poderia ser percebida fora de um quadro histórico-cultural. Como as normas de 

conduta diferem-se do ponto de vista cultural e histórico a depender do grupo que está 

sendo analisado em questão, os atos considerados violentos por determinadas 

culturas não são percebidos por outros. Neste sentido, durante muito tempo, a título 

de exemplo, os castigos físicos cominados a crianças e negros foram considerados 

normais, bem como ocorria com a violência contra a mulher, que era considerada 

como corriqueira e natural nas relações familiares em razão do poder que o homem 

detinha sobre a mulher em virtude do pátrio poder e do casamento (CAVALCANTI, 

2007, p. 27-28). 

Como decorrido desde os primórdios da antiguidade, a desigualdade de gênero 

era em grande parte baseada na fragilidade física que a mulher possuía perante o 

homem. A caça, os trabalhos pesados que eram valorizados e que eram o sustento 

dos seres humanos, eram atribuídos ao homem por sua força física. Nesta seara, a 

mulher ficava somente com a parte artesanal, pois não possuía forças para realizar 

estes tipos de serviços que exigiam condições físicas de alguém que nasceu com o 

sexo biológico masculino. Todavia, não é porque o homem tem a força física mais 

desenvolvida e superior que a de uma mulher que ela precise ser inferiorizada. 

Infelizmente, esse pensamento não foi concretizado, ao contrário, foi desenvolvendo 

uma cultura machista frente à mulher por ser considerada um ser detentor de poucas 

responsabilidades em virtude de não ter esse atributo físico.  

A colonização do Brasil foi uma época que marcou muito o patriarcalismo na 

sociedade e a posição de submissão-dominada à mulher.  
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A forma de colonização do Brasil foi marcada por desigualdade de gênero e a 

efetivação de um sistema patriarcal, ou seja, foi uma das primeiras pilastras para a 

estratificação de uma sociedade paternalista. As mulheres portuguesas que vieram 

ao Brasil Colônia ficavam em ambientes restritos e reduzidos a meras tarefas 

domésticas determinadas pelos seus maridos que aqui aportavam. A instrução era 

inexistente à mulher, apesar de ser feita pela Igreja Católica, em grande parte. No 

século XVII, na cidade de São Paulo, consta que somente duas mulheres sabiam 

assinar os seus nomes. O estigma da mulher inferiorizada era visto como reflexo de 

influência da Igreja Católica e de suas crenças até então, mesmo que esta mulher 

estivesse dentro da sociedade que compunha a alta casta brasileira. A rigidez deste 

paradigma traz reflexos claros e marcantes na formação da sociedade patriarcal 

nacional (NETO, 2019, p. 89). 

A mudança desse olhar preconceituoso sobre a mulher na era do Brasil colônia 

começou a mudar quando as mulheres começaram a sua luta pelo direito à educação. 

Além de, homem estar em um pedestal na sociedade, sendo considerado um ser 

detentor de inteligência muito superior a da mulher, ele recebia mais regalias e, 

inquestionavelmente, possuía mais direitos que ela, sendo o direito à educação um 

exemplo. 

 

Em 1927, algumas mulheres passaram a reivindicar o direito à educação, 
uma vez que a si apenas era admitido o ensino de 1º grau, sendo todo o 
posterior um ensino voltado às prendas domésticas. A discriminação quanto 
à educação feminina era muito forte. As escolas entre meninos e meninas 
eram separadas, sendo que no Rio de Janeiro, por exemplo, existiam 9 
escolas primárias femininas e 17 masculinas. Diante do impedimento 
existente para a evolução na educação, a primeira mulher brasileira a se 
formar em um curso superior o fez apenas em 1881 (NETO, 2019, p. 91). 

 

Além dos direitos serem escassos às mulheres na era patriarcal, um princípio 

era violado: o princípio da igualdade. O princípio que assegura que homens e 

mulheres possuem os mesmos direitos e deveres. 

Os mandamentos e as exigências dos homens que as mulheres precisavam 

aceitar, sem ter a possibilidade de contrariar, caso contrário sofreriam violência 

doméstica e familiar, ferem o princípio da igualdade. A liberdade da qual o homem 

gozava, sem os olhares preconceitos da sociedade, ferem a liberdade do direito a uma 

vida plena para a mulher, pois ela não possuía essa sensação.  
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Se a mulher realizasse alguma atitude que não fosse condizente com os 

ditames que a sociedade da era patriarcal acreditava ser o adequado para uma 

“dama”, ela seria julgada e isso causaria uma grande frustração nela, ou seja, 

ensejaria a violência psicológica.  

 

Importante ressaltar que a dicotomia entre a esfera pública e privada tem 
acentuado as desigualdades. Para os homens estava reservado o espaço 
público, enquanto às mulheres o espaço privado. Para os homens o trabalho 
externo, para as mulheres o trabalho doméstico e a criação e educação dos 
filhos. Consequência dessa exclusão, as mulheres viram-se alijadas do 
processo econômico e cultural, e, por conseguinte, relegadas a trabalhos 
assalariados de segunda categoria, cujas ideias só foram superadas a partir 
do Iluminismo e da Revolução Francesa – com a igualdade natural entre os 
sexos (CAVALCANTI, 2007, p. 106). 

 

Felizmente, a Constituição Federal de 1988 de modo enfático consagra o 

princípio da igualdade e ressalta a igualdade entre homens e mulheres, inclusive no 

âmbito das relações familiares. Entretanto, mesmo com avanços na legislação como 

a Lei 11.340/06, ainda será preciso enfrentar muitas batalhas pela frente para extinguir 

com a violência, as desigualdades de gênero e ter a efetivação concreta do significado 

do princípio da igualdade na sociedade atual. 

 

3 A LEI 11.340 DE 2006 

 

Um dos motivos que as mulheres vítimas de violência doméstica e familiar não 

denunciavam seus agressores no sistema do patriarcado, era em razão de não existir 

um dispositivo legal tratando acerca da proteção jurídica da mulher violentada.  

Não havia no ordenamento jurídico alguma lei específica para as mulheres que 

fossem agredidas em âmbito doméstico ou familiar, o que dificultava muito a 

efetivação dos direitos das mulheres perante os seus violentadores. Aliado ao fato de 

que a mulher não poderia desobedecer ao seu marido, caso contrário, ela seria punida 

e seria considerada uma atitude normal para o cotidiano que as mulheres viviam na 

era patriarcal. As vítimas não tinham nenhum incentivo ou apoio para lutar por seus 

direitos. 

A Lei 11.340 de 2006, intitulada Lei Maria da Penha, foi o primeiro dispositivo 

legal que tratou a respeito da proteção jurídica da mulher que sofreu alguma das cinco 
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espécies de violências que a supracitada lei visa combater: física, psicológica, sexual, 

patrimonial e moral.  

 

A Lei 11.340/2006 extraiu do caldo da violência comum uma nova espécie, 
qual seja, aquela praticada contra a mulher (vítima própria), no seu ambiente 
doméstico, familiar ou de intimidade (art. 5º). Nesses casos, a ofendida passa 
a contar com precioso estatuto, não somente de caráter repressivo, mas, 
sobretudo, preventivo e assistencial, criando mecanismos aptos a coibir essa 
modalidade de agressão (CUNHA; PINTO, 2011, p. 31). 

 

Dessa maneira, a Lei Maria da Penha tem por finalidade principal garantir os 

direitos humanos e a paz social da vítima que foi agredida. Não existe um perfil que 

determina quem poderá ser uma vítima e um agressor, todavia há padrões 

comportamentais que revelam quando uma mulher se encontra em um ciclo de 

violência e quais seriam os possíveis agressores. Quais sejam: 

 

- A violência se manifesta de maneira reiterada, sendo um padrão de conduta 
continuado; 
- Os agressores são geralmente homens, maridos, ex-maridos, companheiros 
ou ex-companheiros das vítimas; 
- Os indivíduos que foram vítimas de maus-tratos na infância reproduzem 
estas condutas e, por isso, têm mais possibilidade de serem agressores ou 
vítima; 
- As agressões sofridas não são conhecidas até transcorrer um longo período 
de tempo; 
- O crime doméstico se manifesta como violência física, psicológica, sexual, 
patrimonial ou moral; 
- As vítimas possuem baixa autoestima e vários problemas de saúde 
(CAVALCANTI, 2007, p. 60). 

 

Para, finalmente, existir uma lei assegurando o direito da mulher violentada, 

uma vítima precisou enfrentar uma luta árdua para conseguir ter seus direitos 

efetivados e protegidos pelo ordenamento jurídico. Maria da Penha Maia Fernandes, 

uma farmacêutica, foi casada durante anos com o seu violentador, Marco Antônio 

Heredia Viveros.  

O agressor Marco Antônio, além de violentar, verbalmente, durante todos os 

anos casados, caracterizando violência psicológica, a vítima Maria da Penha, tentou 

executar com a sua vida duas vezes. A primeira tentativa foi com o uso de uma arma, 

disparou tiros em Maria da Penha que acabou por deixa-la paraplégica e a segunda 

tentativa foi eletrocutá-la no banho. 
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A ofendida Maria da Penha Maia Fernandes, enquanto se encontrava no ciclo 

de violência com Marco Antônio, já havia recorrido a autoridades policiais, relatando 

todas as violências que estavam sofrendo, todavia, nada fizeram e não deram 

importância.  

 

Ninguém acredita que a violência sofrida pela mulher seja exclusivamente de 
responsabilidade do agressor. A sociedade ainda cultiva valores que 
incentivam a violência, o que impõe a necessidade de se tomar consciência 
de que a culpa é de todos. O fundamento é cultural e decorre da desigualdade 
no exercício poder, que gera uma relação de dominante e dominado (DIAS, 
2019. p. 19). 

 

Entretanto, quando sofreu a tentativa de ser eletrocutada no banho, Maria da 

Penha foi novamente à justiça para lutar por seus direitos e colocar o agressor na 

prisão. 

Foi uma luta árdua para que ela chegasse no tribunal do júri. Com a morosidade 

da justiça e os advogados de defesa do violentador Marco Antonio sempre 

encontrando motivos para que o tribunal do júri fosse adiado, a vítima Maria da Penha 

ainda precisou esperar anos da vida dela para que a sentença fosse transitada em 

julgado e ele fosse preso.  

Com a demora da justiça, Maria da Penha recorreu à Comissão Interamericana 

de Direitos Humanos, órgão que integra a OEA (Organização dos Estados 

Americanos), que culminou por condenar o Estado Brasileiro pela demora injustificável 

no processo penal de responsabilização do agressor, o qual, apenas no mês de 

setembro de 2002, acabou sendo preso pela tentativa de homicídio que havia 

executado contra Maria da Penha. A nobre e corajosa atitude de haver recorrido a 

uma corte internacional de justiça transformou o caso de Maria da Penha Maia 

Fernandes em acontecimento emblemático, pelo que erigiu-se como o ápice do 

movimento feminista em prol da luta por uma legislação penal mais rigorosa na 

repressão aos crimes que fossem relacionados a muitas formas de violência 

doméstica e familiar contra a mulher. Deste empenho encomiástico, no ordenamento 

jurídico pátrio, uma lei específica de combate às inúmeras formas de violência 

doméstica contra a mulher – a Lei 11.340/06 (PORTO, 2007, p. 9). 

Para a efetivação concreta do principal objetivo da Lei Maria da Penha, 

assegurar proteção à mulher violentada, a referida lei elencou cinco espécies de 
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violências em seu artigo sétimo, que caso uma mulher sofra, ela estará sob a sua 

proteção. São elas: 

 

Art. 7º São formas de violência doméstica e familiar contra a mulher, entre 
outras: 
I - A violência física, entendida como qualquer conduta que ofenda sua 
integridade ou saúde corporal; 
II - A violência psicológica, entendida como qualquer conduta que lhe cause 
dano emocional e diminuição da autoestima ou que lhe prejudique e perturbe 
o pleno desenvolvimento ou que vise degradar ou controlar suas ações, 
comportamentos, crenças e decisões, mediante ameaça, constrangimento, 
humilhação, manipulação, isolamento, vigilância constante, perseguição 
contumaz, insulto, chantagem, violação de sua intimidade, ridicularização, 
exploração e limitação do direito de ir e vir ou qualquer outro meio que lhe 
cause prejuízo à saúde psicológica e à autodeterminação; 
III - A violência sexual, entendida como qualquer conduta que a constranja a 
presenciar, a manter ou a participar de relação sexual não desejada, 
mediante intimidação, ameaça, coação ou uso da força; que a induza a 
comercializar ou a utilizar, de qualquer modo, a sua sexualidade, que a 
impeça de usar qualquer método contraceptivo ou que a force ao matrimônio, 
à gravidez, ao aborto ou à prostituição, mediante coação, chantagem, 
suborno ou manipulação; ou que limite ou anule o exercício de seus direitos 
sexuais e reprodutivos; 
IV - A violência patrimonial, entendida como qualquer conduta que configure 
retenção, subtração, destruição parcial ou total de seus objetos, instrumentos 
de trabalho, documentos pessoais, bens, valores e direitos ou recursos 
econômicos, incluindo os destinados a satisfazer suas necessidades; 
V - A violência moral, entendida como qualquer conduta que configure 
calúnia, difamação ou injúria (BRASIL, 2006). 

 

A violência física é a agressão efetiva no corpo da vítima, podendo existir 

hematomas ou não. Ocorre quando o violentador não consegue segurar o sentimento 

de raiva que está sentindo no momento pela ofendida em palavras e parte para a 

agressão física. O delito de violência física poderá ser de lesão corporal e vias de fato. 

Quando está caracterizado o crime de lesão corporal, o hematoma no corpo da vítima 

poderá ser visto. Na situação em que for crime de vias de fato, o agressor terá 

violentado fisicamente a vítima mas não deixará marcas. 

Há uma visão enraizada pela sociedade que a violência física é a mais grave 

de todas. Entretanto, é um pensamento equivocado. A que está presente em todas as 

cinco espécies de violência que a Lei 11.340 de 2006 visa combater é a violência 

psicológica, tão grave e fatal quanto a física. Toda a violência que ocorre, o violentador 

sempre tenta fazer com que a vítima se sinta humilhada e inferiorizada, características 

que compõem a essência da violência psicológica. Os delitos mais comuns de 

violência psicológica são os de ameaça e perturbação da tranquilidade. 
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A violência sexual é caracterizada por quaisquer atitudes que o agressor tome 

de cunho sexual contra a vítima sem o seu devido consentimento.  

A violência patrimonial ocorre quando o agressor destrói, rouba ou furta objetos 

pessoais da vítima com o intuito de feri-la. Caso seja apenas para o seu benefício 

próprio, não será configurado como violência patrimonial protegida pela Lei Maria da 

Penha. 

A última das espécies de violências que a Lei Maria da Penha visa combater é 

a violência patrimonial. A violência patrimonial e a psicológica possuem conceitos 

semelhantes, pois as duas tem por finalidade atingir o psíquico da vítima. A violência 

patrimonial é caracterizada por crimes contra a honra, como difamação, calúnia e 

injúria. 

Para a efetivação da proteção da mulher agredida, a Lei 11.340 de 2006 

elencou em seu artigo vinte e dois, dez medidas protetivas de urgências que tem por 

objetivo principal o afastamento do agressor perante a ofendida e, se for o caso, de 

seus familiares.  

 

4 CORONAVÍRUS E A PROPAGAÇÃO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA EM RAZÃO 

DO ISOLAMENTO SOCIAL 

 

Em 2020 um vírus assolou o mundo, o coronavírus (COVID-19) vitimou 

milhares de pessoas e trouxe uma nova realidade para a sociedade, um isolamento 

social com o intuito de preservar a saúde evitando o contágio pelo contato entre as 

pessoas. Embora esta seja uma medida urgente e necessária, gerou reflexos 

negativos nas vítimas de violência doméstica e uma nova situação se apresentou para 

essas mulheres, a obrigação de conviver com o agressor sem poder sair de casa. “A 

violência de gênero não precisa ser necessariamente física, mas, também é moral, 

sexual e psicológica, esta, muitas vezes, imperceptível até mesmo pela vítima, trata-

se de uma forma de dominação da mulher pelo homem” (COSTA et al, 2013, n.p.). 

Segundo o documento “Violência doméstica durante a pandemia de Covid-19” 

do Fórum Brasileiro de Segurança Pública: 

 

Uma das consequências diretas dessa situação, além do aumento dos casos 
de violência, tem sido a diminuição das denúncias, uma vez que em função 
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do isolamento muitas mulheres não têm conseguido sair de casa para fazê-
la ou têm medo de realizá-la pela aproximação do parceiro (BRASIL, 2020, 
p. 3). 

 

O isolamento social faz com que as mulheres estejam mais vulneráveis pelo 

intenso contato com os autores de violência, pois são obrigadas a ficarem na 

companhia de parceiros agressores e sem a possibilidade de buscar ajuda fora de 

seus lares ou de ter um tempo longe do agressor para acionarem a polícia, acabam 

não realizando a denúncia, o que representa um retrocesso no combate a essa 

problemática. 

Além da falta de segurança a qual as vítimas estão expostas, outros fatores 

também contribuem para uma maior fragilidade desta mulher, qual seja a perda do 

emprego ou diminuição do salário. O fator financeiro é decisivo para que a mulher 

possa sair de casa e com abalos na economia acaba sendo ainda mais penoso para 

as vítimas tomarem essa decisão e por vezes se veem obrigadas a permanecerem no 

convívio com o agressor por não terem para onde ir em razão da instabilidade 

financeira. 

Ainda, o isolamento social se somou como um problema psicológico para a 

população pois a privação do convívio com amigos, o home office ou ainda a 

obrigatoriedade de permanecer em casa sem poder ter acesso à locais de lazer, fez 

com que muitas pessoas tivessem crises de depressão ou de tristeza profunda, 

entrando em estado de desequilíbrio psicológico. Para as mulheres vítima de violência 

doméstica esse cenário é degradante, pois com sua autoestima comprometida não 

encontram força para enfrentar essa situação e ficam reféns da humilhação que 

sofrem.  

A pandemia de COVID-19 envolve aspectos que evidenciam as questões 

sociais no Brasil e expõe a triste realidade brasileira, a ineficácia de um sistema, assim 

corroboram dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública: 

 

Embora os registros administrativos aparentemente indiquem redução da 
violência de gênero, os números de feminicídios e homicídios femininos 
apresentam crescimento, indicando que a violência doméstica e familiar está 
em ascensão. Em São Paulo o aumento dos feminicídios chegou a 46% na 
comparação de março de 2020 com março de 2019 e duplicou na primeira 
quinzena de abril (BRASIL, 2020, p. 15). 
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O Estado deve investir em prevenção de crimes, e não apenas em reprimi-lo, 

ou seja, criar medidas e estipular valores, a fim de que os indivíduos desenvolvam a 

consciência de si e do outro. É necessário, combater o crime na sua essência, 

estimular práticas que contemplam a educação. As discussões públicas sobre temas 

relevantes devem ser incentivadas e reclamadas pela população, principalmente 

aqueles voltados a questões de justiça social, pois essas práticas estão entre as 

condições necessárias à democracia. Com a pandemia os problemas brasileiros 

ficaram claros aos olhos da sociedade e também o muito que ainda precisa ser 

realizado. 

 

O Estado, interventor nas relações sociais para melhor harmonizá-las, deve 
estar atento a isso e manifestar olhos sensíveis às transformações sociais, 
para que se ajuste aos anseios e verdades moldados socialmente. Sobretudo 
quando tutela interesses de indivíduos pertencentes a grupos, socialmente, 
menosprezados, no intuito de promover a realização da igualdade (DUARTE, 
2015, p. 56). 

 

A restrição das instituições e governos em lidar com a complexidade do 

problema da violência de gênero deve ser substituída por uma atuação que visa 

práticas preventivas que contribuirão para a formação um novo espaço, um local de 

pluralidades sem preconceitos de qualquer tipo, gênero, cor, classe social. A 

pandemia representa uma chaga para as mulheres vítimas de violência doméstica e 

o Estado tem o dever de auxiliar estas mulheres por meio de mecanismos eficazes 

que possibilitem a elas a construção de uma vida nova pois todas as conquistas 

jurídicas/sociais no âmbito dos Direitos Fundamentais precisam, além de estarem 

positivadas, serem eficazes para que exista de fato um Estado Democrático de Direito. 

E, sendo o Direito intimamente ligado à sociedade, a necessidade da eficácia das 

garantias fundamentais positivadas na Constituição brasileira do 1988 equivale a 

garantir a manutenção do acesso aos direitos básicos. 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A luta por igualdade e contra a concentração de privilégios é uma longa batalha 

travada pela humanidade. Durante séculos, os anseios das nações pelos direitos que 
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pudessem garantir uma vida digna ao indivíduo, como sendo parte integrante e ativa 

da estrutura social, foram bradados, mas poucos atingiram sua eficácia.  

Embora ainda não se tenha atingido um ideal social, existe o entendimento de 

que ao Estado cabe a tarefa de ser promovedor de um meio justo e igualitário, onde 

todos detenham acesso à educação, segurança, saúde. Para que juntos: Estado, 

sociedade e cidadãos, possam contribuir na construção de um espaço nacional cada 

vez mais democrático e pleno em direitos. 

O problema da violência de gênero no Brasil impacta a sociedade, os índices 

de violência cada vez mais expressivos apontam para um fracasso nas políticas de 

contenção da violência e mostram que uma nova abordagem se faz necessária. A 

percepção da violência como algo natural ainda permanece enraizada na cultura do 

país, a concepção da mulher como propriedade ou objeto de uso e descarte e a cultura 

dos privilégios masculinos ainda são muito difundidas e por vezes pouco 

questionadas.  

Durante o isolamento social em razão da pandemia de coronavírus, surgiu o 

“fique em casa”, recomendação dos governos para que as pessoas restringissem seu 

acesso a locais públicos. Para as vítimas de violência doméstica o “fique em casa” 

pode ter se transformado em uma circunstância de violência com um algoz, pois, na 

maioria dos casos essas mulheres convivem com seus agressores. A diminuição nas 

denúncias e o aumento nos feminicídios despontam como uma evidência sombria de 

que o silêncio destas vítimas as coloca em um lugar de extrema vulnerabilidade.  

Diante desse cenário, denota-se a essencialidade e urgência de novas políticas 

de enfrentamento da violência de gênero por parte do Estado, para que se 

desenvolvam estratégias de construção de novos entendimentos sobre o problema e 

de ações para seu enfrentamento.  
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