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CAPÍTULO 1

A APLICABILIDADE DA JUSTIÇA RESTAURATIVA COMO 
MEIO EFICAZ PARA A RESOLUÇÃO DE CONFLITOS 

NO SISTEMA PENAL BRASILEIRO

THE APPLICABILITY OF RESTORATIVE JUSTICE AS EFFECTIVE MEANS 
FOR THE RESOLUTION OF CONFLICTS IN THE BRAZILIAN 

CRIMINAL SYSTEM

Danio José de Sousa
Associação Piripiriense de Ensino Superior-Apes

Christus Faculdade do Piauí-Chrisfapi
Curso de Bacharelado em Direito

RESUMO
A presente pesquisa buscou verificar a possibilidade da utilização da 
justiça restaurativa como alternativa à vigente forma de resolução 
de conflitos no âmbito jurídico penal brasileiro. Dessa maneira, foi 
dado enfoque as práticas restaurativas feitas no Brasil, bem como 
seus preceitos e paradigmas fundamentais. Objetivando responder 
tal questionamento, fez-se necessário o uso de pesquisa bibliográ-
fica e de método dedutivo, guardadas, todavia, as devidas adequa-
ções, haja vista que este trabalho se voltou sobre conhecimento nor-
mativo, que não pode ser edificado sobre o mesmo método utiliza-
do pelas ciências comuns. Neste condão, a priori buscou-se revelar 
conceito de justiça restaurativa a partir de seu desenvolvimento his-
tórico; os projetos pioneiros que deram azo às práticas restaurativas; 
os princípios que servem de base para a técnica restaurativa, sendo 
eles classificados em objetivos e subjetivos; os procedimentos pró-
prios da justiça restaurativa; a aplicação da justiça restaurativa no 
Brasil, a partir da análise das primeiras noções legislativas acerca 
do tema, como o Projeto de lei 7.006/06, bem como a possibilidade 
de aplicar esse método no território nacional brasileiro e os subsídios 
necessários para a aplicação de modo pleno. Todas estas questões 
acima mencionadas foram embasadas no entendimento dos princi-
pais autores que tratam acerca do referido tema. Logo, a conclusão 
da presente pesquisa revelou que existe a possibilidade da utilização 
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do meio restaurativo como forma alternativa à resolução de conflitos 
no âmbito jurídico penal brasileiro, desde que os poderes que com-
põe a Federação brasileira, proporcionem políticas públicas no sen-
tido de regularizar e dar seguimento ao projeto legislativo que está 
parado desde 2006, para que assim a Justiça Restaurativa seja em-
pregada como meio alternativo, e mais a frente, utilizada como forma 
primordial de solução de conflitos, gerando mais resultados, menos 
reincidência, desafogando o judiciário e não comprometendo tanto o 
psicológico das partes envolvidas, visto que traz um resultado mais 
satisfatório para todos.
Palavras-chave: Justiça Restaurativa. Resolução de Conflitos. Di-
reito Penal. 

ABSTRACT
The present research sought to verify the possibility of using resto-
rative justice as an alternative to the current form of conflict resolu-
tion in the Brazilian criminal legal framework. In this way, the restora-
tive practices carried out in Brazil were focused, as well as their fun-
damental precepts and paradigms. In order to answer this question, 
it was necessary to use bibliographic research and a deductive me-
thod, keeping, however, the appropriate adjustments, given that this 
work focused on normative knowledge, which cannot be built on the 
same method used by the sciences. common. In this context, a priori, 
we sought to reveal the concept of restorative justice from its histori-
cal development; the pioneering projects that gave rise to restorative 
practices; the principles that serve as the basis for the restorative te-
chnique, which are classified as objective and subjective; restorative 
justice procedures; the application of restorative justice in Brazil, ba-
sed on the analysis of the first legislative notions on the subject, such 
as the Bill 7.006/06, as well as the possibility of applying this method 
in the Brazilian national territory and the necessary subsidies for its 
application in a full. All these issues mentioned above were based on 
the understanding of the main authors who deal with this topic. There-
fore, the conclusion of the present research revealed that there is the 
possibility of using the restorative means as an alternative way to re-
solve conflicts in the Brazilian criminal legal scope, provided that the 
powers that make up the Brazilian Federation, provide public policies 
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in order to regularize and follow up to the legislative project that has 
been stalled since 2006, so that Restorative Justice can be used as 
an alternative means, and later on, used as a primary way of conflict 
resolution, generating more results, less recidivism, relieving the judi-
ciary and not compromising so much the psychological impact of the 
parties involved, since it brings a more satisfactory result for all.
Keywords: Restorative Justice. Conflict resolution. Criminal Law.

INTRODUÇÃO

Atualmente no Brasil pode-se observar um crescente número 
de ocorrências de crimes das mais diversas espécies, ocasionando 
um desenvolvimento gritante de violência. Percebe-se que as expe-
riências punitivas dos agentes delituosos se encontram pautadas na 
sanção do acusado e na aplicação de penas de várias naturezas, se-
jam privativas de liberdade, restritivas de direito, ou multa, formando 
assim o sistema penal retributivo, o qual é pautado na aplicação de 
penas e condenação do acusado.

Desse modo, nota-se que a vítima, neste sistema retributivo, 
fica em uma posição hipossuficiente, visto que ela não tem uma par-
ticipação efetiva no processo, o que por vezes, faz com que ocorra 
todo um trâmite contra o acusado e até mesmo a prisão daquele in-
frator que lesionou seu bem jurídico, contra a vontade da vítima, pois 
ela não tem voz ativa nesse sistema. Percebe-se também que, não 
ocorre a efetiva reparação do dano, como por exemplo, no caso de 
crimes patrimoniais, o que gera um custo desnecessário para o Es-
tado, que processa determinado sujeito e não dá retorno nenhum à 
parte mais interessada, a vítima. 

Assim, como forma contrária ao sistema retributivo, o objetivo 
da Justiça Restaurativa é proporcionar uma importância maior à ví-
tima, bem como um modelo alternativo à resolução de conflitos que 
não a prisão. Tal sistema estimula um diálogo entre as partes envol-
vidas, fazendo restaurar a ligação rompida entre eles, elucidando um 
novo conceito de justiça no âmbito penal, contrário apenas à repres-
são do acusado e sua condenação.

Esse estudo, portanto, traz como tema delimitado “A justiça 
restaurativa como forma de resolução de conflitos no sistema penal 
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brasileiro” e, levanta-se a seguinte questão: Seria a Justiça Restau-
rativa uma alternativa à atual forma de resolução de conflitos no âm-
bito jurídico penal brasileiro?

Tendo como objetivo primário demonstrar a eficácia da utili-
zação da Justiça restaurativa no Brasil no sistema jurídico criminal 
do Brasil. E, em complemento, apresentando os objetivos específi-
cos do estudo:

• Esboçar os aspectos teóricos da Justiça Restaurativa tendo 
como base seu contexto histórico; 
• Apontar as possíveis formas de utilização deste instituto em 
alguns crimes elencados no Código Penal Brasileiro e em Le-
gislações extravagantes;
• Examinar a aplicação legislativa da Justiça Restaurativa no 
Brasil.

A presente pesquisa se justifica em razão do estudo do tema 
supracitado de forma mais desenvolvida e detalhada. A Justiça res-
taurativa é um tema novo no país, onde, em questão legislativa, exis-
te apenas o projeto de lei nº 7.006/06, e pequenos estudos sobre a 
aplicação do mesmo, bem como sua utilização de forma relativizada 
no âmbito dos Juizados Especiais. 

O trabalho gira em torno da aplicabilidade e eficácia da Justiça 
Restaurativa no Brasil como nova forma de resolução de litígios ante 
ao sistema jurídico penal atual, que visa apenas a punição do acusa-
do aplicando-lhe sanções que por vezes não são eficazes, visto que 
a maioria dos agentes delituosos praticam os crimes de maneira rei-
terada, ou seja, põem em questão a inderrogabilidade da pena, não 
apresentando qualquer temor à Justiça Penal. 

O tema escolhido é de predominante interesse jurídico, como 
também de interesse para a sociedade brasileira. É de imensurável 
importância o estudo deste novo tipo de resolução de conflitos no 
âmbito penal, visto que o modelo aplicado atualmente não tem os re-
sultados esperados, fazendo desta forma com que as pessoas que 
venham a cometer a infração penal e a vítima não sejam colocadas 
em uma situação de hipossuficiência perante o Estado, mas que re-
solvam os problemas com vozes ativas. 
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O presente tema também é de tamanha relevância para os 
estudos dos bacharéis em Direito, pois contribui para a atualização 
destes, neste novo ramo que tende a crescer cada vez mais no Bra-
sil e no mundo.

Tendo em mente que a pesquisa é um processo lógico e sis-
têmico que tem o objetivo de propiciar respostas aos problemas pro-
postos (GIL, 2010), pode-se dizer que a pesquisa adotada para de-
senvolver o trabalho em comento foi a bibliográfica, visto que almeja 
buscar acerca de um tema predominantemente teórico, onde preva-
lecem estudos de cunho doutrinário e abstrato.

O CONCEITO DE JUSTIÇA RESTAURATIVA E O SEU CONTEXTO 
HISTÓRICO

2.1 Natureza Jurídica e Histórica da Justiça Restaurativa

O surgimento da ideia de Justiça Restaurativa não advém dos 
tempos atuais, mas de estudos já realizados em tempos passados, com 
mais especificidade, o referido termo foi falado pela primeira vez pelo es-
tudioso Albert Eglash, em seu artigo Beyonde Restitution: Creative Res-
titution, segundo o site Justiça Restaurativa no Brasil (2012). Assim, po-
de-se observar que o método em comento não é algo novo no sistema 
jurídico, visto que sua citação, implantação e estudos iniciaram-se antes 
mesmo do modernismo ou modelos de época mais antigos, desta for-
ma, sua aplicação é concreta e não abstrata, quando realizada.

Todavia, por mais que o tema em estudo não seja relativa-
mente novo, existe uma dificuldade em saber sua real origem histó-
rica, isto porque se verifica diversas fontes que levam à Justiça Res-
taurativa, por conta de inúmeros contextos históricos culturais que de 
fato ostentam um caráter restaurativo. Para Jaccoud (2005), os pri-
meiros traços das técnicas restaurativas ocorreram muito antes da 
época cristã, como por exemplo, no código de Hamurabi (1700 a.C), 
de Lipi-Ishtar (1875 a.C), de Eshunna (1700 a.C) e no código sume-
riano (2050 a.C), visto que já utilizavam formas pouco traumáticas 
para resolver o litígio, como a restituição de bens.

Dessa maneira, verifica-se que a noção da restaurativa justiça 
existia muito antes da criação do seu instituto em si, ou seja, antes de 
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Cristo já havia uma noção do que seria esta prática. Estes modelos de 
restauração já existentes nos códigos passados são uma conseqüên-
cia do modelo organizacional das comunidades naquela época, que por 
mais que a vingança ou morte existissem, a comunidade utilizava-se pri-
meiramente de outros métodos para manter a harmonia da comunidade.

Achutti (2014) ainda afirma que de certa forma é difícil afirmar 
o exato momento em que surgiu a Justiça Restaurativa, pois antiga-
mente existia a possibilidade de ocorrências de práticas restaurati-
vas bem como retributivas, e por conta disto não se sabe o momen-
to preciso de quando os métodos restaurativos começaram a surgir 
de maneira concreta. 

A partir dos anos 70 vários projetos sociais surgiram e foram 
colocados dentro do sistema jurídico, sendo estes projetos atual-
mente reconhecidos por utilizarem o método restaurativo, conforme 
Achutti (2014), um dos principais projetos que empregavam o mode-
lo restaurativo nesta época, era relacionado aos prisioneiros, onde a 
proposta era acerca de métodos alternativos à prisão, pois, tanto es-
tudantes do direito, como o próprio judiciário consideravam injusto 
o tratamento dado na prisão daqueles que vinham de uma socieda-
de pobre, pois notavam que aquelas pessoas oriundas deste tipo de 
comunidade eram alvos de maior preconceito e discriminação, tan-
to em relação a sua cor, como à sua origem, e desta forma, uma das 
propostas era exatamente abolir grande maioria das penitenciárias.

Outrossim, além destes programas, ainda segundo Achutti 
(2014), existiam outros projetos voltados para este tema como, o di-
reito da defesa das vítimas e projetos para grupos familiares, tendo 
estes, o único objetivo de colocar a vítima como parte principal den-
tro da relação jurídica, retirando tal importância do Estado.

2.2 Definições de Justiça Restaurativa

A justiça restaurativa, a princípio, estava associada à ques-
tão da descriminalização, dando azo aos mais variados tipos de ex-
periências pioneiras no ordenamento penal, com mais exatidão nos 
meados da década de setenta, chamada fase de experiência, e logo 
após tais experiências, adveio a instituição da Justiça Restaurativa, 
formando então a fase de institucionalização. 
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Entretanto, foi apenas na década de 90, que a justiça restau-
rativa teve uma fase de expansão e sua utilização diretamente nas 
práticas penais (JACCOUD, 2005). Além disso, para Pinto (2008), a 
Justiça Restaurativa tem o objetivo de conectar as pessoas, princi-
palmente as partes envolvidas na relação processual, para que se 
desenvolvam atos que sejam bons para as partes, como também 
para a comunidade no geral. Aproximar os sujeitos do conflito, bem 
como responsabilizá-los de maneira direta ou indireta no evento le-
sivo que ocorreu compensar o dano sofrido e gerar uma convivência 
futura de maneira harmônica, são os objetivos primordiais da Justi-
ça Restaurativa. 

Assim, observa-se que a Justiça Restaurativa deve ser en-
tendida como a justiça século 21 (vinte e um), pois ela procura resol-
ver os litígios e as formas de violência de uma maneira menos puniti-
va, permitindo que haja um encontro entre a vítima e seu ofensor ou 
agressor, em companhia de pessoas que estão envolvidas no con-
flito de maneira indireta, como a família, amigos e sociedade no ge-
ral, para que se possa resolver a lide da maneira mais coerente para 
ambas as partes.

Assim, a Justiça Restaurativa não visa a penalização do ofen-
sor de maneira isolada, visto que é necessário que haja um diálo-
go e um acordo, e mais importante ainda, é imprescindível verificar 
o ocorrido a partir da visão que a vítima tem, sendo necessário que 
o causador do evento lesivo participe e reflita sobre seus atos. Des-
sa maneira, todas as partes que estão ligadas ao conflito, têm seu lu-
gar de maneira certa, e que somente pode-se chegar a um denomi-
nador comum, a uma idéia central ou solução prática, a partir da con-
versação entre todas as pessoas que estão participando da relação 
conflituosa, tendo o escopo primordial de retificar as conseqüências 
da infração.

O atual sistema jurídico utilizado no Brasil é o retributivo e está 
frustrado, sistema este que está de acordo com o método punitivo uti-
lizado no ocidente. Conforme preceitua, Zehr (2008), o sistema do-
tado no Brasil, o retributivo, tem inúmeras qualidades, mas hodierna-
mente é reconhecível suas limitações e carências. A necessidade por 
uma forma de resolução mais eficaz não é clamada apenas pela so-
ciedade no geral, mas também por pessoas que fazem parte do direi-
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to como, advogados, juízes, promotores e funcionários. Assim, ao in-
vés de apenas solucionar o conflito já existente, o método retributivo 
faz surgir novas lides.

Com isto, verifica-se que a Justiça Restaurativa é uma alter-
nativa à atual forma de conflitos aplicada no âmbito penal, que é o 
sistema retributivo ou punitivo, que segundo este sistema a lei visa 
punir o agressor, e que o crime cometido é mais em desfavor do Es-
tado do que contra a própria vítima, e desta forma cria-se um liame 
entre o infrator e a vítima que não leva ao resultado pretendido pela 
lei em todas as suas formas de interpretação.

JUSTIÇA RESTAURATIVA NO BRASIL
3.1 O propósito do Projeto de Lei nº 7.006/06

O projeto de lei nº 7.006/06 foi o primeiro resquício legislativo 
a tratar da justiça restaurativa no Brasil, onde se verifica que tal pro-
jeto foi proposto pelo ex-deputado Geraldo Thadeu, que tem como 
foco mudanças no Código Penal, na Lei processual penal e na Lei nº 
9.099/91, tendo o objetivo de regulamentar a aplicação das práticas 
restaurativas nos crimes cometidos no Brasil. 

Quando foi analisado pelo Comitê de Constituição e Justiça, o 
ex-deputado federal Antônio Carlos Silva Biscaia afirmou que de fato 
não havia inconstitucionalidade, mas afirmou que a Lei nº 9.099/91 
já supria as necessidades apresentadas, afirmando que seria ape-
nas necessário um aprimoramento desta lei. Entretanto, pode-se ob-
servar que o ex-deputado cometeu um equívoco, visto que a fixação 
dos métodos restaurativos não tem como foco apenas o diálogo en-
tre vítima e infrator para uma suposta resolução e recuperação dos 
laços sociais, mas também visa a participação social, vez que tam-
bém é comprometida. 

No art. 2º do mencionado projeto de lei, está disposto de for-
ma sucinta, como deve ocorrer o procedimento restaurativo: Art. 2° - 
Considera-se procedimento de justiça restaurativa o conjunto de prá-
ticas e atos conduzidos por facilitadores, compreendendo encontros 
entre a vítima e o autor do fato delituoso e, quando apropriado, ou-
tras pessoas ou membros da comunidade afetados, que participa-
rão coletiva e ativamente na resolução dos problemas causados pelo 
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crime ou pela contravenção, num ambiente estruturado denominado 
núcleo de justiça restaurativa. (BRASIL, 2006).

O projeto diz que o acordo que foi estabelecido entre as par-
tes, irá resultar em obrigações, as quais deverão ser cumpridas. Em 
seu art. 9º o projeto fala acerca de princípios que devem reger o pro-
cedimento restaurativo, onde se destacam os princípios da volunta-
riedade, da responsabilidade, da cooperação, imparcialidade e confi-
dencialidade, já analisadas anteriormente. 

Contudo, tal projeto de lei por mais benéfico que seja e por 
ser a primeira noção legislativa no Brasil sobre a utilização do mo-
delo restaurativo para a solução de lides oriundos de um delito, no-
ta-se que existem grandes equívocos que merecem ser corrigidos. 
Em uma análise perfunctória, verifica-se que o art. 1º da lei fala que: 
“Essa lei regula o uso facultativo e complementar de procedimentos 
de justiça restaurativa no sistema de justiça criminal, em casos de cri-
mes e contravenções penais”. Desta forma, no momento em que o le-
gislador afirmou que é facultativa ele teria que dizer os casos em que 
se aplicaria tal lei, fazendo necessário delimitar os crimes que seriam 
objetos da suposta aplicação de métodos restaurativos. 

Também se pode analisar incoerência no art. 14, § 2º do Pro-
jeto que fala que o membro do Ministério Público tem a opção de 
não denunciar o agente enquanto estiver em trâmite o procedimento 
restaurativo. Observa-se que o legislador evidentemente fala da uti-
lização do bis in idem, ou seja, afirma que o autor do fato pode so-
frer sanção no tanto processo restaurativo como no retributivo. As-
sim, nota-se que tal projeto tramita Câmara dos Deputados desde 
01/04/2011, e entende-se que o mesmo está incompleto e merece 
uma reanálise para que se torne mais imparcial e inequívoco.

3.2 Manifestações do uso da justiça restaurativa no sistema pe-
nal brasileiro

No Brasil, o Código Penal Brasileiro (CP) redigido pela lei nº 
2.848 de 1940, classifica os crimes em títulos e capítulos, e tipifica 
que a conduta considerada como crime no artigo corresponde junta-
mente com a penalidade aplicada. Observa-se que na parte especial 
do diploma legal supracitado, todo e qualquer crime tem uma pena, 
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onde o processamento para os mais variados delitos estão geralmen-
te, no Código de Processo Penal (CPP), Lei nº 3.689/41. 

Com isto, o próprio CPP já aduziu qual é o procedimento a ser 
seguido e todo trâmite processual, já atribuindo uma pena ao acu-
sado sem nem sequer, de modo geral, ouvir as partes e tentar re-
solucionar o conflito sem todo o desgaste físico, psicológico e mate-
rial para as partes. O modelo restaurativo pode ser aplicado em al-
guns crimes elencados no Código Penal, bem como em delitos dis-
postos em lei que estão fora deste diploma legal. Como exemplo, po-
de-se observar no Título I da parte especial do Código Penal, o cri-
me de homicídio (art. 121 do CP), um delito considerado pela doutri-
na de maior potencial ofensivo, que, de modo prático pode ser resol-
vido pelo âmbito restaurativo. 

Entretanto, questiona-se sobre a aplicabilidade deste instituto, 
que visa primordialmente o diálogo, no crime 42 de homicídio consu-
mado, já que a vítima não está mais viva, porém o método restaurati-
vo não visa apenas a resolução egoísta da lide, e para compreender, 
pode-se observar tal afirmação nas palavras do sábio douto: Atente-
-se para o fato de que a Justiça Restaurativa, quando fala em repa-
ração, não se refere unicamente àquela relativa aos efeitos materiais 
do delito. A perspectiva restaurativa aposta a discussão contra a or-
dem jurídica de que a violação do direito não constitui simples aten-
tado contra a lei, mas se afigura como uma ruptura nas relações en-
tre ofensor, vítima e comunidade. 

A restauração, quando a ela se alude, tem natureza muito 
mais ampla, perseguindo, em última instância, a pacificação social. 
Este objetivo, pois, não é obstado pelo fato de à vida não se pode tra-
zer novamente à vítima (REDEKOP, apud MARSHALL2005, p. 428). 
Desta forma, pode-se analisar que o modelo restaurativo vai além de 
interesses individuais, busca-se também analisar o motivo que levou 
o agente a cometer tal delito e, sobretudo, a paz social. 

No caso do homicídio consumado deve-se verificar, por exem-
plo, a questão psicológica do acusado e com isso alcançar a satisfa-
ção para ambas as partes, não apenas colocando o agente delituoso 
no sistema prisional, visto que a divergência dele não é moral, mas 
psicológica. Outros exemplos encontrados no Código Penal são dos 
crimes contra o patrimônio sem violência, como por exemplo, o furto, 
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capitulado no artigo 155, caput, do CP, que pelo método restaurativo 
bastava a simples restituição da res furtiva, sem que haja qualquer 
tipo de processo, mas sempre, analisando o caso concreto. 

Nos crimes contra a liberdade individual, como exemplo o cri-
me de constrangimento ilegal disposto do artigo 146, caput, do CP, 
pelo método restaurativo em primeiro momento se buscaria uma aná-
lise de todo o acontecido, sempre ouvindo as partes que presencia-
ram e que tem interesse no ocorrido, como também verificando os re-
ais motivos e circunstâncias que levaram o agente à prática delituo-
sa, resolvendo de maneira mais célere a questão. 

Posto isto, e em concordância com os estudos de Rodrigues 
(2010), é essencial que se tenha em mente que as práticas restaura-
tivas não são uma cura para todas as questões criminais, claro que 
haverá vários casos em que a utilização deste instituto não será apli-
cado de maneira eficaz, ou seja, o encarceramento em alguns casos 
deve ser utilizado, como na questão da reincidência, sendo desta for-
ma a maneira mais prudente. O que se deve analisar é o caso a caso, 
jamais aplicando tal sistema de maneira genérica para todo e qual-
quer crime de modo direito, mas sempre analisando a melhor forma 
para todas as partes.

3.3 Itinerários para a legalização da aplicação da justiça restau-
rativa no sistema penal brasileiro

Embora já existam métodos restaurativos no Brasil, eles ainda 
não são utilizados de forma plena e nem atingem totalmente a finali-
dade para a qual se destinaram, e existem limitações para a ocorrên-
cia de sua eficácia. Desta forma, necessita-se de incentivos para que 
o método restaurativo seja aplicado de forma íntegra no cenário bra-
sileiro, levando em conta as aplicações legislativas, princípios, e pro-
cedimentos restaurativos. 

Com isto, como no Brasil, ainda é pequena a aplicabilidade do 
procedimento restaurativo, visto que inexiste lei para tanto, e adota-
-se em nosso país o método Civil Low, a primeira coisa que deve ser 
feita é a retomada do projeto de lei que, ora, está estagnado, para 
que se possa ser discutido novamente, fazendo as alterações neces-
sárias, sendo aprovado pelo legislativo e sancionado pelo executivo. 
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Enquanto isto não ocorre, o que deve ser feito, em primeiro lu-
gar, é quando ocorrer algum crime a vítima deve procurar a delegacia 
de polícia, para que possa ser instaurado um inquérito, sendo conclu-
ído no prazo correto. Logo após, quando o inquérito policial terminar, 
a vítima tem que ser indagada se ela quer aplicar a este caso, a prá-
tica restaurativa, desde que natureza do delito permita. Se ela acei-
tar, a autoridade policial deve encaminhar o inquérito para o Ministé-
rio Público, juntamente com a carta de admissão que a vítima quer 
aplicar do modelo restaurativo. 

Desta forma, o Ministério Público vai encaminhar para os nú-
cleos restaurativos e acompanhará as negociações. Essa relação ao 
acompanhamento do Ministério Público, para Pinto (2008), verifica-
-se que é bastante necessário, pois se determinado caso tiver a pos-
sibilidade de ser resolvido pelo método restaurativo, tem que ter o pa-
recer favorável do Ministério Público, para que só após o caso seja 
encaminhado aos núcleos de justiça restaurativa, havendo uma ve-
rificação da possibilidade da aplicação das técnicas restaurativas de 
modo multidisciplinar, e após todas estas etapas, seja marcado o en-
contro para resolver a lide. 

Depois de encaminhado para o núcleo restaurativo, o infra-
tor é notificado para se manifestar se aceita ou não a solução da lide 
pela via restaurativa. Se caso ele não aceite, ou qualquer uma das 
partes não aceite, o procedimento vai seguir para a justiça comum. 
Agora, mesmo que as partes não aceitem no início, e depois se já ti-
ver um processo, e elas quiserem o método restaurativo, elas podem 
optar pela prática restaurativa, onde o processo será suspenso. 

Para corroborar tal posicionamento, merecem atenção as pa-
lavras de Pinto (2008, p. 101): [...] também para as situações que ad-
mitam a suspensão condicional do processo pode ser feito o encami-
nhamento ao Núcleo de Justiça Restaurativa, pois a par das condi-
ções legais obrigatórias para a suspensão do processo, o § 2º permi-
te a especificação de outras condições judiciais - tais condições po-
deriam perfeitamente ser definidas no encontro restaurativo. 

Logo, se ambas as partes aceitarem a resolução pelo méto-
do restaurativo, Núcleo de Justiça restaurativa deve marcar a audi-
ência, e depois indicar um facilitador, seguindo o procedimento já su-
pracitado. Portanto, percebe-se que o que falta para que as práticas 
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restaurativas sejam utilizadas de forma plena no Brasil, é exatamen-
te a aprovação do Projeto de Lei nº 7.006/06, bem como as próprias 
partes de já, quererem outro modo de resolução de litígios, que não 
o judiciário.

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Conclui-se que, a Justiça Restaurativa está ganhando, mes-
mo que de forma demorada, um cenário na resolução de litígios no 
âmbito jurídico penal de vários países no mundo, visto que, ela já tem 
institutos e princípios próprios que estão espalhados por todos os lu-
gares, bem como é uma forma menos punitiva de solucionar os con-
flitos. 

Em relação à visão das técnicas restaurativas, devem-se ob-
servar as palavras do juiz Marcelo Bergo, em uma entrevista conce-
dida ao site Fundação FEAC (2018): “[...] no campo geral é chama-
da como a “Justiça de Paz”, que tenta incutir nas instituições e na so-
ciedade uma cultura de paz que visa restabelecer as relações”. Des-
ta forma, pode-se perceber que o caminho seguido pela técnica res-
taurativa proporciona um resultado gratificante para ambos os lados, 
pois eles mesmos esclarecem qual a melhor forma de resolver aque-
le conflito, visto que tanto a vítima como o agressor são protagonis-
tas do ocorrido, o que faz com que o modelo restaurativo seja consi-
derado mais justo e humanitário. 

Mesmo com todas as vantagens elucidadas no presente tra-
balho, por mais que a idéia de Justiça Restaurativa já tenha sido uti-
lizada em tempos passados, este método é considerado como algo 
novo, pois as sociedades mundiais em suas legislações já incutiram 
o método retributivo como paradigma. Dessa maneira, quando a Jus-
tiça Restaurativa for utilizada, tem que ser de forma cautelosa, sem-
pre sendo monitorada, mesmo que as técnicas de utilização deste 
método seja algo concreto e não abstrato, porém, como é algo ainda 
a ser implantado de maneira fixa e primária do sistema penal mun-
dial, deve ser feito cuidadosamente. 

Outrossim, conclui-se ainda que no Brasil, a Justiça Restaura-
tiva não é utilizada de maneira plena, primordial, nem sequer é em-
pregada como sendo uma forma alternativa à resolução de litígios, 
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visto que, apenas existe um projeto de lei, como já supramenciona-
do, que fala acerca do tema, mas que ficou preso na bancada do Se-
nado desde 2006 e até hoje o poder legislativo não deu seguimen-
to ao mesmo, com a justificativa de que o método dos juizados espe-
ciais, são similares aos da justiça restaurativa e que já suprem a ne-
cessidade de um modelo alternativo. 

Entretanto, o método aplicado nos Juizados Especiais Crimi-
nais não é tão similar ao da Justiça restaurativa, sendo que apenas 
a suspensão condicional do processo e a audiência de transação, 
ocorridas nos juizados, são as técnicas que mais se aproximam des-
ta prática, pois as duas partes se encontram para chegarem a um 
acordo acerca daquele fato delituoso que ocorreu.

Ainda assim, observa-se que os Juizados Especiais não su-
prem a necessidade de uma nova técnica pra resolução, vez que 
apenas são propostos tais métodos, em crimes de menor potencial 
ofensivo, já a Justiça Restaurativa vai além, pois propõe métodos de 
resolução diferentes para todos os tipos de crimes, analisando o caso 
concreto. Em contraposição, o atual sistema brasileiro utiliza o siste-
ma retributivo para resolver as lides penais, e como foi demonstrado 
durante todo este trabalho, tal modelo nem sequer consegue reinserir 
o criminoso na sociedade, muito menos diminuir o índice de criminali-
dade por outros agentes ou pelo mesmo, tendo uma relação, portan-
to, inversamente proporcional à justificativa de aplicação da punição. 

Ressalta-se também que a Justiça restaurativa, quando utili-
zada, é uma forma de dar celeridade e eficácia aos conflitos penais, 
vez que não precisa de uma formalidade intensa para ser realizada, 
pois sua aplicação é regida por procedimentos e princípios próprios, 
ou seja, seu escopo é primordialmente resolver o litígio, mas sem tra-
zer danos psicológicos às partes, trazendo um resultado mais favo-
rável. 

O trabalho, ora exposto, buscou durante toda a pesquisa res-
ponder ao problema proposto, a saber, se existe a possibilidade da 
utilização da justiça restaurativa como forma alternativa à vigente for-
ma de resolução de conflitos no âmbito jurídico penal brasileiro, anali-
sando doutrinas, artigos, sites, dentre outras fontes, bem como a apli-
cação de casos concretos, com o fito de demonstrar tal possibilida-
de. Deste modo, como resultado da pesquisa, pode-se concluir que 
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a justiça restaurativa pode ser usada para resolver conflitos no Bra-
sil, vez que, foi testada em vários tipos de projetos, tendo resultados 
positivos, além de demonstrar a possibilidade de seu uso em crimes 
considerados graves pelo código penal, sendo este tipo de resolução 
de litígios o ideal para ser realizado no Brasil, vez que o sistema atu-
almente vigente não supre mais as necessidades do país. 

Por fim, conclui-se ainda que em relação à aplicabilidade da 
Justiça Restaurativa no ordenamento brasileiro, que o Brasil está no 
caminho para a instituição deste método alternativo de resolução de 
litígios, porém, é necessário que haja mais ação por parte do poder 
público, instituindo políticas públicas no sentido de normatizar e regu-
lamentar a Justiça Restaurativa como meio alternativo, e mais a fren-
te, utilizando como forma primordial de solução de conflitos, gerando 
mais resultados, menos reincidência, desafogando o judiciário e não 
comprometendo tanto o psicológico das partes envolvidas, visto que 
traz um resultado mais satisfatório para todos.
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RESUMO
As mulheres, por muito tempo, foram incentivadas a serem passivas 
e frágeis e os homens são instigados a serem fortes e independen-
tes. Nas últimas décadas as mulheres passaram a ocupar mais es-
paço nas carreiras jurídicas, entretanto, persiste uma inferioridade ao 
gênero masculino. Corriqueiramente as mulheres passam por situa-
ções de discriminação de gênero na advocacia, além de não terem 
suas prerrogativas cumpridas de fato mesmo que haja direitos que 
consagram a igualdade de gênero. Diante disso, questiona-se: existe 
discriminação de gênero dentro do exercício da advocacia na Comar-
ca de Piripiri-PI? Para tanto, o objetivo geral desta pesquisa é ana-
lisar se há discriminação de gênero dentro da advocacia. Este é um 
estudo de revisão bibliográfica enriquecido com pesquisa de cam-
po, com abordagem qualitativa feita pela plataforma Google Forms. 
Compreende-se a persistência da desigualdade entre homens e mu-
lheres, sendo elas expostas à discriminação e à inferiorização com 
base em questões de gênero.
Palavras-chave: Discriminação. Gênero. Advocacia. Prerrogativas. 
Mulher.

ABSTRACT
Women have long been encouraged to be strong passives and men 
are driven and independent. In the last professional careers hired as 
a space more in the people, an inferiority to the masculine persists. 
Everyday women go through cases of gender discrimination in law, 
in addition to their equality prerogatives, even if there are rights that 
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have gender equality. In view of this, the question is: is there gender 
discrimination within the practice of law in the District of Piri-PI? The-
refore, the general objective of this research is to analyze whether 
there is gender discrimination within the law. This is a bibliographic re-
view study enriched with research, with a qualitative approach made 
by the Google Forms platform. The persistence of inequality between 
men and women is understandable, where they are exposed to discri-
mination and inferiority based on gender issues.
Keywords: Discrimination. Gender. Advocacy. prerogatives. Women.

1 Introdução

Este estudo ressalta a importância da pesquisa acerca das 
desigualdades sobre as percepções de gênero dentro do exercício 
da advocacia. Pretende-se colaborar para conscientização a respeito 
do reconhecimento da mulher na carreira jurídica, bem como contri-
buir com as mulheres que entrarão na advocacia e proporcionar voz 
para aquelas que já estão e sofrem discriminação em razão de seu 
gênero.

Verifica-se que durante muitos séculos a cultura patriarcal 
conferiu à mulher um “não lugar”, considerando essa classe como 
sendo frágil. Por essa razão muitas atividades eram tidas como ina-
propriadas (SIQUEIRA; SAMPARO, 2017). Hodiernamente, percebe-
-se que a inserção da mulher no mercado de trabalho ocasionou uma 
significativa mudança na sua independência, pois se tornou possível 
refazer a identidade profissional da mulher. Contudo, mesmo que a 
população feminina tenha conseguido ocupar mais espaço profissio-
nal, na atualidade, percebe-se que a mulher possui uma menor as-
censão profissional que os homens (TREVISO, 2008). Dessa forma, 
é possível notar que a mulher vivia em uma estrutura social em que 
o centro era o homem. 

Faz-se necessário conceituar sexo e gênero para que se torne 
possível adentrar ao tema central da pesquisa. O conceito de gêne-
ro evidencia que o sexo biológico não é o único definidor das condu-
tas, pois o sexo baseia-se na separação de macho e fêmea na espé-
cie humana, já o gênero refere-se a uma construção cultural, que sur-
ge socialmente (LOURO, 1997). Assim, trata-se de conceitos que se 
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cruzam, mas um não decorre do outro, pois o gênero reflete desigual-
dades de poder entre os sexos (HEILBORN; RODRIGUES, 2018). 

No início da vida, as meninas são incentivadas a serem pas-
sivas, sensíveis e frágeis, no outro extremo os meninos são incenti-
vados a serem fortes e independentes (CABRAL; DÍAZ, 1998). A par-
tir da diferenciação entre sexo e gênero surge a discriminação a qual 
se refere à irregularidade ou até inferioridade empregada a um gêne-
ro em relação ao outro (SIQUEIRA; SAMPARO, 2017). Desse modo, 
quando se fala em discriminação de gênero entende-se que ela nada 
mais é do que o tratamento inferior em razão do seu grupo. 

Silva (2014) observa que a opressão vivida pelas mulheres, so-
mada à perceptível exclusão no trabalho contribuiu para que elas ocu-
pem menos espaço. Segundo a Organização Internacional do Trabalho 
(OIT), falta muito para que as mulheres possam ocupar o mesmo espa-
ço profissional do homem. Foi possível observar que em diversas áreas, 
em especial na advocacia, as mulheres têm seu profissionalismo ques-
tionado, sem contar a necessidade de exercer a dupla jornada de traba-
lho entre casa e advocacia (BONELLI; CUNHA; SILVEIRA, 2008). 

Além disso, foi identificado, por meio da pesquisa, que exis-
tem muitas dificuldades ao ingressar em uma profissão, que por ve-
zes perduram ao longo do tempo, por exemplo: a falta de receptivida-
de dos colegas de profissão, que está diretamente ligada à discrimi-
nação, principalmente decorrentes da razão do gênero. Diante disso, 
questiona-se: existe discriminação de gênero dentro do exercício da 
advocacia na Comarca de Piripiri-PI? (ASENSI, 2016). 

Como objetivo primário buscou-se analisar se existe discrimi-
nação de gênero dentro da advocacia. Carvalho e Teixeira (2018) 
pontuam que o Brasil tem grande índice de mulheres que optam por 
cursar a graduação em Direito, entretanto, ao tentar exercê-la, são 
barradas por preconceitos e discriminação. Em razão de costumes 
enraizados socialmente, a discriminação pode ocorrer no exercício 
de suas atividades, por meio de questionamentos a respeito da sua 
capacidade, inferiorizando-as ou utilizando-se de meios diversos. Por 
muito tempo perdurou a ideia de que o exercício da advocacia era in-
comum para as mulheres (GUIMARÃES; FERREIRA, p. 136). 

Os objetivos específicos analisados no estudo foram: compre-
ender o conceito de discriminação de gênero na sociedade brasilei-
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ra em relação à mulher advogada; verificar a discriminação de gêne-
ro como obstáculo no exercício da profissão e analisar a opinião das 
mulheres advogadas na comarca de Piripiri no que concerne à discri-
minação de gênero.

A metodologia utilizada foi a pesquisa bibliográfica enriqueci-
da com pesquisa de campo, com abordagem qualitativa. Foram abor-
dadas obras bibliográficas, bem como coleta de dados através de 
questionário aplicado pela plataforma Google Forms, buscando-se 
manter o anonimato e, assim, abranger um maior número de pesso-
as de forma discriminada, tendo como objetivo central as mulheres 
advogadas da Comarca de Piripiri. 

2 A discriminação de gênero no exercício da advocacia da mu-
lher na sociedade brasileira como obstáculo no exercício de sua 
profissão

Os conceitos de “sexo” e “gênero” referem-se a dois campos 
opostos e em disputa, estando de um lado as características bio-
químicas e fisiológicas de forma estrita, e, do outro, uma dimensão 
subjetiva e cultural, relacionada a ser “mulher” ou ser “homem”. O 
sexo remete à natureza e o gênero à cultura. A divisão analítica de 
sexo e gênero remete ao estudo de John Money apud Oka e Lauren-
ti (2018). O autor entendia que a anatomia sexual que nascia com o 
ser humano não garantia que ao longo da vida aquele se tornasse o 
que é socialmente reconhecido. A diferenciação destes termos tor-
nou-se cada vez mais necessária diante da perceptível e histórica de-
sigualdade de gênero, que teima em vulnerabilizar a mulher. Nessa li-
nha, segundo o autor supracitado, o conceito de gênero passa a con-
templar as desigualdades de poder entre os sexos feminino e mas-
culino, com ênfase na vulnerabilidade social da mulher em detrimen-
to do homem.

Conforme Heilborn e Rodrigues (2018), o livro “O segundo 
sexo”, escrito em 1949 por Simone Beauvoir, marcou o princípio das 
reflexões a respeito da subalternidade feminina, o que, subsequen-
temente, serviu de base para os estudos de gênero, que defendem 
desde o princípio que os aspectos biológicos não podem ser fatores 
determinantes da diferença entre homens e mulheres. Assim, surgiu 
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a visão de que a hierarquia entre o masculino e o feminino tem fun-
damento na cultura. Os autores alertam que Beauvoir assinala que o 
masculino se encontra na parte privilegiada da hierarquia e o femini-
no na parte inferior, sendo que o destino dos gêneros é imposto pela 
sociedade. Ademais, as mulheres, nas palavras de Siqueira e Sam-
paro (2017, p. 287), ao longo da história sempre foram submetidas 
ao homem e vistas à margem da sociedade pelo simples fato de se-
rem mulheres, dando ensejo à padronização de tratamentos discrimi-
natórios com relação a figura feminina.

A palavra discriminação, de acordo com o Dicionário Escolar 
de Língua Portuguesa Scottini (2009, p. 213), significa “segregação, 
rejeição, distinção”, enquanto preconceito, nas palavras de Ferreira 
(2000, p. 551), relaciona-se a uma ideia preconcebida, “intolerância, 
aversão a outras raças, credos, religiões, etc”. Vercchiatti (2017) as-
sinala que apesar de tais termos serem utilizados como sinônimos 
eles apresentam aplicabilidade diferente. Para o autor, o preconceito 
é um juízo de valor que não tem fundamentação compreensível en-
quanto a discriminação seria a exteriorização deste preconceito, con-
tudo observa-se que por vezes caminham juntos. Menezes (2016) 
destaca que a discriminação e o preconceito são fatores que se ar-
rastam por toda a história da humanidade e são base para toda a vio-
lência cometida no mundo, sendo que em pleno século XXI a discri-
minação relacionada ao gênero ainda é fundamento para o aumen-
to da violência. 

A discriminação de gênero se pauta na naturalização da dis-
tinção de comportamentos masculinos e femininos, sendo fruto da 
cultura imposta socialmente, que naturaliza e reforça o que é ade-
quado para o sexo masculino e o que é para o sexo feminino, sen-
do a mulher inferiorizada. Logo faz-se necessária mudança na cultu-
ra enraizada que tanto expressa e reproduz as desigualdades rela-
cionadas ao gênero (MENEZES, 2016).

A hierarquia social se expressa em fatos, como a notável di-
visão de gênero no trabalho, onde as mulheres ganham menos que 
os homens, sendo aquelas direcionadas para atividades entendidas 
como femininas. Pode-se citar a atividade de arrumação, organiza-
ção e cuidado. Além disso, mesmo que homens e mulheres estejam 
em cargos equivalentes há uma desigualdade salarial. Ademais, nos 
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países capitalistas desenvolvidos observa-se que as mulheres ocu-
pam a maioria dos empregos com carga horária parcial, são maioria 
nas atividades informais, estando em trabalhos de vínculo mais frágil 
e precário que os homens (HEILBORN; RODRIGUES, 2018).

Na carreira jurídica não é diferente. Ao se fazer uma análi-
se histórica, observa-se que o caminho foi árduo e houve diversas 
lutas enfrentadas pelas mulheres para alcançar um lugar no mun-
do jurídico e os direitos assegurados no século XXI. Carvalho e Tei-
xeira (2018, p. 2) asseveram que “estudar, trabalhar, ter uma voz ati-
va na política e principalmente, na área jurídica, eram ideais que per-
tenciam exclusivamente aos homens”. Foi com muito custo que sur-
giram as primeiras mulheres que conseguiram ingressar no curso de 
direito. A lei que autorizou a implementação dos primeiros cursos de 
direito no Brasil foi sancionada em 1827, sendo instalada a primeira 
faculdade, em São Paulo, no ano seguinte. Entretanto, as mulheres 
ingressaram tardiamente no curso, como, por exemplo, Maria Augus-
ta Saraiva, que foi a primeira mulher brasileira a concluir o curso de 
direito, tendo se formado apenas no ano de 1902 (CARVALHO; TEI-
XEIRA, 2018).

As mulheres demoraram quase meio século para conseguir a 
primeira formação em um curso de direito, no Brasil, evidenciando-
-se, portanto, a dificuldade de inserir a mulher em uma estrutura so-
cial masculina. Apesar dessa dificuldade inicial, atualmente, segundo 
o censo de Ensino Superior do ano de 2013 foi registrado que 53,8% 
das pessoas do curso de direito eram mulheres, além disso, o núme-
ro de mulheres registradas no quadro de advogados do Brasil tam-
bém é crescente. Logo, as mulheres estão quantitativamente equipa-
radas aos homens no que concerne à formação no curso de Direito. 
Contudo, essa classe ainda está em menor número nas posições de 
poder ou na condição de sócias efetivas. 

Partindo pelo pressuposto da pesquisa de Carvalho e Texeira 
(2018), percebe-se que há diversas dificuldades que ainda persistem 
para as mulheres na advocacia. Pode-se citar o “teto de vidro”, que 
se trata de uma espécie de barreira invisível que é imposta às mu-
lheres no topo da profissão, um obstáculo intransponível. Essa bar-
reira expõe falsa igualdade de oportunidades para conquistar a pro-
fissão e impede que as mulheres alcancem posições altas na hierar-
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quia profissional. Desse modo, percebe-se que deve haver conscien-
tização de que não apenas as mulheres devem lutar pelos seus di-
reitos. A sociedade também deve essa igualdade de gênero, tanto no 
aspecto social como profissional.

3 Prerrogativas expostas na cartilha da mulher advogada 

Segundo a Lei 8.906/94, os(as) advogados(as) possuem prer-
rogativas que garantem melhores condições profissionais, a fim de 
que o profissional exerça a advocacia de forma plena. Conforme con-
sagram os artigos 7º e 8º do Estatuto da Advocacia, como exemplo 
desses direitos, pode-se citar que o advogado deve exercer a advo-
cacia em todo o território nacional de forma autônoma e independen-
te. Com base nisso, faz-se necessário compreender que para alcan-
çar essa inteireza é necessário haver igualdade no exercício da pro-
fissão.

Sabe-se que o direito é uma área com diversos desafios no 
mercado de trabalho. Ressalta-se que os desafios enfrentados pelo 
grupo feminino na advocacia são comuns a outras atividades profis-
sionais. Faz-se surgir a necessidade de lutar pelo direito das advoga-
das na atividade profissional, tendo em vista que a advocacia ainda é 
um cenário de desigualdade e preconceito. (LEAHY, 2017)

Com finalidade de alcançar esse objetivo, o Conselho Fede-
ral da OAB implementou a Comissão Especial da Mulher Advogada. 
Segundo o Conselho da Ordem, a comissão surgiu para lutar con-
tra a discriminação e buscar a igualdade de direitos e oportunida-
des. Sabe-se que apesar de todos os avanços em prol da igualdade 
de gênero, ainda há muita discriminação (SANTOS, 2021). A partir 
da necessidade de reivindicar os direitos das mulheres, a Comissão 
Nacional da Mulher Advogada, a Comissão Nacional das Prerrogati-
vas e Valorização da Advocacia e a Procuradoria Nacional de Defesa 
das Prerrogativas do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do 
Brasil se uniram para fortalecer as defesas das advogadas por meio 
da Cartilha de Prerrogativas. 

A cartilha tem como função exercer a advocacia sem precon-
ceito. Conforme explicitado na introdução do texto da cartilha pela 
OAB Nacional, ela é um guia de bolso que objetiva facilitar a con-
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sulta de direitos das mulheres, além de guiar a melhor forma de so-
lucionar conflitos e fortalecer a profissão. A cartilha surgiu como uma 
forma didática para auxiliar essas profissionais. Para Márcio Noguei-
ra (2021), esse manual é uma forma de contribuir para o empodera-
mento feminino, pois assegura o absoluto exercício da profissão, im-
pedindo a transgressão profissional. 

Apesar de todo esse cuidado teórico trazido pela norma, é ne-
cessário observar algumas dificuldades enfrentadas pelas mulheres 
na atividade profissional, pois elas passam por situações constran-
gedoras quando são constantemente lembradas pela fragilidade e 
atributos de beleza e não pela competência (SUXBERGER, 2016). 
Acrescenta-se que um dos maiores desafios das mulheres é a ten-
tativa constante de comprovar sua capacidade em tarefas profissio-
nais e pessoais. 

Assim, entende-se que as prerrogativas das advogadas é 
um meio para buscar a valorização da carreira, bem como comba-
ter as desigualdades profissionais, fazendo-se necessário que a mu-
lher ocupe seu lugar na advocacia. Com isso, os benefícios propos-
tos pela cartilha são vastos. Pode-se citar, por exemplo, a inadmis-
sibilidade de qualquer tipo de violência de gênero, o direito de exer-
cer as atividades jurídicas sem assédio por parte dos funcionários da 
justiça, colegas ou clientes e direitos à igualdade de remuneração 
quando exercer as mesmas atividades dos homens. Incumbiu-se a 
OAB proporcionar respeito às mulheres advogadas durante o exercí-
cio profissional independentemente das condições em que ela se en-
contre (NEVES, 2020). 

A igualdade que se busca é material, isso é, não se deve ter 
uma desigualdade entre os gêneros, mas buscar o efetivo gozo de di-
reitos de todos e todas perante a advocacia. Dentre os direitos mais 
discutidos, têm-se o respeito às advogadas gestantes, tendo estas 
algumas prerrogativas asseguradas, como a isenção total ou parcial 
da anuidade do parto ou adoção, à desobrigatoriedade de passar 
pelo raio X e detectores de metais em presídios ou tribunais, vaga es-
pecial em estacionamento, suspensão de prazos processuais a partir 
do parto ou adoção durante o prazo de 30 dias contados a partir da 
data do parto ou da concessão da adoção. Além disso, possuem pre-
ferência em sustentações orais e audiências e direito à creche quan-
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do disponível ou a local adequado para o bebê por um prazo de cen-
to e vinte dias.

Acrescenta-se que a cartilha dispõe de outros direitos de toda 
a advocacia consagrados no artigo 7º do Estatuto da Advocacia. E 
para aquelas que têm suas prerrogativas violadas, deve-se procurar 
a Comissão Nacional de Defesa das Prerrogativas e Valorização da 
Advocacia junto à seccional. Entende-se que o respeito das prerro-
gativas da mulher advogada é um avanço para uma advocacia equi-
librada e respeitosa. 

4 Análise da opinião das mulheres advogadas na Comarca de 
Piripiri acerca da discriminação de gênero na profissão

Percebe-se que o preconceito e discriminação assola a vida 
das mulheres, em especial nas profissões jurídicas. Com base nis-
so, a pesquisa buscou compreender se as mulheres advogadas são 
vítimas de discriminação de gênero no exercício da profissão na co-
marca de Piripiri. 

Em um primeiro momento, buscou-se obter dados na subse-
ção da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) do município objeto 
da pesquisa. Através de um ofício à Seccional foram solicitados da-
dos a respeito da primeira advogada atuante no município e o núme-
ro de inscritos na OAB da região. No entanto, até a conclusão da pre-
sente pesquisa, a Seccional não respondeu. A segunda etapa foi a 
aplicação de um questionário via Google Forms o qual foi divulgado 
com o auxílio da secretária da OAB – subseção de Piripiri, através do 
WhatsApp das advogadas da subseção. Acrescenta-se que o ques-
tionário ficou disponível por quinze dias, o que ocorreu do dia 5 a 20 
de abril de 2022, sendo obtidas o total de 22 respostas. 

Em relação ao formulário, foi realizada uma pesquisa de cam-
po do tipo descritiva com abordagem qualitativa. Foi disponibilizado 
um termo de consentimento de participação em que as advogadas 
concordaram em participar de forma voluntária da pesquisa contendo 
sete perguntas. Além disso, as entrevistadas obtiveram informações 
essenciais para delimitação da pesquisa e as demais perguntas fo-
ram elaboradas com o intuito de obter a opinião pública das operado-
ras de direito. O benefício da pesquisa foi analisar se na opinião das 
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advogadas femininas há discriminação de gênero, já os riscos foram 
a falta de respostas do público alvo e respostas de forma insuficiente 
de modo que prejudicasse o andamento da pesquisa.

Buscou-se compreender se as advogadas que participaram 
da pesquisa atuam na comarca de Piripiri. A partir das respostas, no-
ta-se que 95,5% responderam que sim, uma vez que 0,5% assinala-
ram que não advogam na comarca. 

Buscou-se também compreender o período de exercício da 
advocacia no município, 36,4% sinalizaram atuar há menos de 3 
anos; enquanto 18,2% apontaram ser advogadas há 3 a 5 anos, en-
quanto, 31,8% apontaram advogar há cerca de 6 a 10 anos e apenas 
13, 6% responderam atuar há 10 anos ou mais. O número de advo-
gadas que atuam há mais de 10 anos ser menor demonstra o refle-
xo da entrada tardia da mulher no curso direito (CARVALHO; TEIXEI-
RA, 2018). Corroborando com esse pensamento, em Piripiri-PI surgiu 
a Christus Faculdade do Piauí (CHRISFAPI), a Instituição de Ensino 
Superior que instituiu o curso de Bacharelado em Direito desde 2005, 
fato este que possibilitou que as mulheres pudessem fazer o curso 
sem precisar ir para outros municípios. Desse modo, o surgimento da 
IES contribuiu para o acesso das mulheres à profissão. 

Além disso, buscou-se indagar a faixa etária do público, sen-
do que 27,3% das mulheres afirmaram ter de 22 a 25 anos, enquanto 
22,7% disseram ter entre 26 a 30 anos de idade; o relevante núme-
ro de 40,9% das mulheres respondeu ter de 31 a 40 anos; e somen-
te 9,1% responderam possuir 40 anos ou mais.

É possível observar que a vulnerabilidade histórica em que a 
mulher foi inserida acarretou no seu ingresso tardio no mercado de 
trabalho.  No decorrer da história foi árduo o caminho para obter seu 
lugar de fala, registra-se que apenas no período da Idade Moderna 
a mulher começou a exigir liberdade e autonomia (SIQUEIRA; SAM-
PARO, 2017). No Brasil, até o século XX as mulheres ainda não pos-
suíam liberdade para escolher sua profissão e o marido deveria au-
torizá-las a trabalhar. Desse modo, percebe-se que o baixo núme-
ro de advogadas que exercem a profissão há mais de dez anos na 
comarca de Piripiri-PI e que o fato de as mulheres com mais de 40 
anos não predominarem na advocacia são reflexo da longa luta fe-
minina em busca da igualdade gênero, que já colhe frutos com o au-
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mento do número das mulheres que exercem a advocacia entre 26 e 
30 anos de idade.

4.1 Discriminação de gênero no exercício da advocacia em Piripiri

Este segundo momento, buscou observar se o ambiente jurídi-
co é propício para que haja discriminação de gênero. Com base nas 
respostas obtidas através da pesquisa, nota-se que 45,5% das entre-
vistadas responderam que sim e 54,5% responderam que não. Pode-
-se perceber que essa pergunta foi positiva, pois mais da metade das 
entrevistadas consideram que a atividade advocatícia não contribui 
para a discriminação de gênero, mesmo que seja um cenário predomi-
nantemente masculino, tanto na advocacia quanto nos demais cargos 
do Poder Judiciário, pois segundo o senso do Conselho Nacional de 
Justiça (2018), o judiciário brasileiro é composto por 62% de homens. 

Quando questionadas se o fato se ser mulher contribui de al-
gum modo para que o profissionalismo ou capacidade intelectual seja 
questionado, 72,7% das advogadas responderam que sim e 27,7% 
responderam que não. Percebe-se a partir dessas informações que 
o cotidiano das advogadas é complexo decorrente de um fator histó-
rico na sociedade, pois as mulheres precisam estar mais qualificadas 
que os homens para que seu profissionalismo não seja questionado, 
segundo dados de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – 
CAPES em 2018.

A cartilha da mulher advogada prevê prerrogativas específicas 
para o público feminino que exerce a profissão. Na pesquisa foi ques-
tionado se o público considera que as prerrogativas da mulher advo-
gada são cumpridas de fato, 27,3% responderam que sim e 72,7% 
responderam que não são realizadas de fato. O alto percentual de 
respostas negativas reforça a ideia de Sales (2020) de que se vive 
em uma sociedade machista, onde as pessoas resistem em mudar 
sua forma de pensar e em se colocar no lugar do próximo e que mes-
mo que as pessoas no ambiente jurídico sejam munidas de conheci-
mentos diversos, sejam eles legais ou sociais, ainda ocorrem diaria-
mente situações que degradam a mulher em razão de seu gênero.

As advogadas também foram questionadas se existe igualda-
de de gênero no exercício da advocacia. Enquanto 13,6% responde-
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ram que sim, 86,4% responderam não existir igualdade de gênero no 
exercício da advocacia. Apesar de a maioria das mulheres terem se 
manifestado na pesquisa no sentido de não ser o ambiente do exer-
cício da advocacia no município de Piripiri propício à discriminação 
de gênero, a maioria também entendeu não haver igualdade de gê-
nero. Segundo Alves e Cavenaghi (2013), prevalece na segregação 
ocupacional e na discriminação salarial que ainda persistem no mer-
cado de trabalho brasileiro.

Esther Duflo apud Alves e Cavenaghi (2013) apontam que o 
desenvolvimento tem papel importante na diminuição da desigualda-
de de gênero, mas o empoderamento das mulheres também benefi-
cia o desenvolvimento. Logo, percebe-se a importância de sanar este 
vício social que é a falta de igualdade de gênero, para assim alcançar 
um maior desenvolvimento da sociedade de modo geral.

Por fim, entende-se que a pesquisa contribuiu para questio-
nar se na opinião das mulheres advogadas existe discriminação de 
gênero, pois como se sabe esse público passa por diversos obstá-
culos (BERTOLIN, 2017), mesmo que haja iniciativas que colaborem 
para a igualdade entre os sexos, como por exemplo, as prerrogativas 
da mulher advogada, é possível perceber que é necessário caminhar 
em passos mais largos para alcançar essa equidade. 

5 Considerações finais

Com base nos resultados obtidos pelo estudo, observa-se a 
persistência da desigualdade entre homens e mulheres, sendo as úl-
timas vulnerabilizadas e expostas à discriminação. Além de terem 
que enfrentar grandes obstáculos e serem inferiorizadas com base 
em questões de gênero. Apesar da evolução da sociedade para o re-
conhecimento da existência da discriminação no exercício da advo-
cacia e de práticas legais e sociais para sanar tal infortúnio, ainda fal-
ta muito para se alcançar de fato a igualdade. 

Diante dos fatos expostos, tornou-se possível observar que o 
caminho traçado pela mulher no âmbito jurídico não foi fácil. Elas en-
frentaram e enfrentam diversos obstáculos em que vão além do lado 
profissional. É válido ressaltar que a igualdade que se busca entre 
homens e mulheres do direito não é apenas salarial, mas, como um 
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todo, abarca questões em que iguala a capacidade profissional en-
tre ambos, o poder de fala, a conquista de cargos de prestígios, en-
tre outros. 

Simone de Beauvoir apud Sales (2020, p. 1) já dizia que “é 
pelo trabalho que a mulher vem diminuindo a distância que a separa-
va do homem e somente o trabalho poderá garantir-lhe uma indepen-
dência”. Assim, a luta das mulheres forneceu todos os direitos asse-
gurados na atualidade e persistirá na busca por mais equidade, prin-
cipalmente para obtenção da igualdade de gênero que não é sim-
plesmente igualar as situações para homens e mulheres, mas sim a 
observância das diferenças que lhes foram impostas no decorrer da 
história da sociedade e utilizar mecanismos para saná-la.

Portanto, deve haver medidas que visem a similitude entre to-
dos os operadores do direito, independente do sexo ou que as medi-
das já existentes que visem isso sejam aderidas ao meio jurídico de 
forma eficiente, pois a integração da mulher advogada é uma atribui-
ção necessária e precisa, uma vez que se deve abolir o preconceito. 
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RESUMO
O direito faz parte da maioria das relações humanas. Em razão dis-
so, torna-se necessário fazer uma reflexão sobre a distância dos co-
nhecimentos em relação ao indivíduo médio. Partindo disso, o obje-
tivo desse estudo é ressaltar a importância do conhecimento relati-
vo à área do Direito, como instrumento de promoção social. A meto-
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dologia utilizada nesse estudo foi a bibliográfica, com o fito de levan-
tar conhecimento sobre o tema em artigos, livros e legislações. Per-
cebeu-se com esse estudo que a princípio existe um enorme abismo 
entre a sociedade hodierna e o conhecimento jurídico, e na prática 
efetivar esse conhecimento tudo pode parecer inalcançável. No en-
tanto, o primeiro passo é reconhecer as dificuldades, e quebrar para-
digmas históricos, erguendo na sociedade, principalmente nas esco-
las espaços de disseminação do conhecimento jurídico, pois com a 
posse dessas informações os indivíduos terão propriedade para par-
ticipar da sociedade efetivamente, garantindo-se, sobretudo, o cum-
primento de seus deveres e a luta pelos seus direitos.
Palavras-chave: Conhecimento; Direito; Sociedade. 

ABSTRACT
Law is part of most human relationships. As a result, it is necessary 
to reflect on the distance of knowledge in relation to the average indi-
vidual. Based on this, this article seeks to emphasize the importance 
of right knowledge as an instrument of social promotion. The metho-
dology used in this study was the bibliography, with the aim of raising 
knowledge on the subject in articles, books and legislation. It was no-
ticed with this study that, in principle, there is a huge chasm betwe-
en today’s society and legal knowledge, and in practice, putting this 
knowledge into effect everything may seem unreachable. However, 
the first step is to recognize the difficulties, and break historical para-
digms, building in society, especially in schools, spaces for the disse-
mination of legal knowledge, because with the possession of this in-
formation, individuals will have the property to participate in society 
effectively, guaranteeing themselves, above all, the fulfillment of their 
duties and the fight for their rights.
Keywords: Knowledge; Law; Society.

1 INTRODUÇÃO

Por natureza, determinadas áreas do conhecimento têm seg-
mentos de seu ensino isolados do cidadão médio, qualificando o que 
pode ser compreendido como a área de atuação de um profissio-
nal. Isso ocorre, principalmente, devido ao crescente desenvolvimen-
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to científico e tecnológico humano, do qual nenhum indivíduo, en-
quanto parte unitária de uma sociedade, seria capaz de acompanhar 
com exatidão. 

Compreendendo tal situação, fica evidente a necessidade da 
existência da atuação profissional, uma vez que, em tese, a mesma é 
realizada por um indivíduo apto, através de seu contato com o conhe-
cimento da área que se encontra isolado da maioria dos indivíduos. 

Tal lógica pode ser devidamente observada, por exemplo, 
no exercício da medicina que, por sua vez, na qual o indivíduo para 
exercer deve se apropriar de uma quantidade incalculável de proce-
dimentos e termos, dos quais grande parte se encontra alheia do ho-
mem médio. Essa condição é, por sua natureza, aceitável, uma vez 
que a saúde, inerente à dignidade da vida, encontra-se mais prote-
gida na tutela de um profissional, do que no livre exercício praticado 
por um agente despreparado. 

Uma vez compreendido esse fenômeno, pode-se concluir que 
essa deve ser uma regra funcional a basicamente todo tipo de exer-
cício profissional. Ainda sim, existem áreas profissionais que há ele-
mentos do cotidiano humano tão inerentes a sua própria existência 
em coletivo, que simplesmente não podem ser delegados ou tutela-
dos por profissionais, como o direito.

Pela visão de Nader (2014, p.49), “As necessidades de paz, 
ordem e bem comum levam a sociedade à criação de um organismo 
responsável pela instrumentalização e regência desses valores”, evi-
denciando que deve haver uma íntima relação entre o sistema jurídi-
co e a sociedade, que de ser de fácil acesso e compreensão. 

Nesse sentido, o objetivo do presente artigo é ressaltar a impor-
tância do conhecimento relativo à área do Direito, como instrumento de 
promoção social. Metodologicamente, realizou-se um estudo bibliográ-
fico, apresentando conceitos básicos e contextualização histórica do 
tema. A seguir, apresentam-se os resultados do estudo.

2 O DIREITO E A SOCIEDADE: ASPECTOS GERAIS E HISTÓRICOS

O direito, em sua própria natureza, visa regular a vivência en-
tre seres humanos, e os diversos desdobramentos possíveis disso. 
Dessa forma, enquanto uma área que trata da literal existência de 
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uma sociedade, noções fundamentais do meio jurídico deveriam se 
fazer presentes no conhecimento público, condição que, claramente, 
não corresponde a realidade. 

Esse ponto, em sua sólida existência, representa o concei-
to basilar de estudo do presente artigo, que visa, através de análises 
de condições socioeconômicas e históricas, compreender a discre-
pância entre a importância do conhecimento jurídico e o acesso ao 
mesmo pelo cidadão médio brasileiro, bem como as implicações que 
essa condição exerce na visão pública sobre o direito, e as consequ-
ências de todos esses fatores somados.

2.1 EVOLUÇÃO HISTÓRICA DO DIREITO 

Problemas vistos na atualidade raramente são produtos de 
condições espontâneas. Pelo contrário, são parte de uma condição 
quase perpétua de modificações e relações de causa e efeito. Se-
gundo Azevedo (1997, p.34):

Um esforço de tal porte não interessa apenas sob o pon-
to de vista histórico, circunscrito ao retrospecto dos fatos 
e atos vividos e legados aos pósteros; mas traduz utilida-
de, também, ao jurista de hoje, prático, técnico, dogmá-
tico, pois não é possível desvincular o Direito atual das 
causas que determinaram a sua juridicidade.
  

Nesse sentido, para compreender várias das causas de dis-
tância entre o conhecimento jurídico e a sociedade, evidenciada a 
sua íntima relação, não basta somente olhar para o presente, mas 
também compreender o direito como um fenômeno produzido e mo-
dificado pelo tempo e pela mentalidade coletiva de determinado pe-
ríodo histórico. Seguindo o raciocínio posto, não há como proceder 
com a análise do tema proposto sem, juntamente a isso, analisar as 
diferentes ideologias e sistemas adotadas pelo universo jurídico em 
virtude da evolução do pensamento humano. 

Em primeira linha, cabe a compreensão do que seria um sis-
tema jurídico. O mesmo pode ser definido, segundo Coutinho (2000, 
p.3), como “[...] um conjunto de temas colocados em relação por um 
princípio unificador, que forma um todo pretensamente orgânico, des-
tinado a uma determinada finalidade”.
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2.1.1 Sistema Inquisitivo 

Aplicado principalmente na Europa, partindo do século XII, a 
forte influência da Igreja católica estabelece um sistema de nature-
za teocêntrica, originalmente destinado a finalidades internas que fo-
ram alçadas a ideal supremo de justiça. Seguindo a compreensão de 
Prado (2001, p. 108):

A jurisdição eclesiástica a princípio destinava-se ao jul-
gamento dos membros da igreja, porém, conforme acen-
tuou-se o poder temporal desta última, resvalou para a 
sua competência uma enorme gama de infrações penais 
contrárias, mesmo que distantemente, aos interesses da 
Igreja.

O período em questão, é marcado pela centralização do ide-
al de justiça às margens de uma religião, e historicamente lembrado 
por punições exacerbadas e torturantes, configurando uma “disputa 
desigual entre acusador e acusado”.

2.1.2 Escola da Exegese

Representou uma das primeiras correntes do pensamento po-
sitivista, tendo início na França. O período em questão, foi marcado 
pela extrema fidelidade e submissão aos escritos da lei, com nature-
za literal no que tange a interpretação. A soma das condições criou 
meio jurídico incapaz de atualizar-se e acompanhar a dinamicida-
de social, visto que a lei escrita era escalada a um patamar de máxi-
ma eficiência, de forma a mitigar evoluções que se fizessem neces-
sárias. 

Para Neto (2022) a principal característica dessa escola em 
extrema primazia, a lei é o principal instrumento de aplicação e inter-
pretação do Direito, e se manifesta através das leis, que seriam ema-
nadas do Poder Legislativo e constituiriam as faculdades e obriga-
ções primordiais a serem seguidas pela sociedade.

Nesse caso, a lei poderia ser vista como um fim, e não como 
meio, muito menos como algo transitório, estando disposto às limita-
ções de determinado período.
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Consequentemente, ouve a criação de um sistema que, pela 
natureza imutável, foi incapaz de perdurar e, posteriormente, foi re-
visto até a compreensão de sua inaplicabilidade.

2.1.3 Neoconstitucionalismo

Trata-se de uma expressão do pós-positivismo, surgido após 
a Segunda Guerra Mundial, tendo elementos de caráter reparador 
para a sociedade, e uma resposta direta ao método positivista tra-
dicional. Os dois fatores somados foram o princípio basilar de uma 
nova compreensão do que é o direito, bem como de sua função so-
cial, passando a compreende-lo não mais como um produto estáti-
co e perfeito, mas como o instrumento que pode e deve se renovar, 
acompanhando a dinamicidade social. 

Assim, “[...] as Constituições incorporam conteúdos materiais 
que adotam a forma de direitos, princípios, diretrizes, e valores, dota-
dos se um amplo grau de indeterminação e de uma forte carga valo-
rativa e teleológica” (MAURÍCIO, 2012, p.134).

O período em questão marca a atual fase vivida pelo direito 
nacional, evidenciando a preocupação de aproximar o direito e a re-
alidade dos indivíduos. 

2.1.4 Atualidade

A partir da compreensão de como o universo jurídico se mani-
festou em determinados pontos da história humana buscou a aproxi-
mação e vinculação com a realidade. Em tal contexto, a evolução do 
direito pode ser percebida como um acompanhamento ao desenvol-
vimento de uma sociedade, gradativamente trocando a metodologia 
inquisitiva pelo juízo justo, e a estagnação pela adaptação.

No entanto, ainda que notável sejam as conquistas e evolu-
ções, a atual fase vivida, por elementos históricos e sociais, ainda se 
faz distante do ideal, evidenciando que todo o desenvolvimento his-
tórico não se conclui em um fim, mas sim em uma fase com proble-
mas não solucionados, como o abismo existente entre os indivíduos 
médios e seu acesso ao conhecimento jurídico.
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3 FATORES SOCIAIS, EDUCAÇÃO E TRANSFORMAÇÃO

O fato de determinados problemas sociais raramente possuí-
rem sua origem na atualidade mostra, como já abordado, a importân-
cia de compreendê-los em um contexto histórico e evolutivo. Ainda 
sim, por mais que tal compreensão se faça necessária, não se pode 
ignorar a manifestação de determinada problemática em sua forma 
atual, uma vez que essa é a condição presente da qual demanda-se 
uma solução. 

Dentro do universo jurídico, pode-se inferir, portanto, que exis-
tem vários elementos que afastam o conhecimento jurídico da devida 
compreensão social, que se manifestam como condições referentes 
a própria estrutura nacional, e todos os problemas atrelados a mes-
ma, mas em geral em os problemas referentes a falta de conheci-
mento, principalmente a educação formal. 

Sabe-se que a educação tem o poder de transformação e re-
presenta uma das condições basilares ao funcionamento do corpo 
social, de forma que, sem uma sociedade educada não se pode ima-
ginar a convivência humana de forma coletiva. Partindo disso, não se 
pode mensurar a importância e aplicabilidade que as capacidades de 
ler e escrever exercem no cotidiano dos indivíduos, tendo em mente 
que as mesmas são o fundamento da plena comunicação. 

Não fugindo a regra, o conhecimento jurídico material, bem 
como muitos de seus derivados, se encontram dispostos ao longo 
de códigos escritos, evidenciando ainda mais o quão fundamental é 
a capacidade de assimilar informações escritas, o que pode ser um 
grande entrave no Brasil, devido ao grande número de analfabetos. 

De acordo com a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicí-
lios Contínua (PNAD Contínua) de 2019, as taxas de analfabetismo 
entre as pessoas de 15 anos ou mais fica em 6,6%, aproximando-se 
de 11 milhões de analfabetos.  Infelizmente o Brasil possui uma con-
dição de extrema vulnerabilidade social, que é ampliada pelo gran-
de número de brasileiros analfabetos. A situação de analfabetismo 
quando relacionado a outros problemas sociais, como a pobreza 
agravada ainda as desigualdades sociais e econômicas.

Vejamos o Gráfico com dados da Taxa de frequência escolar 
bruta, segundo grupos de idade Brasil – 2016/2018.
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Gráfico 1 - Taxa de frequência escolar bruta, segundo grupos de ida-
de Brasil – 2016/2018

Fonte: IBGE, Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua 2016/2018.

De acordo com as informações em destaque no gráfico evi-
dencia bons números em relação ao acesso à educação presente no 
território nacional. Se faz seguro afirmar, partindo disso, que a edu-
cação fundamental e média, com ressalva de determinadas condi-
ções, encontra-se, dentro do país, em um patamar próximo a univer-
salização. Essa condição, por sua vez, é essencial para a dissemi-
nação de informações, pois a escola representa um rico ambiente de 
formação. 

Em decorrência disso, a ausência do ensino de noções bási-
cas de direito nas escolas, desenvolve indivíduos alheios ao conhe-
cimento de suas garantias, formando uma coletividade socialmen-
te vulnerável, e mitigando o direito de participação ativa dos cida-
dãos no meio político e econômico. Desse ponto, de acordo com Sil-
va (2006, p. 36), o termo cidadania:

Consiste na consciência de pertinência à sociedade es-
tatal como titular dos direitos fundamentais, da dignidade 
como pessoa humana, da integração participativa no pro-
cesso do poder com a igual consciência de que essa si-
tuação subjetiva envolve também deveres de respeito à 
dignidade do outro, de contribuir para o aperfeiçoamento 
de todos. Essa cidadania é que requer providencias esta-
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tais no sentido da satisfação de todos os direitos funda-
mentais em igualdade de condições.

Em síntese, a ausência do ensino de noções básicas de direi-
to no meio escolar elenca, não somente a existência condições de 
vulnerabilidade social, mas remete a privação do devido exercício da 
cidadania e, consequentemente, a redução da autonomia individual.

De acordo com Santos (2019, p. 8) de acordo com o Estatuto 
da Criança e do Adolescente (Lei nº 8.069/1990) a educação e a es-
cola possuem três premissas: 

a primeira delas é que crianças e adolescentes se apre-
sentam à escola como sujeitos de direitos [...]; a segun-
da delas define a escola como um espaço privilegiado de 
proteção dos direitos desse segmento da população, que 
em articulação com outras instituições estrutura o Siste-
ma de Garantia de Direitos e fortalece a rede social prote-
tiva de direitos; e a terceira premissa, derivada das duas 
anteriores, é a necessidade de se forjar um novo para-
digma de educação enquanto direito humano subjetivo, 
no qual os seus princípios primordiais (totalidade, dispo-
nibilidade, acessibilidade, aceitabilidade e adaptabilida-
de) ganham contornos de efetivação de política pública 
demandada pela sociedade civil [...]. 

A educação escolar representa um processo basilar para a for-
mação de um indivíduo enquanto parte de uma sociedade, seja pela 
construção de conhecimento ou pela interação social. Fundado nesse 
contexto, coma Pandeia de COVID-19 observa-se o crescente aumen-
to da evasão escolar, um fator preocupante no afastamento de crian-
ças da habitualidade dos estudos. Segundo Neri e Camillo (2022, p.3):

Há aumento da taxa de evasão escolar na faixa de 5 a 
9 anos de 1,41% para 5,51% entre os últimos trimestres 
de 2019 e 2020. Voltamos neste ápice da evasão do Co-
vid-19 aos níveis de 14 anos antes. No terceiro trimestre 
de 2021 a taxa de evasão volta a 4,25% ainda cerca de 
128% mais alta que o observado no mesmo trimestre de 
2019. Há tendência diversa da evasão escolar na pande-
mia entre faixas etárias.

Os autores destacam que um aumento considerável na taxa 
de evasão em todas as faixas etárias, quando comparado o ano de 
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2019 com o de 2021. Percebida a condição, com o agravante de 
ocorrência no ensino básico, infere-se o potencial prejudicial a longo 
prazo que elementos como a pandemia exercem sobre o distancia-
mento de crianças das unidades escolares, consequentemente, pre-
judicando o pleno desenvolvimento educacional. 

4 DIREITO ENQUANTO PROFISSÃO 

A construção do direito encontra-se na formação acadêmica, 
entretanto, a sociedade em geral, pela própria disposição inadequa-
da do conhecimento jurídico, passar a estar em posição alheia até 
aos níveis mais básicos do conhecimento da área. Compreendido 
isso, é possível observar adequadamente onde se forma parte a atu-
ação profissional do direito, tanto na atualidade, quanto em todo um 
segmento histórico. Paula (2016, p. 161) salienta: 

Nas sociedades que nos antecederam já se identificava 
a presença de advogados(as), bem como de conflitos a 
serem discutidos e mediados, e, atualmente a necessi-
dade é ainda maior, em face da complexidade das rela-
ções pessoais e do nível de civilidade e cidadania exigi-
dos pela contemporaneidade.

Nesse sentido, há se falar que conhecimentos básicos não re-
presentam um todo dentro de uma área de conhecimento, tampou-
co são suficientes, dentro do universo jurídico, para formar um indi-
víduo plenamente autônomo. Além disso, pela própria complexida-
de das leis, princípios, e seus derivados, não se poderia esperar sua 
completa compreensão no que tange a indivíduos médios, demar-
cando devidamente a área de atuação profissional nos assuntos de 
maior complexidade, e na tutela de seguimentos mais vulneráveis da 
sociedade.

Sobre esse aspecto destaca que o direito deve ser deixado de 
ser analisada sob o enfoque formalista e inacessível, ou seja, que o 
conhecimento jurídico deve ser exclusivo dos operadores do direito, 
na realidade o deve-se conceber o direito como um efetivo e impor-
tante instrumento de promoção, inclusão e transformação social, e 
que deve ser disseminado dentro das escolas em larga escala.
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  Sendo assim, independente de eventuais melhorias do aces-
so ao conhecimento jurídico, a assistência profissional exerce uma 
função inerente na proteção de direitos, visto que a mesma represen-
ta, até em questões históricas, parte fundamental do próprio exercí-
cio do direito. 
  
5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Sintetizando o exposto, fica evidente que a área de conheci-
mento do direito difere radicalmente de diversos outros ramos, vis-
to que o mesmo exerce uma presença, muitas vezes, indissociável 
da vida em sociedade. Formando-se tão presente no cotidiano, tor-
na-se desvairado o fato de mesmo suas informações mais básicas, 
se apresentarem de forma tão distante da realidade do corpo social. 

Nesse sentido, um problema pode ser compreendido de diver-
sas formas, e através de diferentes óticas. Na problemática em ques-
tão, é possível analisá-la a partir de uma compreensão histórica, en-
tendendo que todo o direito evoluiu em função de melhor se adequar 
a realidade e, nesse processo, compreender que a adequação se en-
contra na constante renovação. 

Em caráter social, por sua vez, a distância entre direito e so-
ciedade se encontra condicionada a problemas estruturais da nação, 
em especial, em condições relacionadas ao acesso à educação, sen-
do essa a formação basilar dos indivíduos. Sendo assim, tanto a fal-
ta de ensino, quando a ausência do conhecimento jurídico no mes-
mo, implicam, em diferentes graus, na formação de vulneráveis nas 
relações em sociedade. 

É a partir da compreensão da realidade que surge a possibili-
dade de modificá-la. Justamente por isso, medidas como a inserção 
do ensino jurídico nas escolas, por natureza, se aproveitam da quase 
universalização do ensino básico, a fim de repassar de forma abran-
gente conhecimentos relativos ao direito. Por consequência, com a 
maior autonomia exercida pelos indivíduos, a tutela profissional pas-
sa a direcionar-se as classes sociais mais vulneráveis, das quais de-
mandam mais assistência.

Por conclusão, tem-se o choque entre necessidade e realida-
de que, por razões históricas e sociais, permanecerá existindo em 
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segmentos da sociedade demasiadamente desamparados, no que 
tange a sua autonomia em exigir direitos, cabendo, nessas e em ou-
tras situações, a devida tutela profissional, como medida de contra-
balanço para a evidente desigualdade no acesso à informação.
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RESUMO
O presente artigo tem como objetivo compreender a importância do 
planejamento sucessório, em especial sobre a utilização do testa-
mento como meio hábil a garantir a última vontade do testador. Este 
estudo está direcionado à área do Direito das Sucessões, o qual refe-
re-se às questões relacionadas ao evento morte, ou algo que com ela 
mantenha relação, visando regulamentar a transferência de patrimô-
nio. Para o alcance dos resultados foram realizadas pesquisas biblio-
gráficas em teses, artigos e como arcabouço teórico: Prado (2011); 
Tartuce (2017); Veloso (2019); Pamplona e Stolze (2021), bem como 
a legislação pertinente, à exemplo do Código Civil (2002) e do Códi-
go de Processo Civil (2015). Espera-se que os resultados deste es-
tudo possam servir de modelo para outros acadêmicos e, principal-
mente, contribuir com a discussão sobre o tema, a qual ainda é mui-
to tímida no direito brasileiro. 
Palavras-chave: Planejamento Sucessório; Patrimônio; Segurança 
Jurídica; Sucessão; Testamento.

ABSTRACT 
This artice aims to understand the importance of succession plan-
ning, in particular on the use of the will as a skillful means of guar-
anteeing the testator’s last will. This study is directed to the área of 
Succession Law, which refers to issues related to the death event, 
or something that has a relationship with her, to regulate the trans-
fer of assets. In order to reach the results, bibliographic research was 
carried out in theses, articles and as a theoretical framework: Prado 
(2011); Tartuce (2017); Veloso (2019); Pamplona e Stolze (2021), as 
well as the relevant legislation, such as the Civil Code (2002) and the 
Civil Procedure Code (2015). It is hoped that the results of this study 
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can serve as a model for other academics and, mainly, to contribute to 
the discussion on the subject, which is still very shy in Brazilian Law.
Keywords: Succession Planning; Patrimony; Legal Secutiry; Suc-
cession; Testament.

1 INTRODUÇÃO 

O Direito brasileiro ao longo dos anos vem sofrendo perceptí-
vel evolução, principalmente, sob o reflexo das mudanças da socie-
dade, pois, de fato, é imprescindível que haja a devida adequação do 
sistema normativo à realidade social. Dessa forma, faz-se necessário 
o estudo sobre as evoluções dentro do direito das sucessões.

No presente estudo houve a análise do direito sucessório bra-
sileiro, mais especificamente sobre a importância do instituto do pla-
nejamento sucessório na atualidade e a utilização do testamento 
como meio hábil e eficaz que visa garantir uma maior segurança ju-
rídica nas relações sucessórias e, principalmente, respeitar a vonta-
de do testador.

Este estudo, portanto, traz como tema delimitado “A impor-
tância do testamento como forma de planejamento sucessó-
rio” e refletindo sobre as relações decorrentes do direito sucessó-
rio e a constante evolução da sociedade, fez-se necessário o seguin-
te questionamento: “Qual a importância do planejamento suces-
sório e como a sua aplicação torna-se eficaz com a utilização do 
testamento?”.

Em decorrência de tal questionamento, foram delineadas as 
seguintes hipóteses: com a realização de um planejamento sucessó-
rio, poderia se constatar a diminuição de prejuízos financeiros decor-
rentes da ausência de prévia delineação; os indivíduos, ao optarem 
por um prévio planejamento, poderiam evitar a ocorrência de confli-
tos familiares (judiciais e extrajudiciais) após a abertura da sucessão; 
bem como a elaboração do testamento, como forma de planejamen-
to sucessório, poderia garantir uma maior segurança jurídica às rela-
ções sucessórias.

Assim, considerando as inúmeras definições de “família” para 
o direito brasileiro, que passa por uma constante evolução, bem 
como os diversos conflitos, sejam judiciais ou extrajudiciais, ocasio-
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nados após a abertura da sucessão do de cujus, o objetivo primor-
dial do presente trabalho é  compreender a importância do plane-
jamento sucessório, em especial sobre a utilização do testamen-
to como meio hábil a garantir a vontade do testador. 

Ainda, buscou-se a desmistificação da ideia cultural de que 
o instituto do planejamento sucessório deve ser utilizado apenas na 
velhice e voltado para grandes patrimônios, bem como a compara-
ção do instituto do testamento face ao codicilo, demonstrando suas 
semelhanças e especificidades. Ademais, buscou-se demonstrar a 
crescente necessidade da utilização do instituto do planejamento su-
cessório e do testamento na atualidade.

Outrossim, a temática muito se faz pertinente frente ao con-
texto social atual, tendo em vista que na cultura brasileira este rito 
ainda é visto como viável apenas para indivíduos detentores de gran-
des patrimônios. Porém, o planejamento sucessório pode abranger 
bem mais do que o acervo patrimonial deixado pelo de cujus. Desse 
modo, o estudo visa contribuir com a discussão temática, a qual ain-
da é muito tímida no direito brasileiro.

Destarte, entende-se que a pesquisa científica se trata de um 
processo de busca e investigação para adentrar em uma determi-
nada indagação no estudo de um fenômeno, visando elucidá-lo ou 
respondê-lo. Assim, a pesquisa adotada para desenvolver o trabalho 
em comento foi a pesquisa bibliográfica, que de acordo com Severi-
no (2007), é realizada por meio de registros disponíveis, que se ori-
ginam de pesquisas anteriores em documentos impressos, como li-
vros, artigos, teses etc. 

Para a realização do trabalho, buscou-se embasamento teó-
rico em fontes bibliográficas como: teses, artigos, dissertações e li-
vros; em especial Tartuce (2017); Farias e Rosenvald (2018); Veloso 
(2019); bem como a legislação pertinente e material online.  

Ademais, ao passo que o Direito brasileiro passa por constan-
tes mudanças, com a sociedade não é diferente, e um nítido e gran-
dioso reflexo está presente na forma de planejar como serão admi-
nistrados bens móveis e imóveis no post mortem através do planeja-
mento sucessório, e o principal instrumento, capaz de tornar esse rito 
seguro e certo, é o testamento.
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2. PLANEJAMENTO SUCESSÓRIO E O TESTAMENTO 

O testamento, como uma das formas de planejamento suces-
sório, trata-se de um instrumento capaz de tornar eficaz e segura a 
última vontade do testador em relação aos seus bens, sejam móveis 
ou imóveis. Desse modo, faz-se imprescindível um estudo aprofun-
dado e específico em relação a estes institutos, os quais são pouco 
utilizados na realidade brasileira, necessitando de um olhar atencio-
so a fim de contribuir com os temas e compartilhar a importância de 
ambos.

2.1 Do Planejamento Sucessório 

O planejamento sucessório tem o objetivo de organizar de for-
ma menos burocrática possível a partilha de bens no momento da su-
cessão. Daniele Teixeira (2018) conceitua que é “o instrumento jurí-
dico que permite a adoção de uma estratégia voltada para a trans-
ferência eficaz e eficiente do patrimônio de uma pessoa após a sua 
morte”. Já Pablo Stolze Gagliano e Rodolfo Pamplona Filho (2016) 
afirmam que “consiste o planejamento sucessório em um conjunto de 
atos que visa a operar a transferência e a manutenção organizada e 
estável do patrimônio do disponente em favor dos seus sucessores”. 

 Ocorre que, infelizmente, no Brasil ainda há uma ideia cultu-
ral de que o planejamento sucessório somente é uma prática a ser 
adotada por detentores de grandes patrimônios. Contudo, isso não 
é uma verdade. Necessário é que se faça um bom planejamento por 
inúmeras vantagens, dentre elas: a diminuição de conflitos entre her-
deiros post mortem; evitar burocracias (sendo possível reduzir o tem-
po de transferência do patrimônio); economia no trâmite sucessório; 
definir o destino de seus bens in vida (garantindo um maior respeito 
a declaração de última vontade) e possibilidade de perpetuar a ativi-
dade empresarial (definindo quais regras serão adotadas). Além dis-
so, é possível realizar uma contratação de previdência privada e se-
guro de vida e fundos de investimentos. 

Planejar a sucessão significa organizar o processo de 
transição do patrimônio levando em conta aspectos como 
(i) ajuste de interesses entre herdeiros na administração 
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dos bens, principalmente quando compõem capital social 
de empresa, aproveitando-se da presença do fundador 
como agente catalizador de expectativas conflitantes, (ii) 
organização do patrimônio, de modo a facilitar a sua ad-
ministração, demarcando com clareza o ativo familiar do 
empresarial, (iii) redução de custos com eventual proces-
so judicial de inventário e partilha que, além de gravoso, 
adia por demasiado a definição importantes na continui-
dade da gestão patrimonial, e, por último, (iv) conscien-
tização acerca do impacto tributário dentre as várias op-
ções lícitas de organização do patrimônio, previamente à 
transferência, de modo a reduzir seu custo (PRADO; PEI-
XOTO; SANTI; 2011, p. 193).

No que se refere à diminuição de conflitos entre herdeiros post 
mortem, é de suma importância a assessoria jurídica de um bom ad-
vogado, que possa apresentar uma visão geral apontando as possí-
veis consequências de cada ato face ao planejamento sucessório. 
Com isso, também é possível a realização de uma minuciosa análi-
se acerca da situação familiar e seu estado civil (e o regime de ca-
samento adotado, se casado for), a idade e estado civil dos(as) fi-
lhos(as), assim como, o desejo de vir a deixar ou não bens ou direitos 
para terceiros não constantes como herdeiros necessários.  

No que concerne à Economia no trâmite sucessório, pode-se 
assimilar ao planejamento tributário – ou seja, evitando uma maior 
tributação. Reduzindo a Incidência de Imposto sobre Transmissão 
Causa Mortis e Doação de quaisquer Bens e Direitos (ITCMD). O 
que, conforme a Súmula n. 112 do STF, deve ser aplicada a alíquota 
do imposto vigente quando da abertura da sucessão. 

Em relação ao destino de seus bens in vida, o artigo 1.784 do 
Código Civil (2002) versa que: “Aberta a sucessão, a herança trans-
mite-se, desde logo, aos herdeiros legítimos e testamentários”, com 
base no princípio de saisine. Logo, se este possuir herdeiros neces-
sários, somente poderá dispor sobre o total de 50% (cinquenta por 
cento) do seu patrimônio, referente à parte disponível – segundo o 
artigo 1.845 do referido diploma legal, sejam eles descendentes, as-
cendentes ou cônjuge/companheiro.
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2.2 Conceito de Testamento

Conforme a legislação brasileira, ao que tange o artigo 1.857 
do Código Civil (2002), poderá o testador dispor de seus bens - em 
sua totalidade ou em parte, depois de sua morte. Cabe somente a 
este dispor de seus bens, haja vista que o testamento é um negócio 
jurídico unilateral. 

Quanto à aceitação ou renúncia, somente será relevante no 
momento da eficácia desse instrumento. Desta forma, após a óbito 
do testador, poderá o beneficiário do testamento aceitar ou renunciar 
os bens a ele deixados, mas antes disso, sua manifestação será con-
siderada irrelevante juridicamente para a consumação do ato. Assim, 
a eficácia desse instrumento se dará somente após a abertura da su-
cessão, ou seja, após a morte do autor da herança – o testador.

Conforme prevê o artigo 1.858 do Código Civil (2002), pode-
-se defini-lo como um ato personalíssimo. Logo, não se admite repre-
sentantes ou procuradores manifestando-se em substituição do de-
tentor dos bens ora discutidos no testamento. Contudo, há doutrina-
dores, como Zeno Veloso (2003), que defendem que quando o testa-
dor não possuir instrução suficiente, havendo grande chance de este 
vir a ignorar regras cruciais, poderá requerer o auxílio de um tercei-
ro não interessado, para que este produza um modelo/minuta exem-
plificativa do instrumento. Ainda que um tabelião, advogado ou ou-
tra pessoa não interessada redija, em solicitação do testador, os da-
dos e informações por ele fornecidas, deve a elaboração ser tal qual 
a vontade deste. 

Portanto, há de se observar que as exigências e formalidades 
previstas em lei devem ser obedecidas, sob a condição de ser consi-
derado nulo. Não é, portanto, permitida sua realização de forma oral, 
exceto quando nuncupativo militar. 

Ainda conforme o artigo 1.858 do Código Civil (2002), afere-
-se que é revogável a declaração de vontade expressa através do 
instrumento em questão. Haja vista que ao longo do tempo as pes-
soas mudam e, consequentemente, suas escolhas e vontades tam-
bém podem alterar-se. Contudo, há uma exceção, pois uma vez de-
clarado o reconhecimento de filhos, a afirmação não poderá ser des-
feita através da revogação.
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Ademais, é vedada, de forma expressa, a realização de testa-
mento simultâneo, recíproco ou correspectivo – artigo 1.863 do Có-
digo Civil (2002) –, o que nada impede que se faça em instrumentos 
distintos, quando for simultâneo ou recíproco, pois não se perde o ca-
ráter personalíssimo.

2.3 Testamento versus Codicilo

Embora desconhecido por grande maioria da população, o co-
dicilo é um dos instrumentos facilitadores no momento da sucessão, 
previsto no artigo 1.881 do Código Civil (2002), sendo comumente 
utilizado para versar sobre bens de pequeno valor econômico, mas 
de grande estima – como móveis, roupas ou joias de pouco valor de 
seu uso pessoal. Com ele, também é possível dispor da forma como 
deseja que seja o próprio funeral, tal como o desejo que seja realiza-
da a cremação, ou limitação de despesas durante o ato fúnebre, en-
tre outros. 

A princípio, não há um valor mínimo estipulado para os bens 
que podem ser disponibilizados através do codicilo, contudo, a dou-
trina compreende como bens de pequeno valor – não superiores a 
10% ou 20% do patrimônio líquido. Assim, o codicilo não se classifica 
como uma espécie de testamento, pois sua abrangência no que 
concerne ao conteúdo e rito de produção, são simples. Um exemplo 
disso é a não obrigatoriedade de testemunhas no momento de sua 
realização, porém, nada impede o comparecimento.

Desse modo, ainda que não se exija um ato formal para sua 
realização, exige-se a legitimação para testar, logo, pessoa maior de 
dezesseis anos de idade em gozo de suas faculdades mentais. Ade-
mais, constitui-se como documento público ou particular, redigido ou 
feito oralmente com o auxílio de meio eletrônico. Há a possibilidade 
de ele ser cerrado e cosido, objetivando resguardar as determina-
ções ali contidas – como dispõe o artigo 1.885 do Código Civil (2002) 
–, exigindo-se procedimento judicial de abertura, registro e cumpri-
mento.

Assim como qualquer manifestação, pode ser revogado, por 
outro ou mediante a elaboração de um testamento posterior, todavia, 
podem se complementar, somando-se, até dispor de forma diversa. 
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Não obstante, os dois ou mais instrumentos poderão ser executados 
e suas determinações, cumpridas. Em adição, de acordo com o arti-
go 1.883 do Código Civil (2002), após a produção de um testamen-
to, é possível nomear ou substituir testamenteiros através do codicilo.

Em respeito ao princípio da dignidade da pessoa humana, a 
doutrina minoritária de Cristiano Chaves de Farias e Nelson Rosen-
vald (2018), compreende ser possível o reconhecimento de filhos não 
registrados por meio do codicilo, tal como se faz mediante o testa-
mento. Para isso, tem-se como base o que dispõe o artigo 1.609 do 
diploma civil (2002), em seu inciso II, “O reconhecimento dos filhos 
havidos fora do casamento é irrevogável e será feito por escritura pú-
blica ou escrito particular, a ser arquivado em cartório”. Portanto, não 
há razão para estorvar o reconhecimento de filiação por tal via.

2.4 O processo de Inventário

Quanto à tramitação do processo de inventário, como regra, 
conforme o artigo 611 do Código de Processo Civil (2015), “(...) deve 
ser instaurado dentro de 2 (dois) meses, a contar da abertura da su-
cessão, ultimando-se nos 12 (doze) meses subsequentes, podendo 
o juiz prorrogar esses prazos, de ofício ou a requerimento de parte”. 
O requerimento cabe àquele que estiver na posse e administração 
do espólio, segundo o artigo 615 do Código de Processo Civil (2015). 
Porém, somente se este estiver munido da certidão de óbito do au-
tor da herança, como rege o parágrafo único do artigo 615 do mes-
mo diploma legal.

Assim como também possuem legitimidade concorrente, à luz 
dos incisos do artigo 616 do Código de Processo Civil (2015): 

[...] I - o  cônjuge ou companheiro supérstite;  II - o 
herdeiro; III - o legatário; IV - o testamenteiro; V - 
cessionário do herdeiro ou do legatário; VI - o cre-
dor do herdeiro, do legatário ou do autor da heran-
ça; VII - o Ministério Público, havendo herdeiros in-
capazes; VIII - a Fazenda Pública, quando tiver in-
teresse; IX - o administrador judicial da falência do 
herdeiro, do legatário, do autor da herança ou do 
cônjuge ou companheiro supérstite.
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Em que pese a certidão de óbito do autor da herança, não se 
deve ignorar que, infelizmente, por muito tempo, no passado, não ha-
via o costume de se realizar tal feito – seja por ignorância de sua ne-
cessidade ou desinformação. O importante é que muitos processos 
de declaração tardia de óbito tramitam no Brasil e, resta demonstra-
do que isso interfere no processo de inventário, haja vista que é re-
quisito indispensável. 

Analisando-se o trâmite do processo de inventário, observa-
-se que ele sofre muita interferência de lacunas em seu rito, após o 
protocolo da inicial até a citação das partes interessadas, para que 
apresentem manifestação sobre as primeiras declarações. Haja vista 
que, em muitos dos casos há uma demora excessiva para a localiza-
ção do endereço da(s) parte(s), assim como telefone ou outros meios 
de contato, pois há demandas em que o(a) requerente não possui 
contato direto com o(s) requerido(s). 

Assim, resta ao Oficial de Justiça recorrer a outros meios dis-
poníveis de comunicação, o que resulta em uma morosidade signi-
ficativa no processo. Apesar da modernidade do poder judiciário em 
realizar citações por edital de forma eletrônica, quando o requerido 
encontra-se nos grandes centros urbanos a trabalho, é notório a não 
permanência por muito tempo no vínculo empregatício, o que ocasio-
na a negativa da comunicação ou localização do endereço residen-
cial, dificultando a efetividade do ato processual. 

Ademais, questiona-se se realmente é vantajoso para as par-
tes interessadas na partilha de bens esperar tanto tempo para a con-
clusão do processo, haja vista que, na realidade brasileira – em suma 
maioria dos casos –, o valor do bem não supre de forma vantajosa o 
número de herdeiros. Ou seja, além do valor investido para a entrada 
com o processo, incluindo-se os honorários advocatícios (quando in-
vestidos de advogado particular), há também despesas com o paga-
mento de tributos como o IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano) 
e o ITCMD (Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação de 
Quaisquer Bens ou Direitos). Além disso, há outros gastos, como os 
com corretor de imóvel avaliador, emolumentos e custas cartorárias, 
topógrafos e CND (Certidão Negativa de Débitos). 

Outrossim, não deve ser ignorada a possibilidade da diminui-
ção do valor do bem durante o trâmite processual, posto que bens 
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móveis e imóveis necessitam de manutenção e deterioram-se com o 
tempo. Ao que pese a manutenção, as despesas necessárias a ga-
rantir a conservação e melhoramento do bem, que devem ser realiza-
das pelo espólio como se seu fosse (artigo 619, inciso IV do Código 
de Processo Civil de 2015) e, caso ocorra a deterioração do bem, por 
culpa do espólio, for dilapidado ou sofrer danos, será então removido 
de ofício ou a requerimento do encargo a si incumbido (artigo 622, III 
do Código de Processo Civil de 2015).  Provoca-se então o seguinte 
questionamento: é justo o valor estipulado ao bem no início do pro-
cesso após a conclusão deste? 

Destarte, apesar da reduzida utilização, a mediação é um 
meio facilitador da resolução do processo de inventário litigioso. Além 
de levar as partes a um denominador comum, promove a conciliação, 
e consequente concordância de forma prática de um litígio que pode 
demorar anos para ser concluído com eficiência e efetividade. Po-
rém, ainda que este seja um meio vantajoso, não é utilizado de forma 
majoritária pelos magistrados no Brasil. 

2.5 A intervenção do Ministério Público

Como órgão fiscalizador, o Ministério Público exerce o poder 
dever de forma imprescindível nos processos de inventário, especial-
mente quando há herdeiro incapaz ou ausente, e, no caso de homo-
logação do testamento – opera como fiscal da lei, ou seja, na obser-
vância do preenchimento de requisitos extrínsecos (formais).

No tocante à intervenção do Parquet no processo de inventá-
rio, esse possui legitimidade ativa concorrente para realizar o reque-
rimento da abertura do inventário, quando não feita no prazo devido, 
conforme regula o artigo 616, inciso VII do Código de Processo Civil 
(2015). Além de atuar tutelando os interesses de herdeiros incapazes 
ou ausentes, segundo o artigo 626 do referido diploma legal. 

Quanto à atuação no processo de homologação do testamen-
to, o Parquet tem o dever de verificar atentamente a autenticidade, ve-
racidade do documento exposto, assim como constatar a capacidade 
do testador no momento da lavratura do referido instrumento. Logo, 
verificando se estão presentes os requisitos extrínsecos, para assim, 
garantir maior segurança ao que fora declarado como última vontade. 
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Com relação às indagações e discussões entre as partes so-
bre a concordância com o valor deixado para os herdeiros testamen-
tários, o órgão ministerial apresentará manifestação apenas explican-
do sua incompetência para apreciar o feito. Afinal, cabe a este ape-
nas observar os requisitos e prestar ou não concordância com sua 
homologação, ante a ocorrência de suspeita de nulidade ou falsida-
de, o que será objeto de ação própria, tal como a matéria atinente a 
discordância quanto à disposição testamentária da parte disponível. 

2.6 A importância do Planejamento Sucessório e do testamento

O planejamento sucessório face ao testamento muito se faz 
importante, principalmente com o advento da pandemia, quando hou-
ve um aumento significativo na elaboração de testamentos no Brasil. 
A crise econômica e política, além de causar grandes prejuízos, foi 
motivo de conflitos familiares e, consequentemente, desfez laços fra-
ternais de convivência, à medida que um colapso sanitário também 
estava em cena, ocasionando forte insegurança na população, ga-
nhando visibilidade intensa e preocupação com a eventual possibili-
dade de seu patrimônio ficar acéfalo, ou seja, sem titularidade con-
forme sua vontade. 

Dessa forma, ficou cada vez mais evidente a importância do 
planejamento sucessório, haja vista que, por meio deste é possível 
evitar a dilapidação patrimonial, e longos anos no curso do proces-
so de inventário. 

Durante este período, por diversas vezes, não foi possível que 
o testador – por estar acometido com a carga viral da COVID-19 – 
elaborasse, conforme sua vontade, testamento (em decorrência do 
isolamento que impossibilitou a exposição de terceiros para testemu-
nhar tal feito, que dispõe de rito formal indispensável). Todavia, em 
consonância com o 1.879 do Código Civil (2002), em situações ex-
tremas e excepcionais, mediante o testamento particular, foi permiti-
da a ausência de testemunhas. 

Trata-se de uma inovação, e muito importante. O que re-
gula, na verdade, não é um subtipo, uma subespécie de 
testamento particular, porém, uma outra forma de testa-
mento especial. É uma forma simplificada, que deve ser 
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escrita de próprio punho, não se admitindo, portanto, a 
utilização de meios mecânicos, e assinada pelo testador. 
Não requer testemunha alguma. Mas só pode ser ela-
borado em “circunstâncias excepcionais”. [...] morrendo 
o testador, o testamento será apresentado ao juiz, e po-
derá, a critério deste, ser confirmado (VELOSO, 2019, 
p. 659).

Contudo, ocorre de forma subsidiária e excepcional, devendo 
ser indicado o motivo que impossibilitou o chamamento de testemu-
nhas, sob pena de invalidação. Assim, fica a critério do juiz aceitar ou 
não a alegação. O Enunciado nº. 611 da VII Jornada de Direito Civil 
aduz sobre o prazo de eficácia do instrumento:

O testamento hológrafo simplificado, previsto no art. 1879 
do Código Civil, perderá sua eficácia se, nos 90 dias sub-
sequentes ao fim das circunstâncias excepcionais que 
autorizaram a sua confecção, o disponente, podendo fa-
zê-lo, não testar por uma das formas testamentárias ordi-
nárias (VII Jornada de Direito Civil, 2015).

Logo, conclui-se que tal modalidade testamentária, por ser es-
pecial e extrema, sem testemunhas e na ausência de serventuários 
do Estado, é vulnerável e passível de fraude, danificação ou extravio, 
pondo em risco sua veracidade e eficácia.

Nesse ínterim, Tartuce (2017) ressalta que seria melhor se o 
costume de não testar fosse alterado, de forma que o brasileiro pas-
sasse a refletir mais sobre o planejamento sucessório, principalmen-
te porque as regras em vigor no Brasil que dispõem sobre a sucessão 
legítima não atendem mais às expectativas da sociedade, de forma 
que não presumem realmente a última vontade do de cujus.

A preservação da autonomia de vontade do testador quando 
da delimitação do destino de seus bens, deve observar as limitações 
impostas pela lei, no que se refere aos 50% (cinquenta por cento) 
que cabe aos herdeiros necessários por força da legítima. Tem-se, 
assim, na produção do planejamento, o fito de gerar uma alternativa 
organizacional do patrimônio, gerando reflexos na redução expressi-
va de conflitos e possíveis fraudes no processo sucessório post mor-
tem, principalmente, de forma a garantir a autonomia de vontade do 
testador em relação à parte disponível de seu patrimônio. 
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3. METODOLOGIA

Entende-se que a pesquisa científica é um processo de bus-
ca e investigação para adentrar em uma determinada indagação no 
estudo de um fenômeno, visando elucidá-lo ou respondê-lo. Assim, a 
pesquisa adotada para desenvolver o trabalho em comento foi a bi-
bliográfica, pois a mesma permitiu o conhecimento sobre os proble-
mas já solucionados em relação ao tema proposto, assim como a ex-
ploração de novas áreas e especificidades que ainda não haviam 
sido abordadas pelos demais pesquisadores para que houvesse a 
devida conclusão em relação ao problema apresentado.

De acordo com Severino (2007), a pesquisa bibliográfica é re-
alizada por meio de registros disponíveis, que se originam de pesqui-
sas anteriores em documentos impressos, como livros, artigos, te-
ses, etc. Assim, faz-se uso de dados de categorias teóricas que fo-
ram trabalhadas por outros pesquisadores, havendo posteriormen-
te o devido registro. Desta forma, o pesquisador trabalha tomando 
como base as contribuições fornecidas por autores que lhe antece-
deram em relação ao tema abordado.

Outrossim, para a realização e conclusão do presente tra-
balho foram utilizadas a fim de embasamento fontes bibliográficas 
como: teses, artigos, dissertações, livros, dicionários e outras fon-
tes escritas já publicadas, bem como material online. Desta maneira, 
houve a análise minuciosa de todos os dados encontrados que man-
tinham conexão com o tema proposto e que tinham relevância para 
a presente pesquisa e, posteriormente, houve o devido confronto e 
complementação com o pensamento dos autores referenciados.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Imperioso se faz destacar que o planejamento sucessório não 
somente como uma ferramenta organizacional do post mortem, cons-
titui-se como um instrumento de proteção patrimonial, que corrobo-
ra para evitar grandes burocracias, sejam elas com taxas, tributos (à 
exemplo do ITCMD - Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Do-
ação de Quaisquer Bens ou Direitos), emolumentos e custas carto-
rárias e, principalmente, com gastos relativos ao processo de inven-
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tário (judicial ou extrajudicial). Ademais, contribui para a redução da 
morosidade processual.

A aplicação do testamento como uma das formas de planeja-
mento sucessório se faz eficaz não somente na velhice e para pos-
suidores de grandes patrimônios, mas, para a população em geral, 
visto que objetiva planejar a sucessão em vida, viabilizando a trans-
ferência do patrimônio do de cujus para seus sucessores de modo a 
evitar litígios entre estes, reduzindo custos, de forma célere e, sobre-
tudo, preservando o patrimônio para que não se torne acéfalo. Ain-
da, garante uma maior segurança jurídica, respeitando a última von-
tade do autor da herança e protegendo o patrimônio construído ao 
longo de sua vida. 

Todavia, infelizmente, ocorre uma privação do acesso da po-
pulação de baixa renda aos serviços notariais, o que projeta o reduzi-
do uso de tal instrumento. O problema inicia-se desde o valor estima-
do para os emolumentos cartorários e perdura até a falta de incentivo 
do Estado para o conhecimento da população acerca das vantagens 
do planejamento sucessório. 

Assim, a falta de informação ocorre desde o momento do pro-
cesso de habilitação do casamento (onde se realiza a escolha do re-
gime de bens, momento em que, por ignorância sobre o pacto an-
tenupcial e a possibilidade de  tal escolha, a maioria dos casais vi-
vem sob o regime da comunhão parcial de bens, o qual é a regra), tal 
como, o momento da sucessão, no qual, ainda há um percentual da 
população brasileira que não detém conhecimento da necessidade 
de se requerer a certidão de óbito, documento imprescindível para o 
processo de inventário ou homologação do testamento. 

Portanto, compreende-se a importância dos institutos do tes-
tamento e do planejamento sucessório no contexto atual, principal-
mente, no que refere-se à excepcional situação pandêmica mundial, 
mas é indispensável que haja a veiculação e compartilhamento de 
tais informações para a população em geral, de modo a incentivar a 
busca e utilização desse instrumento tão valioso que é o testamento, 
bem como, pôr fim aos tabus que existem sobre o mesmo, pois são 
nítidas suas vantagens, assim como a segurança jurídica e o essen-
cial respeito à última vontade do autor da herança.
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RESUMO
O preconceito se refere a um juízo de valor, feito sem nenhuma análi-
se prévia, que gera sentimento de ódio e menosprezo. Neste sentido, 
a população LGBTQIA+ sofre preconceito em razão de sua orienta-
ção sexual tida como anormal pela sociedade. A religião exerce con-
siderável influência sobre este preconceito, por possuir um posicio-
namento doutrinário extremo, considerando outras orientações se-
xuais distintas da heterossexualidade como condutas pecaminosas, 
demoníacas ou como um tipo de doença. Nesse sentido, buscou-se, 
com o presente estudo, responder a seguinte indagação: como a re-
ligião cristã contribui para a permanência de condutas preconceituo-
sas destinadas à população LGBTQIA+? Estabeleceu-se, como ob-
jetivos específicos, definir os fundamentos em que a religião cristã 
alicerça sua intolerância, especificar como o princípio da dignidade 
da pessoa humana é violado e compreender as consequências desta 
conduta na vida das vítimas. Para tanto, usou-se de pesquisa essen-
cialmente qualitativa, mediante estudos bibliográficos e documentais. 
Palavras-Chave: Homossexualidade. Religião Cristã. Preconceito. 
Dignidade da pessoa humana. 

ABSTRACT 
Prejudice refers to a value judgment made without any prior analy-
sis, which generates a feeling of hate and contempt, in this sense, 
as for the LGBTQIA+ group, they suffer prejudice due to their sexual 
orientations considered abnormal by society. It turns out that religion 
exerts considerable influence on this prejudice, as they have an ex-
treme doctrinal position, considering it to be sinful, demonic behavior 
or a disease. In this sense, the present study sought to answer the 
following question: how does the Christian religion contribute to the 
permanence of prejudiced behaviors aimed at the LGBTQIA+ group? 
It also has as specific objectives, to define the foundations on which 
the Christian religion bases its intolerance, to specify how the princi-
ple of human dignity is violated and to understand the consequences 
of this conduct in the lives of victims. Therefore, essentially qualitative 
research was used, through bibliographic and documentary studies.
Keywords: Homosexuality. Christian religion. Preconception. Digni-
ty of human person.
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INTRODUÇÃO

A homossexualidade é entendida como a atração física e emo-
cional por alguém do mesmo sexo. Partindo disso, o presente estudo 
tratará, de forma mais específica, das pessoas que compõem o mo-
vimento LGBTQIA+. Este grupo defende a diversidade sexual, posto 
que cada letra da referida sigla significa um grupo de pessoas, sen-
do Lésbicas, Gays, Bissexuais, Transexuais, Queer, fazendo menção 
aqueles que transitam entre as noções de gênero, o Intersexo, Asse-
xual e, por fim, o símbolo +, que se refere à inclusão dos demais gru-
pos de sexualidade e gênero.

A história mostra que, desde os primórdios, o ser humano que 
se diferenciava dos padrões da sociedade era alvo de ataques pre-
conceituosos, situação que permanece até os dias atuais. Logo, os 
pertencentes ao grupo LGBTQIA+, por serem e defenderem o dife-
rente, sofrem preconceito constantemente. Assim, entende-se que o 
preconceito se refere a um juízo de valor feito sem nenhuma análise 
prévia, que gera sentimento de ódio e menosprezo sobre as vítimas. 

É notável que a conduta preconceituosa que se volta contra 
as pessoas LGBTQIA+ é, também, influenciada por culturas impos-
tas pela religião Cristã extremista. Diante disso, ocorre notória viola-
ção ao princípio da dignidade da pessoa humana, uma vez que eles 
são impedidos de ter uma vida plenamente livre. Posto isto, questio-
na-se: como a religião cristã contribui para a permanência de condu-
tas preconceituosas contra a população LGBTQIA+?

O objetivo geral desta pesquisa é identificar, através de es-
tudos aprofundados e pesquisas na área, como a religião influencia 
no preconceito. Quanto aos objetivos específicos, busca-se definir o 
fundamento em que a religião alicerça sua intolerância ao diferente, 
bem como especificar como o princípio da dignidade da pessoa hu-
mana é violado por meio das diversas formas de preconceito relacio-
nadas à sexualidade. 

A partir disso, visa-se compreender as consequências desta 
conduta na vida das vítimas. Busca-se também, com a presente pes-
quisa, mostrar que todos possuem o direito à liberdade e ao livre ar-
bítrio. Portanto, se houver por parte da sociedade maior respeito a di-
reitos como dignidade, amor e tolerância, em vez de odiar os diferen-
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tes, seria possível alcançar um futuro duradouro de maior sucesso e 
igualdade entre os diferentes grupos sociais na humanidade. 

De forma oposta, se a sociedade for privada de debater a di-
versidade sexual ou não for apresentada ao conhecimento e aos es-
tudos atuais sobre gênero e igualdade, a vida em sociedade continu-
ará sendo algo difícil e doloroso, especialmente para o grupo LGB-
TQIA+. Para que haja evolução, o homem precisa ser apresentado 
à educação e à informação, daí a importância desta pesquisa, bem 
como a sua justificativa. 

Metodologicamente, para a realização deste trabalho, o cami-
nho foi trilhado com uma pesquisa essencialmente qualitativa, me-
diante estudos de materiais bibliográficos e documentais.

1 Relação da Religião com o Preconceito

A religião pode ser entendida como um grupo de normas cos-
tumeiras baseadas em livros sagrados. Pode ser denominada como 
a conduta de certas práticas vistas por um conjunto de pessoas que 
seguem um ritual, crenças ou que idolatram o sagrado - acreditam e 
confiam em uma divindade. Os primeiros vestígios de religião que se 
relata é na mesopotâmia, com o elóquio de que estes foram os pri-
meiros povos a registrar sua história através da escrita. (WIKIPÉDIA, 
2022)

Como mostra a arqueologia, muito antes destes relatos dos 
mesopotâmios, já se sabia da prática religiosa por diversos outros 
povos do mundo. Entende-se, assim, que as religiões existem desde 
os primórdios da Antiguidade e sempre houve um acervo de diferen-
tes tipos. Ressalta-se que cada religião tem sua maneira de provir a 
moralidade, ética e o estilo de vida, pois existe de diferentes formas 
em diferentes culturas.

Assim como a religião, o preconceito existe também desde o 
princípio e sempre se fez presente na vida do ser humano, pois está 
inserido em todos os círculos da interação humana. No Brasil, assim 
como a pesquisadora Denise Carvalho (2017) fala, o preconceito co-
meçou como uma consequência da escravidão e, neste sentido, um 
dos principais segmentos deste comportamento envolve o preconcei-
to contra a população LGBTQIA+.
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Este grupo sempre sofreu preconceito. No Brasil dos sécu-
los XVI ao XX, os homossexuais eram tidos como pessoas que pos-
suíam doença mental, e era comum os familiares desses indivíduos 
buscarem ajuda nas igrejas para que, através de orações, estas pes-
soas ditas ‘doentes’ fossem curadas. Muitas vezes, eram obrigadas 
a procurar pela ajuda de psicólogos, cabendo salientar que somen-
te após muita luta, a homossexualidade foi retirada da Classifica-
ção Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relaciona-
dos à Saúde (CID), o que aconteceu no ano de 1990. 

Sendo assim, a Organização Mundial de Saúde (OMS), a As-
sociação Americana de Psicologia (APA) e o CFP (Conselho Federal 
de Psicologia) passaram a entender a homossexualidade como uma 
das vivências afetivo-sexuais humanas, e não mais como uma psico-
patologia. Mas, mesmo diante desta nova percepção, ainda existem 
muitas ideias e visões retrógradas na sociedade, o que abre espaço 
para a permanência de condutas preconceituosas voltadas ao grupo 
(MESQUITA E PERUCCHI, 2016).

Hoje, pode-se perceber que a religião é uma considerável in-
fluência para a permanência dos preconceitos de gênero, uma vez 
que possuem um posicionamento doutrinário extremo, de forma que 
não aceitam a naturalidade da homossexualidade, percebendo-a 
como uma conduta proveniente do pecado, ação demoníaca ou uma 
doença. (MESQUITA E PERUCCHI, 2016).

Destarte, o preconceito não se vincula a uma religião em es-
pecífico, mas sim, relaciona-se a diversas especificações dentro de 
uma prática específica, como o nível de religiosidade, o nível das 
práticas religiosas, a doutrina adotada e características pessoais dos 
membros daquela instituição religiosa. Nesse sentido, é possível en-
contrar três tipos de classificação para a homossexualidade, sendo 
estes os entendimentos das igrejas cristãs no Brasil. (GOMES, 2019).

Primeiro, encontra-se a rejeição à homossexualidade, consi-
derada conduta pecaminosa e antinatural, posto que estes não são 
bem recebidos nas instituições que possuem tal entendimento, a não 
ser que reconheçam que precisam mudar seu comportamento. Pos-
teriormente, de acordo com a segunda classificação, a conduta ho-
mossexual é aceita, porém, considerada inferior à heterossexual. 
(MESQUITA E PERUCCHI,2016)
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Por fim, a terceira classificação entende que a homossexua-
lidade tem o mesmo nível de dignidade que a heterossexualidade. 
Dentre estes três posicionamentos, o mais presente e disseminado é 
o primeiro, que considera a homossexualidade uma conduta pecami-
nosa. Assim, a partir dessa visão, justifica-se o uso de dispositivos re-
ligiosos regulatórios e corretivos com os homossexuais. Além disso, 
a instituição que adota este pensamento não os aceita em suas reu-
niões, a não ser que haja mudança de comportamento. Assim, é no-
tório o quanto este posicionamento religioso doutrinário influi para o 
preconceito (MESQUITA E PERUCCHI, 2016).

Percebe-se, assim, que alguns segmentos religiosos pos-
suem um determinado nível de aceitação. No entanto, tratam a ques-
tão superficialmente, posto que isso se refere a uma aceitação condi-
cionada, com restrições e discriminação contra os homossexuais. Ini-
bem a plena liberdade deste grupo dentro das instituições religiosas. 
Logo, visualiza-se falhas no sistema religioso, pois deixa de acolher 
de forma integral ou suficiente aqueles que não seguem suas doutri-
nas religiosas (BARNES E MEYER, 2012; CERQUEIRA-SANTOS et 
al., 2017; GATTIS, WOODFORD, E HAN, 2014).

As igrejas cristas que seguem o pensamento de que a conduta 
é um pecado usam como respaldo a Bíblia Sagrada. Ocorre que estes 
religiosos usam este Livro de forma equivocada, pois fazem interpre-
tações literais ou mesmo extensivas de versos bíblicos, das quais não 
condizem com o real significado que o autor desejava passar. Des-
sa forma, constata-se que o Cristianismo e a diversidade sexual cami-
nham em evidente conflito. Isso ocorre porque as religiões fazem uso 
distorcido da Bíblia, conforme concluem os seguintes autores:

A Bíblia tem sido usada por alguns grupos religiosos para 
bombardear os homossexuais, e certas passagens têm 
servido como balas de canhão direcionadas ao cora-
ção do adversário. O disparo é feito através de palavras 
chaves como abominável ou sodomia, e a expressão de 
quem se julga superior ao que está atacando, acerta, 
mais do que o coração, penetra no fundo da alma daque-
le que é perseguido. (FURTADO E CALDEIRA, 2010).

Sendo assim, este livro universal passou a ser usado como 
um veículo de exclusão social e, ainda, gerador de violência. Aconte-
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ce, que a referida conduta é contrária aos preceitos instituídos pela 
Bíblia, o livro impresso mais antigo e o mais vendido do mundo, de 
acordo com a Sociedade Bíblica do Brasil. Assim, ele possui alto po-
der de influência sobre as pessoas e, quando interpretado de forma 
equivocada ou muito radical, pode gerar grandes conflitos.

1.2 Violação de Direitos do Grupo LGBTQIA+

Embora o mundo esteja sempre em constante evolução, os 
pensamentos vão mudando continuamente. Os costumes vão sendo 
reconstruídos de acordo com a atualidade, e os direitos humanos, a 
cada dia, têm sido mais debatidos e respeitados. Destarte, é progres-
sivamente mais protegida e resguardada a dignidade dos seres hu-
manos, pois todos possuem direito de viver livremente na sociedade.

Nenhum ser humano deve sofrer discriminação, seja ela em 
razão de sua raça, etnia, cor, religião, nacionalidade, deficiência, 
identidade de gênero ou orientação sexual. Estes direitos estão as-
segurados e devem ser respeitados tanto pelo Estado como pela so-
ciedade. A priori, destaca-se o movimento LGBTQIA+, que se encon-
tra ganhando força, destaque e visibilidade e a cada dia está sendo 
mais e mais aceito. No entanto, as pessoas que compõem este gru-
po ainda sofrem diversos tipos de traumas, ameaças e violências fí-
sicas e afetivas, mesmo nos dias de hoje.

  Nesse mesmo sentido, a ONU (Organização das Nações 
Unidas), traz uma série de violação de direitos desse grupo, em de-
corrência de sua orientação sexual ou identidade de gênero.  Quanto 
aos direitos violados, tem-se os ataques violentos, tanto verbal como 
físico, ou intimidação psicológica, espancamentos, torturas e assas-
sinatos, além de impedimentos em sua liberdade de expressão, tra-
tamento discriminatório, dentre outros.

 Assim, segundo a pesquisa da organização de mídia Gêne-
ro e Número, com apoio da fundação Ford, observa-se que a gran-
de maioria dos membros do movimento LGBTQIA+ sofreram algum 
tipo de violência, seja física ou verbal. Mostra ainda que as pessoas 
trans são as que mais correm risco de sofrerem algum tipo de violên-
cia, conforme se observa a seguir:
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tipo de violência motivada pela sua orientação sexu-
al ou identidade de gênero. Destas, 94% sofreram vio-
lência verbal. Em 13% das ocorrências as pessoas so-
freram também violência física. A pesquisa revela ainda 
que, em comparação com os Estados Unidos, por exem-
plo, as trans brasileiras correm um risco 12 vezes maior 
de sofrer morte violenta do que as estadunidenses. Esse 
é apenas um dos levantamentos que apontam o Brasil 
como o país que mais mata pessoas trans (FUNDO BRA-
SIL, 2022).

Desse modo, a LGBTfobia é uma das maiores causas de 
bullying existente, ocupando o terceiro lugar no Brasil. Uma pesquisa 
realizada no ano de 2016 sobre o Ambiente Educacional no Brasil re-
velou que 73% dos estudantes já relataram terem sido agredidos ver-
balmente por conta de sua orientação sexual e outras 36% fisicamen-
te. Ainda, de acordo com os dados, a maior parte da violência é psico-
lógica e nessa categoria inclui atos de ameaça humilhação e bullying.   

Geralmente, um dos maiores fatores que contribuem para 
esse tipo de violência é a falta de amparo ou de uma rede de apoio 
da família e amigos. Isso pode desencadear depressão, ansiedade 
e uma série de outras patologias e vícios, acarretando inúmeros pro-
blemas e adoecimento comportamental e psíquico, aumentando o 
risco de suicídios.

A psicologia revela que a população LGBTQIA+ possui uma 
maior taxa de doenças mentais como ansiedade e depressão, com-
parada com a   população de heterossexuais. Vale ressaltar que des-
criminar as pessoas por sua orientação sexual ou identidade de gê-
nero é crime, como pode-se observar a seguir:

Em junho de 2019, em julgamento histórico, na ação dire-
ta de inconstitucionalidade por omissão (ADO) nº 26, de 
relatoria do ministro Celso de Mello, o STF, por oito votos 
a três, decidiu em favor da criminalização da LGBTFO-
BIA, reconhecendo, assim a prática da conduta contra 
pessoas LGBT+ como crime de racismo até o Congres-
so Nacional elaborar legislação específica sobre o tema. 
Portanto, a partir da decisão, quem ofender ou discrimi-
nar gays, lésbicas, bisexuais ou transgêneros está sujei-
to à punição de um a três anos de prisão, prevista na Lei 
n° 7.716/89, que define os crimes resultantes de precon-
ceito de raça ou de cor. Assim como o crime de racismo, 
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a LGBTfobia é crime inafiançável e imprescritível (Felipe 
Ribeiro, 2020). 

Como se vê, existe uma luta intensa quanto a efetivação de 
direitos do grupo LGBTQIA+. Nota-se que os poucos direitos direcio-
nados ao grupo ainda não foram efetivados na Constituição do País 
de forma expressa. De tal forma, tem-se a necessidade de o Estado 
intervir nessa situação de alguma forma, de modo que direitos sejam 
efetivados ao grupo, seja por meios jurídicos, mediante legislações 
ou através de políticas públicas voltadas à proteção do referido gru-
po (FEIJÓ E GOMES, 2018).

1.3 Princípio da Dignidade da Pessoa Humana

A Declaração Universal dos Direitos Humanos foi instituí-
da pela resolução 217 A (III) da Assembleia Geral das Nações Uni-
das, no ano de 1948. Neste documento é possível encontrar os direi-
tos básicos da pessoa humana, que visam promover uma vida digna 
para todos os seres humanos, independente de sua nacionalidade, 
cor, sexo, orientação sexual, política e religiosa, sendo, portanto, um 
marco na vida do ser humano (FURTADO, 2005).

Neste sentido, é possível constatar que a dignidade da pes-
soa humana é assunto abordado desde a referida Declaração. Ade-
mais, sua efetivação só ocorreu na prática com o advento das novas 
Constituições do País. Assim, o princípio constitucional da dignidade 
da pessoa humana, consagrado pela Constituição Federal de 1988 
em seu artigo 1º, inciso III, resguarda a necessidade de respeito ao 
ser humano, independente da sua posição social ou atributos, e foi 
consagrado como um dos fundamentos da República Federativa do 
Brasil, como se vê no referido artigo:

Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela 
união indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito 
Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e 
tem como fundamentos:
(...)
III- a dignidade da pessoa humana;
(...)
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Assim, o fato de fundamentar o Estado sob a dignidade da 
pessoa humana faz com que ocorra o reconhecimento do valor do 
ser humano enquanto um ser livre. Além de gerar o reconhecimento 
da liberdade, enseja também na garantia que o Estado deve dar ao 
ser humano, propiciando condições mínimas de existência à pessoa 
humana, de forma que as desigualdades que venham a surgir sejam 
expressamente combatidas (FURTADO, 2005).

Ainda, ao analisar o princípio da dignidade da pessoa huma-
na, é imprescindível observá-lo sob o prisma dos seus pilares, o prin-
cípio da igualdade, liberdade, integridade moral e a solidariedade, 
posto que havendo violação a dignidade humana, haverá também in-
fringência destes seus desdobramentos (DIETER, 2012).

Nesse sentido, há evidente violação ao princípio da dignida-
de da pessoa humana quando não ocorre a efetivação de direitos, ou 
mesmo quando ocorre a violação de direitos fundamentais, de forma 
que o homem fica impedido de viver livremente, com igualdade e dig-
nidade. No tocante ao grupo LGBQTIA+, frisa-se que o referido prin-
cípio está diretamente relacionado a isso, uma vez que é possível 
afirmar que este liga-se de forma direta com a orientação sexual do 
cidadão (DIETER, 2012).

Ora, trata-se de um princípio contrário a toda e qualquer forma 
de desumanidade, que visa impedir que o homem seja visto com um 
ser enjaulado, privado de sua liberdade e reduzido à condição de ob-
jeto. Logo, torna-se evidente a violação deste princípio quando ocor-
re tratamento desigual, que aparece sob a justificativa da orientação 
sexual da pessoa, sendo imprescindível que o Estado reconheça este 
princípio nas relações homoafetivas, de forma que haja a diminuição 
do evidente preconceito ao grupo LGBTQIA+. Acerca disto, veja-se:

Nesse sentido, está fora de qualquer dúvida que para 
que se faça cidadania é imprescindível que o Judiciário 
se sintonize com as características do seu tempo, bem 
como a sociedade abandone seus preconceitos presos 
a conceitos e julgamentos do passado. Em suma, se faz 
necessário não somente o respeito à igualdade, mas 
também à diferença, assegurando uma sociedade plura-
lista – onde a diversidade se torne cada vez maior – pre-
vista na Constituição. (DIETER, 2012)
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Posto isto, o evidente preconceito influenciado pela religião 
cristã extremista contra a população LGBTQIA+ está violando o prin-
cípio da dignidade da pessoa humana, de forma que o Estado deve 
atuar com vistas à proteção do grupo e consequente efetivação des-
te princípio, em observância à grande importância que é a vida huma-
na (CALVALCANTE, 2018).

1.4 Resultados E Discussões

Para a devida efetivação desta pesquisa, utilizou-se objetos 
de fontes primárias, como dissertações e demais artigos quem envol-
vam a temática. Foram realizados estudos profundos sobre a religião 
e sua influência no preconceito que sofrem aqueles que vivem fora 
dos padrões sexuais impostos pela sociedade, de forma mais preci-
sa, os pertencentes ao grupo que é objeto deste estudo. Além disso, 
busca-se saber como isso implica no princípio da dignidade da pes-
soa humana, entre outros debates.

Para tanto, utilizou-se de pesquisa qualitativa, de forma que 
seja possível analisar todos os aspectos do tema a ser estudado, 
haja vista a grande necessidade de uma abordagem detalhada. É 
evidente que o tema em questão, qual seja, a influência da religião 
cristã no preceito ao grupo LGBTQIA+, não possui muitas fontes de 
pesquisa, sendo um campo que se encontra em desenvolvimento e, 
por essa razão, nota-se a importância de mais trabalhos nessa linha.

Assim, para alcançar os objetivos propostos por este trabalho, 
pesquisas bibliográficas e documentais foram utilizadas, nesse sen-
tido, destaca-se o uso de documentos que emanam do ordenamen-
to jurídico brasileiro, como leis, regulamentos e, ainda, livros, sites e 
revistas que abordem de forma criteriosa e verídica os pontos des-
te estudo. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O presente estudo teve como objetivo analisar a influência da 
religião cristã no preconceito ao grupo LGBTQIA+ e como esta situa-
ção afeta o princípio da dignidade da pessoa humana. Com base nis-
so, foi possível constatar que a religião cristã contribui significativa-
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mente para a permanência do preconceito ao grupo, e que isto ocor-
re pelo fato de os religiosos cristãos interpretarem equivocadamente 
os livros sagrados em que alicerçam sua fé.

 A Bíblia Sagrada, usada como fundamento pela religião cris-
tã é, na verdade, um livro universal que as pessoas de todo o mun-
do podem ter acesso. Trata-se de um guia espiritual que possui in-
fluência mundial e, partindo desta constatação, a depender da forma 
como é interpretado, poderá salvar ou destruir vidas. Esta situação 
ficou evidente diante das três classificações que correntes doutriná-
rias religiosas fazem sobre a homossexualidade. A saber, todas fun-
damentam seus preceitos com base na Bíblia Sagrada.

Sendo assim, é possível constatar que o mais importante prin-
cípio a ser seguido, com base no livro sagrado em questão, é o de 
amar ao próximo. Contudo, a religião cristã extremista não segue 
este princípio, preferindo condenar o ser diferente, classificando-os 
no rol de pecadores. Ocorre que este pensamento gera e influencia 
o preconceito que, consequentemente, faz nascer obstáculos para a 
criação e efetivação de direitos. 

Esta situação também afeta o princípio da dignidade da pes-
soa humana, princípio que consta na Constituição Federal de 1988, 
artigo 1º, inciso III, como um dos fundamentos da República Federa-
tiva do Brasil, que prevê que o indivíduo seja amparado e protegido 
do Estado e pelo Estado, bem como com relação à própria socieda-
de, além de estabelecer tratamento igualitário a todos os indivíduos.

Assim, observou-se que o princípio em análise não está sen-
do efetivado de forma plena, pois o preconceito instaurado impede 
que os pertencentes ao grupo LGBTQIA+ vivam de forma igualitária, 
inclusive, quanto ao exercício de sua fé, uma vez que sua entrada em 
congregações religiosas está condicionada à sua adaptação aos pa-
drões impostos pela doutrina da Igreja.   

Não somente isso, acontece que o preconceito influenciado 
pela religião também gera obstáculos a criação e efetivação de direi-
tos, além de contribuir para a violência física e emocional ao referi-
do grupo. Por fim, restou evidenciado que seria possível amenizar a 
problemática do preconceito influenciado pela religião cristã se esta 
seguisse o princípio de amar ao próximo, que se encontra na Bíblia 
Sagrada. O ato de amor e respeito aos diferentes seria crucial para a 
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evolução social, além disso, é de suma importância que o Estado in-
tervenha nessa relação, criando medidas assecuratórias para o gru-
po LGBTQIA+.
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RESUMO 
O presente trabalho intitulado A inseminação artificial homóloga post 
mortem e o direito sucessório, consiste numa pesquisa bibliográfica com 
método de abordagem dedutivo, tratando-se de uma pesquisa explora-
tória, com abordagem qualitativa que busca mostrar que a reprodução 
humana assistida post mortem vem acendendo discussão acerca da 
genuinidade sucessória. Frente a este cenário surgiu a seguinte proble-
mática os filhos concebidos por inseminação artificial post mortem pos-
suem vocação para herdar o patrimônio do autor da herança de manei-
ra legítima? Durante o estudo teve-se como objetivos compreender os 
direitos sucessórios do concebido por meio de inseminação artificial ho-
móloga post mortem, buscando-se delimitar as hipóteses da presunção 
de paternidade do de cujos, analisar as controvérsias acerca da sua le-
gitimidade sucessória demonstrando a necessidade de se utilizar o tes-

mailto:castrovinicius446%40gmail.com?subject=
mailto:isabelcristinalustosa5@gmail.com
https://orcid.org/0000-0001-5528-9858
mailto:luceliakeila%40gmail.com?subject=


94

tamento como forma de planejamento sucessório. Para tal análise foram 
utilizados como arcabouço teórico Fachin (2003); Silva (2021); Tepedino 
(2021), bem como a legislação pertinente.
Palavras-chave: Inseminação artificial. Post mortem. Legitimidade. 
Sucessão.

ABSTRACT 
The present work entitled The homologous artificial insemination post 
mortem and the inheritance law, consists of a bibliographical research 
with a deductive approach method, in the case of an exploratory re-
search, with a qualitative approach that seeks to show that post mor-
tem assisted human reproduction has sparked discussion about of 
succession genuineness. Faced with this scenario, the following pro-
blem arose: Do children conceived by post mortem artificial insemina-
tion have the vocation to inherit the heritage of the author of the inhe-
ritance in a legitimate way? During the study, the objective was to un-
derstand the inheritance rights of the conceived through post mortem 
homologous artificial insemination, seeking to delimit the hypotheses 
of the presumption of paternity of whose use the will as a form of suc-
cession planning. For such analysis, Fachin (2003); Silva (2021); Te-
pedino (2021), as well as the relevant legislation.
Keywords: Artificial insemination. Post mortem. Legitimacy. Succession.

1 INTRODUÇÃO 

Por tradição, no Direito Brasileiro, o estrato de descenden-
te está na primeira ordem da ocupação hereditária e não tem restri-
ções de classificação. Assim, para efeitos sucessórios a igualdade 
se mostra presente como um dos pilares tanto para o casal quanto 
para os filhos. Desta forma, os filhos, havidos ou não do casamento, 
ou por adoção, terão os mesmos direitos, sendo impedidas quaisquer 
denominações discriminatórias relativas à filiação.

Desse modo, tornou-se inconstitucional a classificação dos fi-
lhos em legítimos e ilegítimos, bem como a desigualdade de direitos 
entre eles, uma vez que a Constituição Federal (1988) “não faz distin-
ção a relação entre as crianças, independentemente de sua origem 
ou do tipo de relacionamento que seus pais mantêm”. Entretanto, se-
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gundo Gagliano e Pamplona Filho, não há que se falar em direito su-
cessório ao filho concebido após a morte pois: 

Quanto à inseminação post mortem, ou seja, a que se 
faz quando o sêmen ou o óvulo do de cujus é fertilizado 
após a sua morte, o direito sucessório fica vedado ao fu-
turo nascituro, por ter sido a concepção efetivada após a 
morte do de cujus, não havendo, portanto, que se falar 
em direitos sucessórios ao ser nascido, tendo em vista 
que pela atual legislação somente são legitimados a su-
ceder as pessoas nascidas ou já concebidas no momen-
to da abertura da sucessão (2016, p.130).

Assim, o presente estudo que traz como tema A Inseminação 
Artificial Homóloga Post Mortem e o Direito Sucessório buscou escla-
recer as controvérsias a cerca do objeto em comento, pois o legisla-
dor ao regulamentar apenas a presunção de paternidade do marido 
dos concebidos por meio de reprodução humana assistida, estabele-
ce a legitimidade sucessória no alcance em que se presumem con-
cebidos na constância da união conjugal ainda que falecido o marido. 

Todavia o “Código Civil” (2002) estipula a legalidade da he-
rança, pois observou-se que o nascimento posterior à morte do “de 
cujus” não levanta debate em caso de nascituro. No entanto, no que 
diz respeito a reprodução humana assistida post mortem esta vem 
acendendo discussão acerca da genuinidade sucessória. Frente a 
este cenário surge a seguinte problemática: os filhos concebidos por 
inseminação artificial post mortem possuem vocação para herdar o 
patrimônio do autor da herança de maneira legítima? 

Dessa maneira,  em busca da solução dessa complexa ques-
tão, o estudo terá como objetivo compreender os direitos sucessórios 
do herdeiro concebido por inseminação artificial homóloga post mor-
tem, seguida de delimitação as hipóteses da presunção de paterni-
dade do marido dos filhos havidos de reprodução assistida homólo-
ga, analisar as controvérsias acerca da legitimidade sucessória das 
pessoas concebidas por meio de reprodução assistida post mortem 
e demonstrar a necessidade de se utilizar o testamento como forma 
de planejamento sucessório.

Ademais, com o escopo de embasar toda essa pesquisa as 
estratégias metodológicas utilizadas para desenvolver o trabalho em 
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comento foi bibliográfica, com método dedutivo, por meio do qual 
foi realizada uma pesquisa exploratória, com abordagem qualitati-
va. Sendo fundamentado em ideias e pressupostos de teóricos tais 
como FILHO 2021, FACHIN 2003 e GAGLIANO; PAMPLONA FILHO 
2016 bem como, artigos científicos do meio jurídico e doutrinas na in-
tenção de um alicerce confiável e legítimo para o diagnóstico efetivo.

 2 DIREITO SUCESSÓRIO 

A norma que regulamenta o Direito Sucessório é traduzida em 
um conjunto de regras que regem a transferência de ativos de acor-
do com a lei ou testamento após a morte de alguém. Assim, o direito 
sucessório. Em sentido objetivo se caracteriza como o composto de 
regras reguladoras da transmissão dos bens e obrigações de um in-
divíduo em consequência de sua morte. Já em sentido subjetivo, mas 
propriamente se diria direito de suceder, isto é, de receber o acervo 
hereditário de um defunto.

Vale ressaltar que esse duplo sentido é seguido por respeita-
dos juristas, dentre os contemporâneos, Maria Helena Diniz concei-
tua o Direito das Sucessões como: 

O conjunto de normas que disciplinam a transferência do 
patrimônio de alguém, depois de sua morte, ao herdeiro, 
em virtude da lei ou de testamento (CC, art. 1.786). Con-
siste, portanto, no complexo de disposições jurídicas que 
regem a transmissão de bens ou valores e dívidas do fa-
lecido, ou seja, a transmissão do ativo e do passivo do de 
cujus ao herdeiro (2013, p. 17).

Assim, a herança é a exigência de que uma ou mais pessoas 
se apropriem da relação patrimonial jurídica do falecido. Vale salien-
tar que o Direito das Sucessões realiza uma finalidade institucional 
de dar a continuidade possível ao descontínuo causado pela morte. 
Entretanto no que diz respeito ao tema da inseminação artificial por 
homologia ainda é raramente discutido, pois não existem normas es-
pecíficas que regulamentem pormenorizado sobre a herança do fa-
lecido. 

Nesse contexto, observa-se que novas técnicas de insemina-
ção artificial possibilitam a ocorrência física da filiação biológica após 
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a morte dos herdeiros possibilita ao filhos, que conserva o material 
genético, esperma ou óvulos, viabilizar aquele terceiro, especialmen-
te o cônjuge ou companheiro se utilize do mesmo após o seu faleci-
mento.

De acordo com Guilherme Calmon:

[…] é possível que o sêmen, o embrião, e também o óvu-
lo – quanto a este, as experiências científicas são mais 
recentes – possam ser criopreservados, ou seja, arma-
zenados através de técnicas próprias de resfriamento e 
congelamento, o que possibilita, desse modo, que mes-
mo após a morte da pessoa seu material fecundante pos-
sa ser utilizado, em tese, na reprodução medicamente 
assistida (2003, p. 732).

No Brasil, não tem legislação proibitiva da inseminação post 
mortem, porém as questões relacionadas aos direitos reprodutivos 
se complicam ainda mais com a possibilidade de tecnologia de repro-
dução assistida homóloga, pois esta pode ocorrer durante um perío-
do em que o marido ou o parceiro já tenha falecido, e assim o nasci-
mento ocorre após a morte do ex-companheiro.

Tem-se, portanto, que a fecundação artificial post mortem é te-
mática aberta ao direito desse modo, apta as mais diversas interpre-
tações. A questão em discussão é que a elegibilidade legal do nas-
cimento é definida justamente pela reprodução artificial que ocorre 
após a morte do falecido.

2.1 Princípio da dignidade da pessoa humana

A dignidade humana é um valor supremo, a união de todas as 
ideias de Direitos humanos básicos, começando pelo direito à vida. 
Este é um princípio macro, que contém vários outros princípios fun-
damentais (igualdade, diversidade familiar, autonomia de vontade, 
melhor interesse da criança), direito de orientar família.

 Esse importante princípio não está apenas consagrado na 
Constituição Federal, mas também, em todos os ramos do direito. No 
que diz respeito ao direito da família, o princípio a dignidade humana 
garante o pleno desenvolvimento do sistema familiar, garantindo aos 
seus membros todos os direitos concebidos na Constituição.
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Esse princípio é o alicerce de todo o ordenamento jurídico, a 
Constituição Federal de 1988 consagrou-o como um dos alicerces de 
um país democrático de direito, buscando a máxima eficácia do direi-
to à vida e à liberdade. O principal conceito aqui existente está rela-
cionado com o direito da família, assim preceitua Maria Helena Diniz:

[…] É preciso acatar as causas da transformação 
do direito de família, visto que são irreversíveis, 
procurando atenuar seus excessos, apontando so-
luções viáveis para que a prole possa ter pleno de-
senvolvimento educacional e para que os consor-
tes ou conviventes tenham uma relação firme, que 
integre respeito, tolerância, diálogo, troca enrique-
cedora de experiência de vida, etc (2007, p.18).

Dito isso, é importante notar que a dignidade proíbe qualquer 
forma de opressão e indiferença a qualquer pessoa, especialmente 
no campo do direito da família, desta forma, defender o princípio da 
dignidade, significa defender a igualdade, a liberdade e a vida, direi-
tos fundamentais do homem, anteparado qualquer discriminação e 
respeitando uma vida digna.

2.2 Princípio do melhor interesse da criança

A Constituição da República estipula o princípio do interesse 
superior da criança, o que determina que o princípio se aplique a to-
das as relações jurídicas envolvendo crianças e jovens, bem como 
na lei do Estatuto da Criança e do Adolescente, que tem ampla im-
portância, pois defende e garante o superior interesse das crianças. 
Preservando a formação social, moral e psicológica dos menores. 

Portanto, o direito de nascimento é o valor básico do princípio 
do interesse superior da criança, uma vez que, também se aplica às 
crianças concebidas por inseminação artificial após a morte. Assim, 
o enunciado nº267 do CJF/STJ elucida que a regra do artigo 1.798 
do Código Civil (2002) deve ser ampliado aos embriões formados 
por meio de técnicas de reprodução assistida, abrangendo assim a 
ocupação hereditária do nascituro, cujo legado se rege pelas regras 
prescritas para os pedidos de herança.

Desta forma, não se pode esquecer que, uma vez que a crian-
ça nasça após a morte do genitor, o menor terá direito a um sobre-
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nome, o direito de morar com os avós e outros membros da família e 
ajustar os direitos de visita, se necessário. Além disso, no âmbito he-
reditário, os menores podem solicitar alimentos, inclusive, aos avós, 
por meio de seu representante legal, caso o pai sobrevivente se re-
vele incapaz de sustentar.

. Isso sem mencionar a questão sucessória. O filho deve ser 
protegido, conforme dispõe o princípio do melhor interesse da criança. 
Dessa forma, não há obrigatoriedade de tempo para apresentação de 
inseminação artificial homóloga de 02 anos, pois o prazo de preclusão 
é de 10 anos, sendo quando a partir da abertura da herança, e para 
outros autores, contando a partir do reconhecimento de pai e filho.

Assim sendo ao se garantir o melhor interesse das crianças, 
também garante-se a eliminação de preconceitos e julgamentos mo-
rais depreciativos que possam interferir na vida de menores. Defen-
der este princípio é garantir a formação da sociedade infantil.

2.3 Princípio da Igualdade entre filhos

O Código Civil de 1916 instituiu diversas classificações para 
crianças, o que criou grandes desigualdades em seus direitos e de-
veres. Os filhos havidos no casamento são classificados como filhos 
legítimos, enquanto os filhos ilegítimos nascem de concubinas ou re-
lações acidentais. 

Assim, deixando para trás a inconstitucionalidade do art. 377, 
§ 2º do artigo 1.605 do Código Civil de 1916, em que o filho adoti-
vo recebia apenas a metade dos filhos consanguíneos e, por vezes, 
nada recebia. Artigo 1605 da Lei nº 3.071 de 01 de janeiro de 1916, 
em seu texto original:

Havendo filho legítimo ou legitimado, só a metade do que 
a este couber em herança terá direito o filho natural reco-
nhecido na constância do casamento (art. 358). § 2o Ao 
filho adotivo, se concorrer com legítimos, supervenientes 
à adoção (art. 368), tocará somente metade da herança 
cabível a cada um destes (BRASIL, 1916).

Desta forma, a Constituição de 1988 inaugurou uma nova con-
cepção de família, modificando a proteção destinada aos filhos, inclu-
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sive para efeitos sucessórios. A igualdade é um dos pilares dessa fa-
mília constitucionalizada, tanto para os casais quanto para os filhos.

A fim de sepultar em definitivo qualquer distinção entre filhos de-
corrente da origem da filiação, o § 6º do artigo 227 da Constituição Fede-
ral estabelece que “Os filhos, seja de uma relação matrimonial ou de uma 
relação de adoção, todos gozam dos mesmos direitos e qualificações, 
sendo proibida a identificação discriminatória da relação pais-filhos”. 
Desse modo, tornou-se inconstitucional a classificação dos filhos em le-
gítimos e ilegítimos, bem como a desigualdade de direitos entre eles.

 O estatuto constitucional da filiação reflete uma ligação una, 
igualitária, qualquer que seja sua origem.  Assim sendo, sobre esse 
assunto, Cláudia Lima Marques, ensina que:

A isonomia, traduzida constitucionalmente na apli-
cação do conceito de igualdade, buscou solucionar, 
portanto, vazios legislativos para situações do mun-
do dos fatos que reclamavam por uma interpreta-
ção mais contemporânea. Interpretação que, por si-
nal aos poucos era integrada na jurisprudência dos 
tribunais a partir da utilização de princípios gerais 
de direito e de análise comparativa e outros orde-
namentos jurídicos. O mérito da Constituição Fede-
ral de 1988, por consequência, não foi o de inaugu-
rar soluções a problemas do âmbito do direito de 
família, mas, sim, o de obrigar a interpretação das 
leis infraconstitucionais a uma nova realidade ma-
terial: a de igualdade entre familiares nas suas rela-
ções de convívio (1999, p.19).

Portanto, para exercer o direito sucessório basta o registro da 
filiação. Em nada importa se o critério do estabelecimento da filiação 
foi o jurídico, o biológico ou socioafetivo, no que diz respeito à lei das 
sucessões, todos os filhos de qualquer natureza são iguais, ou seja, 
os filhos nascidos durante o casamento e os demais filhos reconhe-
cidos recebem quotas hereditárias.

3. LIVRE PLANEJAMENTO FAMILIAR

De acordo com o disposto no artigo 226.º, n.º 7, da Carta Mag-
na, o planeamento familiar é um projeto parental livremente decidi-
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do pelo marido e pela mulher. Nesses termos, o planejamento fami-
liar é entendido como uma série de ações de regulação reprodutiva 
que garantem a igualdade de direitos constitucionais de mulheres, 
homens ou casais, devendo ser promovido, não coercitivo, guia de 
ações preventivas e educativas.

Deste modo, o artigo 226, § 7º, da Constituição deixa à livre 
decisão dos pais o planejamento familiar, sendo vedada qualquer for-
ma coercitiva por parte de instituições oficiais e privados. Com base 
nesse dispositivo se propugna o direito à descendência, o qual, se 
necessário, será exercido mediante o uso das técnicas de reprodu-
ção humana assistida. 

Assim, para serem compatíveis com a ordem constitucional, 
essas técnicas devem se desassociar de motivações voluntaristas ou 
especulativas, prevalecendo sempre, ao contrário, quer como critério 
interpretativo na refrega de Interesses conflitantes, seja como pré-re-
quisito para a política legislativa, o desenvolvimento ideal da perso-
nalidade da criança e sua plena realização como pessoa inserida no 
núcleo familiar.

Em vista disso, a norma ética do Conselho Federal de Medici-
na, contida na Resolução nº 2.168/2017, define que a utilização das 
técnicas de reprodução humana assistida tem auxiliado na resolução 
de problemas reprodutivos humanos e promove o papel do processo 
reprodutivo, incluindo a co-gravidez em uniões homossexuais femini-
nas sem infertilidade.

3.1 As doutrinárias acerca da inseminação artificial post mortem

É sabido entretanto, que existem divergências doutrinárias so-
bre a possibilidade de herança de crianças nascidas por inseminação 
artificial post mortem. Assim, a primeira tendência se chama restriti-
va ou exclusiva sustenta a impossibilidade dessa tecnologia de re-
produção assistida negando quaisquer direitos das crianças concebi-
das após a morte, seja no campo do direito das sucessões ou do di-
reito da família. 

Por outro lado há uma corrente que admite os plenos efeitos 
da inseminação artificial post mortem, seja no Direito de Sucessões, 
seja no Direito de Família, pois para essa segunda tendência a inse-
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minação artificial post mortem, seja na lei de herança ou na lei de fa-
mília, é reconhecido a filiação do filho concebido por meio desta tec-
nologia de reprodução assistida garantindo a capacidade de herdar 
todos os direitos de herança legal e testamentária. 

Pois a referida tendência mostra que não há dúvida sobre o 
direito dos filhos nascidos após a morte, de herdar a herança do pai, 
porque o falecido concordou claramente com esse método de repro-
dução desde o início, além disso, o Código Civil reconhece a filiação 
de prole eventual post mortem.

Nesse sentido, há uma tendência de se reconhecer o efeito 
pleno da inseminação artificial após a morte, seja por herança ou di-
reito de família, em outras palavras, a relação pais-filhos das crian-
ças concebidas por meio dessa técnica de reprodução assistida, bem 
como a capacidade na herança e todos os Direitos sucessórios legais 
e testamentários. 

Os argumentos dos doutrinadores que fizeram essa ideia exis-
tir, explicam que não há dúvida sobre a sucessão na posição de con-
cepção post-mortem em relação à herança do pai antes da morte, 
como aprovação expressa do falecido. O falecido realizou este mé-
todo de reprodução assistida, além disso, o Código Civil (2002) as-
segura o reconhecimento da filiação dos descendentes finais após a 
morte.

3.2 A presunção de paternidade na reprodução assistida post 
mortem

Nesse contexto, a Resolução nº 2.168/2017 permite expres-
samente a reprodução assistida após a morte, desde que o faleci-
do tenha expressa autorização prévia para uso de material biológico 
criopreservado, está sob a legislação vigente porque os legisladores 
apenas preveem a presunção de paternidade para o marido de uma 
pessoa concebida por meio de assistência reprodutiva humana, as-
sim sendo, o artigo 1.597, III e IV, do Código Civil (2002) estabelece:

A presunção de que foram concebidos na constância do 
casamento os filhos havidos de reprodução assistida ho-
móloga, ainda que falecido o marido. Desse modo, po-
dem ocorrer as seguintes hipóteses de reprodução post 
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mortem: i) o material genético homólogo do falecido é uti-
lizado após a morte; ii) o embrião in vitro de material ge-
nético homólogo é utilizado após a morte (BRASIL, 2015).

Contudo, não há previsão legal a respeito da forma que será 
utilizada para a autorização do uso do material genético depois da 
morte, o que suscita a controvérsia quanto à liberdade de forma para 
a validade da declaração. Em contrapartida, entende-se que a forma 
pública se mostra adequada, tendo em conta a equivalência do docu-
mento ao reconhecimento de paternidade, sendo prudente obter-se a 
certeza da declaração para a projeção de sua eficácia após a morte.

O Provimento nº 63/2017 do Conselho Nacional de Justiça, 
que regula administrativamente o registro de nascimento e a emissão 
da respectiva certidão dos filhos havidos por reprodução assistida, 
entre outras coisas, prevê, entre os documentos necessários para o 
registro independentemente de ordem judicial, nos casos de repro-
dução post mortem, o termo de autorização prévia específica do fa-
lecido para uso do material biológico criopreservado, por instrumento 
público ou particular com firma reconhecida.

3.3 A legitimidade dos filhos concebidos por inseminação artificial 

No que diz respeito a legitimidade da herança esta é regida 
pelo princípio da convivência, que seria revogado se fosse reconhe-
cida a legitimidade da herança para filhos assistidos por procriação 
testamentária. O artigo 1.798 do Código Civil (2002) prevê “a legali-
dade da herança de uma pessoa nascida ou grávida no início da he-
rança”.

Vale notar que, no caso dos nascituros, o nascimento após a 
morte do falecido não suscita discussão, pois tradicionalmente tem 
capacidade de sucesso. No entanto, a reprodução humana assistida 
gerou controvérsia sobre a legalidade da herança para pessoas con-
cebidas por meio de reprodução assistida post mortem.

Porque, por um lado, defende-se a legitimidade da herança, 
uma vez que se presume terem sido concebidos durante o casamen-
to e, portanto, filhos nascidos por fecundação homóloga ou embriões 
residuais homólogos antes do início da herança, ainda que o marido 
esteja morto. O Enunciado 106 aprovado na I Jornada de Direito Ci-
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vil, acerca da interpretação do artigo 1.597, inciso III do Código Ci-
vil, in verbis:

Para que seja presumida a paternidade do marido 
falecido, será obrigatório que a mulher, ao se sub-
meter a uma das técnicas de reprodução assistida 
com o material genético do falecido, esteja na con-
dição de viúva, sendo obrigatória, ainda, a autoriza-
ção escrita do marido para que se utilize seu mate-
rial genético após sua morte (BRASIL, 2002).

Por outro lado, a utilização pelo legislador do termo “concebi-
do”, equivalente a “nascituro”, excluem-se das pessoas havidas de 
reprodução assistida post mortem a legitimidade de suceder. Visto 
que, o embrião excedentário constituiria, assim, o concepturo, vale 
dizer, aquele ainda não concebido, inseminado ou implantado no 
ventre materno, diferenciando-se, portanto, do nascituro, já concebi-
do e em desenvolvimento no ventre da mãe.

3.4 Prazo para a petição de herança na reprodução assistida 
post mortem

Como o material genético criopreservado pode ser usado in-
definidamente, há insegurança jurídica sobre as leis sucessórias das 
pessoas nascidas por reprodução assistida após a morte do herdeiro. 
Apoia a apresentação da lei de herança de embriões residuais dentro 
do período de solicitação de herança. Neste caso, o prazo deve ini-
ciar-se no início da sucessão, observando-se que não conta o prazo 
de incapacidade absoluta.

Portanto, faltam pelo menos 26 anos para expirar o prazo 
prescricional para o pedido sucessório, 16 anos para a vida do su-
cessor, mais 10 anos para o pedido sucessório, além do prazo ne-
cessário para a implantação do sucessor embriões e quaisquer dis-
putas legais com os herdeiros. Isso é muito longo para completar a 
herança de alguém.

De fato, a insegurança gerada pela falta de fiscalização espe-
cífica reforça a necessidade do testamento como forma de planeja-
mento sucessório, inclusive limitando o tempo e o espaço dos herdei-
ros onde podem ocorrer nascimentos póstumos.
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Nesse caso, juntam-se ao testamento legítimo as disposições 
testamentárias que beneficiarão o próprio filho através da reprodução 
póstuma, salvo se prestadas apenas sob a forma de bem ou indica-
ção de valor para compor a parte genética conforme estabelece o ar-
tigo 2.014 do Código Civil (2002).

4 METODOLOGIA 

Compreender a pesquisa inclui um processo de reflexão siste-
mática, controlada e crítica, que permite a descoberta de novos fatos 
ou dados, relações ou leis em qualquer área do conhecimento. Isso 
se constitui em algo peculiar à natureza humana, que inclui a tarefa 
de coletar informações relevantes para a solução de problemas pre-
viamente identificados. 

Portanto, conhecimento científico pressupõe o ensino supe-
rior. Caracterizado pela aceitação metódica e sistemática da realida-
de sensível. Os pesquisadores usam a classificação, a comparação, 
a aplicação do método, a análise e a síntese para extrair os princí-
pios e as leis que constituem o conhecimento estrito, eficaz e univer-
sal do contexto social ou do universo. Assim de acordo com Fonse-
ca, (2002, p.31 e 32).

A pesquisa bibliográfica é feita a partir do levantamen-
to de referências teóricas já analisadas, e publicadas por 
meios escritos e eletrônicos, como livros, artigos cientí-
ficos, páginas de web sites. Qualquer trabalho científico 
inicia-se com uma pesquisa bibliográfica, que permite ao 
pesquisador conhecer o que já se estudou sobre o as-
sunto. Existem, porém pesquisas cientificas que se ba-
seiam unicamente na pesquisa bibliográfica procurando 
referências teóricas publicadas com o objetivo de reco-
lher informações ou conhecimentos prévios sobre o pro-
blema a respeito do qual se procura a resposta.

Diante do exposto pode-se dizer que a pesquisa adotada para 
desenvolver o trabalho em comento foi bibliográfica, tratando-se de 
uma análise sobre as controvérsias acerca da legitimidade sucessó-
ria das pessoas concebidas por meio de reprodução assistida post 
mortem, demonstrando a necessidade de se utilizar o testamento 
como forma de planejamento sucessório. 
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 Para tal, o método de abordagem utilizado foi o dedutivo, por 
meio do qual realizou-se uma pesquisa exploratória, com abordagem 
qualitativa. Assim sendo, o estudo deste trabalho foi fundamentado 
em pressupostos de grandes teóricos que apresentam a importância 
na definição e construção dos conceitos que serão discutidos nesta 
análise, onde para fundamentação do mesmo foi utilizado livros, arti-
gos publicados na internet, revistas e afins. 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

As tecnologias de reprodução humana assistida, especial-
mente a inseminação artificial post mortem, objetiva garantir o dese-
jo de constituir família, na legislação brasileira não havendo menção 
à possibilidade de reconhecimento dos direitos sucessórios de crian-
ças concebidas por meio de procedimentos de inseminação artificial 
post mortem, seja constitucionalmente ou inconstitucionalmente. 

Desta forma, em primeiro lugar, buscou-se analisar a questão 
da relação pais-filhos de reprodução assistida após a morte. Mesmo 
não havendo legislação específica ou entendimento comum de doutri-
nas e precedentes, o artigo 1.597, inciso 3º, do Código Civil (2002) tam-
bém pressupõe e presume a paternidade de filhos havidos por meio de 
inseminação artificial homóloga, mesmo que falecido o marido.

 Em seguida, procurou-se proteger os direitos sucessórios dos 
filhos nascidos de pai falecido, de acordo com o princípio da igualda-
de dos filhos consagrado no artigo 226, § 6º, da Constituição Fede-
ral. Verificando-se no que diz respeito a herança, que apenas aque-
les que vivem no momento da morte do falecido têm a capacidade de 
herdar, não havendo regras para filhos concebidos por reprodução 
assistida post mortem.

Posteriormente, foram expostas a posição e a tendência de 
pensamento da doutrina. Uma pequena parte da doutrina, proíbe to-
talmente o uso da inseminação post mortem negando quaisquer di-
reitos, seja no campo do direito sucessório, seja no direito de família, 
Contudo, de acordo com o artigo 1.798 do Código Civil (2002), não 
há exceção ao argumento de que a pessoa deve estar viva quando 
a herança começa. Ou, pelo menos, concebido no momento da mor-
te do falecido. 
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Por fim, há uma corrente teórica, que reconhece amplamente a 
presunção de herança e paternidade nos filhos nascidos após a morte, 
mediante prévia autorização expressa do pai. Para a realização desta 
tecnologia de reprodução assistida, valendo-se do reconhecimento de 
paternidade da prole definitiva previsto no Código Civil (2002). 

Assim, diante das considerações mencionadas acima concluí-
-se que, tendo em conta o período inicial de reconhecimento da pa-
ternidade, um processo de pedido de espólio até dez anos seria o 
meio mais adequado para garantir a herança de uma criança conce-
bida por meio de inseminação artificial post mortem, com respeito ao 
princípio da igualdade, e ao princípio da segurança jurídica para os 
demais herdeiros. 

No entanto, essas questões precisam ser regulamentadas por 
leis, principalmente em conjunto com outras ciências, principalmente 
a medicina, de forma interdisciplinar para compreender e mensurar 
fenômenos jurídicos e implicações societárias, a fim de proporcionar 
maior proteção tanto para os pais, quanto para os filhos concebidos. 
Por meio da inseminação artificial post-mortem, dados aos contínuos 
avanços tecnológicos nessas ciências.
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CAPÍTULO 7

A LEI 9.605/98 SOB A ÓPTICA DO DIREITO PENAL: OS 
ENTRAVES DA RESPONSABILIZAÇÃO CRIMINAL DAS 
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RESUMO
O presente trabalho tem por escopo a abordagem da dupla imputa-
ção de sanções penais aos agentes causadores de danos na esfe-
ra ambiental. Questiona-se acerca de como é feita a devida delega-
ção das imputações sancionadas por crimes ambientais, tendo em 
vista o posicionamento consolidado sobre essa problemática e as di-
vergências entre a doutrina e a jurisprudência. Desse modo, busca-
-se solucionar tais questionamentos por meio da análise das possi-
bilidades de as pessoas jurídicas figurarem como sujeitos ativos na 
prática de crimes ambientais bem como as formas que essas empre-
sas poderão ser penalizadas pelos danos causados. Ressalta-se que 
tal penalização tem o fito de prevenir a prática de condutas prejudi-
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ciais ao meio ambiente, penalizando não só a empresa, mas também 
o seu representante que atuou no resultado danoso. Por fim, desta-
ca-se que o presente artigo foi elaborado por meio de pesquisas bi-
bliográficas.
Palavras-chave: Dupla imputação. Lei 9.605/98. Crime. Meio am-
biente.

ABSTRACT
The current assignment has as scope double imputation approach 
of criminal sanction damage causing agentes in the environmental 
sphere. One Wonders how the proper delegation of imputation en-
dorsed by environment crimes is done, owing to the funded position-
ing in this problematic and the differences between doctrine and juris-
prudence. So, one strives to solve these questions through analyz-
ing the possibilities of a legal person appearing as active subjects in 
the manner of environmental crimes, as well as ways that these com-
panies will be held accountable for the damage caused. Highlighting 
that such a penalty aims at preventing harmful conduct practice to the 
environment, not only the company will be penalized, but also the rep-
resentative who acted in the farmful result. Lastly, emphasizing that 
the current article was elaborated through biographical research.
Keywords: Double imputation. Law: 9.605/98. Crime. Environment.

1 INTRODUÇÃO

O presente trabalho aborda a Lei de crimes ambientais – Lei 
9.605/98 sob a óptica do Direito Penal, debruçando-se sob a análise 
dos entraves da responsabilização das empresas causadoras de da-
nos ambientais, de modo a esclarecer quais as hipóteses de crimes 
praticados pelas pessoas jurídicas, de que forma essas empresas 
são penalizadas e quais as possíveis de sanções penais aplicáveis 
às mesmas. É necessário considerar que proteção ao meio ambien-
te constitui um direito fundamental de todos, possuindo amparo legal 
na Constituição Federal em seu artigo 225, trazendo o seguinte texto:

Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente 
equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à 
sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e 
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à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para 
as presentes e futuras gerações. 

Assim, esse estudo traz como tema delimitado “a lei 9.605/98 
sob a óptica do Direito Penal: os entraves da responsabilização cri-
minal das pessoas jurídicas e a dupla imputação pela prática de cri-
mes ambientais no Direito brasileiro”. No qual, questiona-se: como 
é feita a devida delegação das imputações sancionadas por crimes 
ambientais frente a tríplice responsabilização (cível, administrativa e 
penalmente), e tendo em vista o posicionamento consolidado sobre 
esta problemática, posto que existem divergências entre a doutrina 
e a jurisprudência sobre a dupla imputação dos crimes ambientais?

Tem-se como objetivo primário analisar as possibilidades de as 
pessoas jurídicas figurarem como sujeitos ativos na prática de crimes 
contra o meio ambiente e de que forma poderão ser responsabilizadas 
pelos danos ambientais causados, detalhando as possíveis penalida-
des aplicáveis às mesmas. Os objetivos específicos são: estudar a apli-
cação da Lei 9.605/98 (Lei de Crimes Ambientais), bem como das deci-
sões dos tribunais acerca da penalização das empresas por danos am-
bientais ocorridos no Brasil; esclarecer as possibilidades de as Pessoas 
Jurídicas praticarem crimes e os aspectos constitucionais da criminaliza-
ção dos danos ambientais provocados pelas pessoas jurídicas.

Contudo, ressalta-se que a Lei dos crimes ambiental (Lei nº 
9.605/98), discorre sobre os crimes ambientais, quais hipóteses típi-
cas e suas respectivas sanções, bem como evidencia como principal 
escopo o de preservar o meio ambiente, diminuindo a ocorrência de 
crimes e assegurando a efetividade das sanções impostas. Lamenta-
velmente, os danos originados geram sequelas muitas vezes irrever-
síveis ou de longo prazo, tendo em vista que, as penalizações apli-
cadas, em especial às pessoas jurídicas, não são suficientes e nem 
proporcionais ao tamanho do dano causado. 

Nos últimos anos, o Brasil foi vítima de grandes tragédias am-
bientais, que chegaram a matar centenas de pessoas, como, por 
exemplo, o desastre da barragem do Córrego do Feijão, em Bruma-
dinho. Levando em consideração este viés é notório que hodierna-
mente cada vez mais se faz necessário a fiscalização e proteção eco-
lógica através de normas constitucionais, leis e regulamentos, para 
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que assim seja preservada uma boa qualidade de vida presente e fu-
tura. Diante disso, buscou-se motivação para o presente estudo, ten-
do como foco a análise da sanção penal às pessoas jurídicas que in-
correm sobre tais delitos.

A pesquisa foi realizada através da metodologia da pesquisa 
bibliográfica, tendo como fontes primordiais livros, artigos, leis, en-
tendimentos jurisprudenciais, revistas e buscas virtuais de grandio-
sa credibilidade, para que assim pudessem ser validados como im-
portante fonte de informação no ramo das ciências jurídicas. Assim, 
o presente trabalho leva em conta a análise dos princípios aplicáveis 
aos direitos ambientais, bem como dos princípios relativos à seara 
penal, à proteção constitucional ao meio ambiente e, por fim, aos dis-
positivos da lei de crimes ambientais.

2 CRIME AMBIENTAL E A RESPONSABILIZAÇÃO PENAL DAS 
PESSOAS JURÍDICAS

Tendo em vista, a grande importância da preservação do meio 
ambiente na atualidade, o assunto foi consagrado pela Constituição Fe-
deral de 1988 em conformidade com a dignidade da pessoa humana, 
bem como pela Lei 9.605/98, que dispõe sobre a responsabilização pe-
nal das pessoas jurídicas pela prática de atividades lesivas ao meio am-
biente. Faz-se necessário, mencionar a base principiológica pertinen-
te ao tema, destacando os princípios informadores do Direito Ambiente 
e, por conseguinte os do Direito Penal, para, enfim, tratar da teoria que 
aborda a dupla imputação penal pela prática de crimes ambientais em 
consonância com o que normas constitucionais e o que dispõe a LCA.

2.1 Responsabilização por crimes ambientais

A responsabilização penal ambiental é uma das formas de 
o Estado proteger o meio ambiente de eventuais crimes. Para tan-
to, previu na Constituição Federal em seu artigo 225 a possibilida-
de de as pessoas jurídicas arcarem com os prejuízos que causarem 
não somente civil ou administrativamente, mas também penalmente. 
Dessa forma, além de proteger o ambiente busca-se também preve-
nir a prática de atos lesivos contra esse direito fundamental.
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Assim, no tocante à responsabilidade criminal decorrente de 
danos ambientais provocados por pessoas jurídicas, procura-se em 
primeiro lugar demonstrar as possibilidades de as empresas pode-
rem figurar como sujeito ativo na prática de condutas criminosas e 
a capacidade delas para responderem criminalmente por essa atua-
ção. Em um segundo momento, cabe destacar que além da aplica-
ção de sanções às pessoas jurídicas há a possibilidade de responsa-
bilizar o sujeito que atuou em seu nome.

2.2 Princípios informadores do Direito Ambiental

Os princípios são norteadores basilares que auxiliam o mundo 
jurídico, norteando e orientando a aplicação de regras gerais. Sen-
do de suma importância a apreciação destes no momento de cria-
ção das normas, assim como em sua aplicação e interpretação. Des-
sa forma, no Direito Ambiental, os princípios prosseguem essa fun-
ção de integração, interpretação e harmonização do sistema jurídico, 
no âmbito da proteção ambiental e da sustentabilidade. Em relação 
à responsabilização ambiental, os princípios são interpretados tendo 
em vista tanto os compatíveis ao direito penal como os próprios prin-
cípios elencados pelo Direito Ambiental.

2.2.1 Princípios do Direito Penal 

O conjunto de normas que regem o ordenamento jurídico bra-
sileiro é guiado por princípios que norteiam a tipificação das normas 
jurídicas, estendendo-se também ao Direito Ambiental e asseguran-
do assim o Estado Democrático de Direitos. O Princípio da Interven-
ção Mínima do Direito Penal, ou ultima ratio, explana a sanção penal 
como uma última instância a ser apelada, sendo recorrida à mesma 
somente quando as esferas cíveis e administrativas não se fizeram 
suficientes para sanar a problemática. O objetivo da legislação é pre-
venir, reprimir as condutas e reparar o dano. Logo, se os meios cíveis 
e administrativos forem suficientes para atingir as metas desejadas 
não existe a necessidade de recorrer à outra área.

A seara penal costuma ser invocada em casos de grande re-
percussão, quando ofende um bem jurídico tutelado de elevado va-
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lor social, como, por exemplo, os danos ocasionados pelas pessoas 
jurídicas em rompimentos de barragens, que em grande maioria ten-
dem a serem os maiores. Outrossim, em danos considerados menos 
ofensivos, são aplicadas searas mais maleáveis, como por exemplo 
em casos de ausência empresarial de alguma licença ambiental, pro-
porcionando a lesão ao dano, como aponta o doutrinador Cezar Ro-
berto Bitencourt: “se para o restabelecimento da ordem jurídica vio-
lada forem suficientes medidas cíveis e administrativas, são estas as 
que devem ser empregadas, e não as penais” (BITENCOURT, 2014, 
p. 54).

O Princípio da insignificância, introduzido por Claus Roxin, 
não se encontra expresso na legislação brasileira, no entanto, é con-
ceituado e abordado pela doutrina e jurisprudência. Tem como parâ-
metro principal o grau de ofensividade da conduta, levando em con-
sideração o nível do dano ocasionado, averiguando o caso concreto 
para uma possível analogia a tipicidade material exigida pelo direito 
penal, excluindo situações entendidas como bagatela. Dessa forma, 
para haver crime de dano é necessário que a coisa alheia tenha um 
devido valor significante. 

Diante de diversas divergências doutrinárias sobre o tema, o 
Supremo Tribunal Federal determinou no HC 84412/2004 a imposi-
ção de quatro exigências básicas à aplicação deste princípio, cujas 
são: a mínima ofensividade da conduta, total ausência de periculosi-
dade social da ação, pequeno grau de reprovabilidade do comporta-
mento e inexpressiva lesão jurídica.

2.2.2 Princípios do Direito Ambiental

A Constituição Federal elenca no art. 225 o direito ao meio 
ambiente equilibrado ecologicamente, visto que é de suma e essen-
cial importância para uma boa qualidade de vida. No entanto, diante 
das ações nocivas do homem no meio ambiente, diversas consequ-
ências negativas estão sendo vislumbradas, sendo assim necessá-
rios medidas e regulamentos punitivos para o reestabelecimento do 
equilíbrio ecológico.

Os princípios funcionam como alicerce para aplicação de uma 
norma, impondo diretrizes básicas para compreensão de determina-
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do sistema jurídico. Conforme afirma Paulo de Bessa Antunes, não 
há um consenso entre os princípios do Direito Ambiental e muitas são 
as divergências na doutrina a respeito deste assunto, de forma que 
alguns autores adotam mais princípios e outros menos. Segundo ele, 
os princípios do direito ambiental são: direito humano fundamental, 
democrático, precaução, desenvolvimento, prevenção, limite, equilí-
brio, responsabilidade, poluidor-pagador.

Diante disso, o princípio do poluidor-pagador é um dos princí-
pios abordados pelo Direito Ambiental de forte influência e destaca-
-se pelo seu poder de expectativa de eficácia. Nele o poluidor será de-
tentor do ônus decorrente dos danos causados, assim com todas as 
despesas para prevenção dos desastres. Dessa forma, caso venha a 
ocorrer algum prejuízo ao meio ambiente, o poluidor, que neste caso 
tratando-se de pessoas jurídicas, será o empreendedor, arcará com as 
despesas para reparação do dano.  Este princípio encontra respaldo 
na Política Nacional do Meio Ambiente Lei 6.938/81, artigo 4º, inciso 
VII, que aborda sobre a obrigação de recuperar ou indenizar os danos 
causados pela utilização de recursos ambientais com fins econômicos. 

Ademais, o Ministério Público poderá propor ação de respon-
sabilização tanto na esfera civil quanto criminal, dependendo de cada 
caso concreto, por danos gerados ao meio ambiente levando em con-
sideração o que elenca o princípio do poluidor-pagador. Por conse-
guinte, encontra-se fundamento também na Constituição Federal de 
1988 no parágrafo 2º do artigo 225, onde relata que o sujeito que ex-
plorar recursos minerais fica obrigado a recuperar o meio ambiente 
degradado de acordo com os devidos amparos legais em observân-
cia a legislação vigente.

Outro princípio de grande relevância para o Direito Ambiental 
em corolário aos crimes ambientais é o princípio do desenvolvimen-
to sustentável, que deve ser entendido como um meio de concretiza-
ção socioambiental do mundo jurídico, com o objetivo de preservar 
a vida para as presentes e futuras gerações. Desse modo, para que 
exista a sustentabilidade deve haver uma mudança cultural nas atitu-
des do ser humano, para que de forma educada e responsável exista 
uma boa gestão de valores sustentáveis. A Constituição Federal Bra-
sileira elenca em seus artigos1º, inciso III e art. 3º, inciso I, cita o de-
senvolvimento sustentável como um de seus objetivos fundamentais. 
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2.3 Proteção constitucional ao meio ambiente

A Constituição Federal de 1988 é a primeira carta magna bra-
sileira que introduz em seu texto a expressão “Meio Ambiente”, que 
inclusive é o termo que compõe a nomeação do capítulo VI, desti-
nado à defesa ambiental, além de abordar, de forma direta ou indi-
reta, sobre a proteção ambiental, trazendo este direito como funda-
mental, visto que é necessário para manutenção de uma boa quali-
dade de vida.

Na presente constituição, tem-se então o capítulo VI, inserido 
no título VIII-Da Ordem Social, que conta com o artigo 225, único do 
capítulo, este artigo apresenta 7 parágrafos e dentre eles alguns in-
cisos que versam sobre direitos, deveres e obrigações da coletivida-
de e do poder público, de defender e preservar o meio ambiente tan-
to no presente quanto para as gerações futuras.  

Tendo em vista, a necessidade da proteção ambiental, o or-
denamento jurídico impõe que poderão ser culpadas tanto as pesso-
as físicas quanto as jurídicas pela ação ou omissão de condutas que 
acarretam crimes ambientais, desde que o indivíduo tenha prévio co-
nhecimento daquela ação de caráter arriscado e, mesmo assim, ne-
nhuma atitude tenha tomado para evitar o dano, logo, de certa forma, 
contribuindo para este.  

A pessoa jurídica, por não ser passível de penas restritivas de 
liberdade, pode sofrer outras formas de penalização, como interdi-
ção e impedimento. No entanto, vale ressaltar que as pessoas jurídi-
cas podem ser responsabilizadas na esfera criminal, quando a deci-
são que originou o fato danoso sucedeu de uma escolha dos repre-
sentantes da empresa ou de seu órgão colegiado e tendo essa deci-
são um interesse de benefício próprio da instituição. 

Conforme entendimento do STJ, no acórdão do HC n.º 
388.874/BA, de relatoria do Ministro Rogerio Schietti Cruz, a lei não 
exige que o sujeito a ser responsabilizado tenha, necessariamente, 
praticado a conduta. No entanto, diversos são os entendimentos da 
doutrina, jurisprudência e legislação a respeito desta temática, não 
possuindo, portanto, uma decisão consolidada.
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2.4 Teoria da dupla imputação penal

No que diz respeito à imputação de sanções penais às pes-
soas jurídicas, é evidente que há posicionamentos doutrinários di-
vergentes, destacando-se, primeiramente, a corrente adepta da teo-
ria da ficção desenvolvida por SAVIGNY, a qual defende que “as pes-
soas jurídicas seriam pessoas por ficção, logo somente os sujeitos 
dotados de vontade poderiam ser responsabilizados”. (FILHO e GA-
GLIANO, 2012, p. 201). Nessa esteira, tal corrente adota o brocardo 
romano societas delinquere non potest, ou seja, negam o caráter da 
responsabilidade penal aplicável as empresas.

Todavia, para os adeptos da teoria realista, contrariando a teo-
ria citada anteriormente, entendem que as pessoas jurídicas não cor-
respondem apenas a uma ficção jurídica, mas a uma realidade, pos-
suindo existência análoga ao dos indivíduos. Logo, por constituírem 
uma realidade são sujeitas à imputação penal ambiental. A referida 
teoria foi adotada por nossa Carta Magna admitindo não só a penali-
zação das empresas, mas também do indivíduo que praticou o delito 
em nome da sociedade empresarial que representa.

Diante do exposto, segue-se com a análise da teoria da du-
pla imputação que se refere à possível possibilidade de responsabili-
zar penalmente as pessoas jurídicas pela prática de danos ambientais, 
bem como as pessoas físicas que figurem como membros do conselho 
de administração dessa mesma empresa. Nesse sentido, preceitua o 
autor Carlos Gómez-Jara Déas que “somente pessoas físicas têm ca-
pacidade de ação, motivo pela qual a empresa, no máximo, poderá ad-
quirir certa capacidade de ação através de seu representante”.

Assim sendo, não há um consenso em relação à imputação 
de sanções às pessoas jurídicas, visto que se trata apenas de uma 
ficção jurídica desprovida de capacidade para cometer uma ação que 
tenha relevância na esfera criminal. No entanto, bem dispõe a consti-
tuição brasileira em seu Art. 225, § 3º que estão sujeitas as sanções 
penais decorrentes de crimes ambientais tantos as pessoas físicas 
quantas as jurídicas. Isso de fato deixa clara a possibilidade de figu-
rarem como sujeitos passíveis de sanções penais.

Contudo, é certo que existem posicionamentos diferentes dos 
tribunais brasileiros acerca da dupla imputação pelo mesmo fato, ha-
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vendo duas correntes que divergem sobre a teoria da dupla imputa-
ção criminal. A primeira corrente admite a penalização das pessoas 
jurídicas independentemente de atribuição de responsabilidade as 
pessoas físicas. Já a segunda corrente também admite tal responsa-
bilização, desde que ocorra de forma simultânea com a penalização 
das pessoas física.

2.5 Lei de Crimes Ambientais – 9.605/98

Como mencionado anteriormente, a responsabilidade da pes-
soa jurídica decorrente de condutas lesivas ao meio ambiente se 
dará em esferas diferentes, ou seja, haverá tríplice responsabilida-
de. Estas responderão tanto na esfera cível e administrativa quanta 
na esfera penal. Logo, ressalta-se que a penalização empresária não 
ocorrerá em todo e qualquer caso, mas somente nos atos lesivos ao 
meio ambiente em que a empresa se beneficie deste ato, é o que pre-
ceitua o artigo 3º, da Lei 9.605/98.

Contudo, não só a pessoa jurídica será demandada penal-
mente pelos danos causados, mas também a pessoa natural que 
atuou em nome da empresa, aplicando-se assim, a teoria da dupla 
imputação penal pelo mesmo fato. Evidencia-se que tal hipótese não 
fere o princípio constitucional da personalidade penal, que asseve-
ra que a pena não pode passar da pessoa do condenado (CF, Art. 
5º, XLV), visto que neste caso existem pessoas diversas, qual seja a 
pessoa física que atuou na prática delituosa e a pessoa jurídica que 
de certa forma se beneficiou desta conduta.

Ademais, a lei 9.605/98 traz em seu bojo diversas hipóteses 
de sanções aplicáveis quando do cometimento de crimes na esfera 
ambiental, como forma de prevenção à prática de novos crimes am-
bientais. Importa salientar na seara criminal as penalidades de res-
trição de direitos tanto dos indivíduos que tenham atuado como au-
tor, coautor ou partícipe quanto para as empresas. No entanto, a re-
ferida lei ainda se prestou a diferenciar as sanções aplicadas a cada 
responsável, ou melhor, previu sanções aplicadas de forma autôno-
ma a cada um dos sujeitos ativos.

Por fim, o artigo 21, da Lei 9.605/98 dispõe expressamente 
as penas aplicáveis à pessoa jurídica, como por exemplo: a pena 
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de multa, restritivas de direitos e prestação de serviços à comunida-
de. Gerando controvérsias acerca da submissão das empresas a es-
sas sanções penais. Onde, de um lado há quem defendam não ser 
aplicável as hipóteses de sanções penais previstas na Lei de Cri-
mes Ambientais, tendo em vista, que afrontam ao artigo 173, § 5º, da 
CRFB, que estabelece que:

Artigo 173, § 5º A lei, sem prejuízo da responsabilidade 
individual dos dirigentes da pessoa jurídica, estabelecerá 
a responsabilidade desta, sujeitando-a às punições com-
patíveis com sua natureza, nos atos praticados contra a 
ordem econômica e financeira e contra a economia popu-
lar. (GRIFO NOSSO).

Porém, de outro lado há os que defendem não haver afronta a 
tal dispositivo constitucional, posto que dentre as penas previstas na 
CRFB em seu artigo 5º, inciso XLVI, apenas a pena privativa de liber-
dade possui caráter pessoal. Logo, a pena de multa, a restritiva de li-
berdade e a prestação de serviços comunitários são passiveis de se-
rem aplicadas tanto às empresas quanto aos seus representantes. 
Havendo, nesse caso, a possibilidade de flexibilização das penas, 
como é o caso da pena de multa, podendo ser perfeitamente aplica-
da à sociedade empresarial.

3 METODOLOGIA

Para a produção da pesquisa foram consultados conceitos 
técnicos, didáticos e eletrônicos por meio da leitura de teóricos da 
área do Direito Ambiental, assim como, revistas e artigos, físicos e 
virtuais, de variados autores como, por exemplo, Carlos Gómez-Jara 
Diez, que dispõe em seu livro os principais aspectos da responsabi-
lização criminal das empresas com o objetivo de analisar e compre-
ender o tema em debate, tendo como base também a Constituição 
Federal de 1988 e normas infraconstitucionais relacionadas ao tema, 
como a Lei 9.605/98, que trata dos crimes ambientais.

Assim, tem-se que a realização da coleta de dados para abor-
dagem do referido tema teve como fonte primordial a pesquisa biblio-
gráfica, através do método exploratório, que proporciona ao pesqui-
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sador uma maior facilidade na compreensão acerca de determinado 
assunto. Este método de pesquisa está inserido no meio acadêmico 
com a finalidade de aprimoramento dos conhecimentos, objetivando 
a atualização da aprendizagem por meio de uma investigação cientí-
fica de obras já publicadas. Para Andrade (2010, p. 25):

A pesquisa bibliográfica é habilidade fundamental nos cur-
sos de graduação, uma vez que constitui o primeiro pas-
so para todas as atividades acadêmicas. Uma pesquisa de 
laboratório ou de campo implica, necessariamente, a pes-
quisa bibliográfica preliminar. Seminários, painéis, deba-
tes, resumos críticos, monográficas não dispensam a pes-
quisa bibliográfica. Ela é obrigatória nas pesquisas explo-
ratórias, na delimitação do tema de um trabalho ou pes-
quisa, no desenvolvimento do assunto, nas citações, na 
apresentação das conclusões. Portanto, se é verdade que 
nem todos os alunos realizarão pesquisas de laboratório 
ou de campo, não é menos verdadeiro que todos, sem ex-
ceção, para elaborar os diversos trabalhos solicitados, de-
verão empreender pesquisas bibliográficas (ANDRADE, 
2010, p. 25).

Ademais, a pesquisa realizada por meio da análise de litera-
turas já produzidas por outros autores tem o objetivo não apenas de 
auxiliar os novos pesquisadores colocando a sua disposição fontes 
inesgotáveis de informações, mas serve também como base para es-
ses intelectuais, pois reúne informações de forma organizada acer-
ca de determinada área do conhecimento. Contudo, isso destaca que 
a pesquisa bibliográfica, que dispõe das mais variadas fontes para 
obtenção de conhecimentos, engloba também a análise de entendi-
mentos firmados pelos tribunais acerca da aplicação das leis. 

A elaboração do presente artigo se deu, ainda, através da 
análise de ações jurídicas imputadas às empresas que foram res-
ponsabilizadas anteriormente por crimes ambientais de grandes pro-
porções. Com isso, a pesquisa pôde ser pautada em casos verídicos, 
ocorridos no Brasil, validados como importantes fontes de informa-
ção no ramo das ciências jurídicas, levando em consideração o gran-
de objetivo de preservação e observância anterior ao dano, para que 
assim seja evitado.
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

No que concerne à responsabilização das pessoas jurídicas, 
ressalta-se que, diante do descuido e da degradação do meio am-
biente empregado pela força humana, as esferas cíveis e adminis-
trativas já não se faziam mais suficientes para sanar o referido pro-
blema, sendo necessária a implementação de meios mais eficientes 
com a finalidade de proteger e preservar o meio ambiente, recorren-
do assim à esfera penal, que, em corolário com a Constituição Fe-
deral e com a Lei dos Crimes Ambientais (Lei 9.605/98), busca-se o 
equilíbrio da preservação, a fim de garantir um ambiente ecologica-
mente equilibrado. 

Assim, tendo em vista que o meio ambiente é considerado um 
patrimônio público, sua preservação é de suma importância para a 
manutenção da vida na Terra. Perante todos os meios de conscienti-
zação já implementados, a sanção penal pela prática de crimes am-
bientais vem mostrando grande potencial de eficiência, pois a pena-
lização é vista como algo mais severo e essa responsabilização vem 
gerando nas empresas um olhar mais aprofundado para a precau-
ção, uma forma de estabelecer a prevenção, tendo em vista que os 
danos causados ao meio ambiente são na grande maioria irreversí-
veis.

No entanto, a fim de assegurar a coletividade do direito ao 
meio ambiente ecologicamente equilibrado, a Constituição Federal, 
assim como leis infraconstitucionais, como é o caso da Lei 9.605/98, 
denominada de LCA, passaram a reprimir condutas que geram le-
sões ao ambiente. Porém, apesar de tais dispositivos contemplarem 
a responsabilização penal desses infratores, ressalta-se que o prin-
cipal objetivo das referidas normas é evitar a prática de atos lesivos 
ao ambiente, ou seja, possuem natureza preventiva. Assim, somen-
te em ultima ratio aplicam-se repressivamente as medidas coercitivas 
previstas nessas leis.

Apesar de ter aplicabilidade reduzida pela intervenção mínima 
do Estado, as legislações ambientais determinam uma dupla imputa-
ção de sanções penais, de modo a garantir que tanto a pessoa jurí-
dica quanto o seu representante venham a responder pelos atos le-
sivos provocados. Todavia, o legislador previu requisitos para que se 
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evite a responsabilização penal objetiva, destacando-se em primei-
ro lugar que a tomada da decisão que venha a acarretar prejuízo ao 
ecossistema tenha partido por quem atue em nome da empresa, ou 
seja, por seu representante legal devidamente constituído no estatu-
to da empresa.

E em segundo lugar, que as pessoas jurídicas devem tirar al-
gum proveito quanto à prática dessas infrações. Além disso, infere-se 
que o sistema penal brasileiro prevê e regulamenta as hipóteses em 
que as empresas poderão figurar como agentes causadores de con-
dutas prejudiciais ao meio ambiente, podendo prever as sanções pe-
nais que são condizentes com sua natureza. Tal problemática ainda 
gera polêmica no cenário brasileiro, tendo em vista que após análise 
dos entendimentos doutrinários e jurisprudenciais, evidenciou-se que 
ainda não há uniformidade em relação à referida temática. 

Por fim, destaca-se que, embora a imputação de medidas co-
ercitivas às empresas tenha assento constitucional, esta ainda en-
contra dificuldades para ser aceita no sistema jurídico brasileiro. Des-
se modo, o debate acerca da responsabilização penal das pessoas 
jurídicas pela prática de delitos ambientais cabe aos operadores do 
direito que devem seguir os ditames legais estabelecidos pelos legis-
ladores para que se tenha uma aplicação efetiva e segura de seus 
institutos penalizadores, evitando, assim, a responsabilização objeti-
va dos infratores, bem como a punição de inocentes.
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RESUMO
O objetivo deste trabalho é examinar a multiparentalidade e as con-
sequências de seu reconhecimento frente ao direito das sucessões. 
Considerou-se, para isso, o contexto de seu surgimento, evolução 
histórica, principais características e requisitos, bem como os aspec-
tos da socioafetividade. Desse modo, o estudo tem como escopo de-
monstrar que a multiparentalidade representa um grande avanço ao 
direito de família, mas que ainda possui entraves, principalmente no 
que concerne à partilha de bens. Com o intuito de construir um emba-
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samento de pesquisa consistente, utilizou-se de pesquisa bibliográ-
fica, valendo-se de artigos, leis, jurisprudências, doutrinas e revistas 
científicas. Por fim, concluiu-se que o reconhecimento dessa modali-
dade, embora corresponda a uma inovação no meio jurídico, neces-
sita de novas normas no campo do direito de família e no direito su-
cessório, uma vez que por ser um tema complexo existem inúmeras 
lacunas, como a possibilidade de busca judicial somente de cunho 
patrimonial, o que gera insegurança jurídica.
Palavras-chave: Multiparentalidade; Socioafetividade; Filiação; He-
rança. Direito; Sucessão.

ABSTRACT
The objective of this work is to examine multiparenthood and the con-
sequences of its recognition in the face of inheritance law. For this, 
its emergence, historical evolution, main characteristics and require-
ments, as well as aspects of socio-affectiveness, were analyzed. In this 
way, the study aims to demonstrate that multiparenthood represents a 
great advance in family law, but that it still has obstacles, especially with 
regard to the sharing of goods. In order to build a consistent research 
foundation, bibliographic research was used, using articles, laws, juris-
prudence, doctrines and scientific journals. Finally, it was concluded 
that the recognition of this modality, although it corresponds to an inno-
vation in the legal environment, new norms are necessary in the field of 
family law and inheritance law, since, as it is a complex topic, there are 
numerous gaps, such as the possibility of judicial search only of patri-
monial nature, which generates legal uncertainty.
Keywords: Multiparenting; Socioaffectivity; Affiliation; Heritage; Ri-
ght; Succession.

1 INTRODUÇÃO

Sabe-se que a sociedade vive em constantes transformações, 
principalmente nas suas relações sociais, fato este que afeta direta-
mente o direito que as rege. Desse modo, diante de tais evoluções, 
os arranjos familiares também se modificaram, isto é, nasceram no-
vos conceitos de família no século XXI, dentre eles está a multiparen-
talidade, que ganhou força com a criação da Constituição de 1988, 
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carta magna consagradora de institutos como a isonomia filial e o li-
vre planejamento familiar.

Assim, com base em tais preceitos, a concepção do que se-
ria família ganhou novas perspectivas, o afeto passou a ser a ideia 
primordial dos vínculos parentais, conforme estabelece a autora Ma-
ria Berenice Dias (2016), ao dizer que o elemento afetivo, detector 
das entidades familiares, é um dos critérios essenciais para definir os 
elos parentais. Ainda, preceitua a jurista dois tipos de verdades: a fi-
liação decorrente dos laços sanguíneo e a proveniente do afeto, que 
emerge a partir da solidificação do liame filial.

A partir da consolidação do afeto como pilar básico para a de-
finição de família, a multiparentalidade, e a filiação socioafetiva, ga-
nharam relevância no meio jurídico. Passaram a ser temas de discus-
são entre os tribunais, pois com essa nova ótica questões foram sur-
gindo, uma vez que pais biológicos e afetivos se moveram ao mesmo 
patamar, consequentemente a isso, brotaram direitos e deveres a se-
rem observados, inclusive no direito das sucessões. 

Portanto, esse estudo traz como tema delimitado: a multipa-
rentalidade e as consequências do seu reconhecimento no direito 
das sucessões: vínculo socioafetivo x direito de herança, questionan-
do-se sobre o surgimento, a evolução histórica, os conceitos e carac-
terísticas do referido instituto.

Tem-se como objetivo primário analisar o instituto da multiparen-
talidade e as consequências advindas do seu reconhecimento dentro do 
direito das sucessões, pois tal temática ainda gera muitas divergências 
doutrinárias e jurisprudenciais. Além disso, procura-se examinar como se 
dá o duelo entre os aspectos da filiação socioafetiva e o direito à heran-
ça decorrente desse elo afetivo; além de identificar conceitos, caracterís-
ticas, requisitos da multiparentalidade e socioafetividade como um todo.

Outrossim, foi imprescindível trazer a este trabalho como ob-
jetivos específicos a aplicação da socioafetividade, verificando sua 
prática e ampliação nos casos de reconhecimento da mesma, bem 
como os efeitos da maternidade e paternidade socioafetiva e a pos-
sibilidade de dupla herança aos filhos desses, assim como verificar a 
ordem de sucessão nesses contextos.

Escolheu versar sobre essa temática, pois com o advento da 
Multiparentalidade na sociedade moderna implicou-se em questões 
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novas dentro das sucessões, uma vez que indagações de como fica-
ria o direito à herança diante dessa nova narrativa surgiram, emergiu-
-se também a necessidade de ponderar o elo afetivo como fator pri-
mordial no conceito de família. Posto isso, é a partir desse ponto que 
nasceu a curiosidade para analisar minuciosamente o tema, uma vez 
que ainda não há decisões consolidadas nas jurisprudências e dou-
trinas sobre muitos aspectos decorrentes desse instituto. 

A metodologia assumida foi a pesquisa bibliográfica, valendo-
-se de artigos, teses científicas, doutrinas, jurisprudências e a legis-
lação vigente, com atenção ao Código Civil e autores como Silvio de 
Salvo Venosa, Carlos Roberto Gonçalves, Maria Berenice Dias. Uti-
lizou-se todo este vasto acervo a fim de produzir um trabalho atual, 
esclarecedor e objetivo.

2 MULTIPARENTALIDADE
2.1 O conceito de Multiparentalidade e suas diretrizes no decor-
rer dos anos

O conceito de família possui uma alta significação psicológi-
ca, pois a família, no conceito atual deixa de ser um núcleo econômi-
co, ou seja, a formação da família a ser baseada na questão de sus-
tentação econômica, e passa a ter uma maior relação de afetividade 
com os seus membros.

Assim o conceito de família pode ser definido como um con-
junto de fenômenos psíquicos que se manifestam sob a forma de 
amor, emoções, sentimentos e paixões acompanhados sempre da 
impressão de dor ou prazer, de satisfação ou insatisfação, de agrado 
ou desagrado e de alegria ou tristeza, isto é, são ferramentas que re-
presentam as ligações existentes entre duas ou mais pessoas. 

Além disso, possui significação jurídica, pois a partir do mo-
mento em que se é denominado um grupo ou formação como família, 
haverá uma série de reflexos jurídicos no direito, como nos casos de 
sucessões hereditárias, nas obrigações de pagar prestação alimen-
tícia, cenários esses que serão importantes para regular as relações 
familiares e tentar solucionar os conflitos oriundos dela. 

Já sob o aspecto social, é ressaltado que a partir do desen-
volvimento da sociedade é que a família passar a ter maiores acep-
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ções conforme as novas características do âmbito social, a título de 
exemplo se faz um paralelo com a antiga sociedade, que era eminen-
temente matrimonial, ou seja, a família só era reconhecida após o ca-
samento e sem a possibilidade do divórcio.

Entretanto, com as mudanças sociais ocorreu uma flexibiliza-
ção a partir do surgimento da prole e foi-se aderido novos conceitos, 
bem como formas atualizadas de formalização familiar a fim de ocor-
rer uma inclusão geral de todo e qualquer indivíduo que tenha to-
tal capacidade, discernimento para criar um(a) filho(a) independente-
mente de sua orientação sexual, entre outros atributos.

Contudo, ao fazer a regulação da sociedade familiar, é neces-
sário e essencial conceituar os institutos ligados ao conceito de en-
tidade familiar, como o pátrio poder que Pontes Miranda, de acordo 
com o Código Civil de 1916 conceitua como: “O pátrio poder moder-
no é o conjunto de direitos concedidos ao pai ou à própria mãe, a fim 
de que, graças a eles, possa melhor desempenhar mais a sua mis-
são de guardar, defender e educar os filhos, formando-os e robuste-
cendo-os para a sociedade e a vida.”

2.2 Características evolutivas e abrangentes sobre os aspectos 
da filiação socioafetiva 

O artigo 1.593 do Código Civil, que apresenta as espécies de 
parentesco, define-o como natural ou civil e esclarece que ele pode 
resultar tanto da consanguinidade ou de outra origem. 

Ainda preceitua Carlos Roberto Gonçalves (2012) que “a dou-
trina tem, efetivamente, identificado elementos para que a jurispru-
dência possa interpretá-lo de forma mais ampla, abrangendo tam-
bém as relações de parentesco socioafetivas”. Por conta disso, tal ar-
tigo autoriza que haja o reconhecimento da parentalidade socioafeti-
va como forma de parentesco, conforme o enunciado 256 do CJF: “A 
posse do estado de filho (parentalidade socioafetiva) constitui moda-
lidade de parentesco civil”. 

Deste modo, no que tange ao termo “filiação socioafetiva” seu 
reconhecimento pode ser a pedido tanto na esfera judicial como pela 
extrajudicial, e será baseado conforme os diferentes tipos de família 
da contemporaneidade, pois é necessário ressaltar que houve alte-
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rações, saindo de uma base politicamente retrógada e matrimonial e 
passando por uma transformação moderna (atípica). 

Já no âmbito jurídico, a preocupação em relacionar pais aos fi-
lhos sob a qualidade dos efeitos na ordem jurídica vem se protraindo no 
tempo desde a antiguidade. A título de exemplo têm-se a adoção por 
casais homoafetivos e também a mais atual forma – a que está em co-
mento nesse texto –, que é um modelo de filiação onde o afeto e a pos-
se de filho(a) entre o propenso pai ou a mãe são requisitos únicos e su-
ficientes para demonstrar que ali existe um laço verdadeiro de amor que 
vai muito além de duas pessoas serem biologicamente parentes. 

2.3 Os efeitos do reconhecimento da multiparentalidade: a ma-
ternidade ou paternidade socioafetiva

O instituto da multiparentalidade traz em seu bojo a possibili-
dade de o filho conviver com a paternidade/maternidade biológica em 
conjunto com a socioafetiva. Dessa forma, ocorre uma relação plau-
sível do âmbito jurídico para com a esfera da realidade dos fatos. 

Em uma primeira análise, ao ocorrer a admissão da multipa-
rentalidade, tal abrangência gera efeitos tanto na família como no 
campo jurídico, e tais aspectos podem ser divididos em patrimoniais 
e pessoais, sendo o primeiro caracterizado por questões de direitos 
equivalentes a alimentos, sucessão hereditária e a meação de bens 
comuns adquiridos ao decorrer da entidade familiar, e o segundo é 
basicamente o resultado advindo da incidência de leis em casos con-
cretos com a incumbência em resultados práticos, lícitos e legais.

Em uma segunda análise, vale ressaltar a relevância que o 
parentesco possui dentro do reconhecimento da multiparentalidade, 
e com essa afirmação, Karina Azevedo Simões de Abreu (2015) elu-
cida que “embora a relação familiar principal se dê entre pais e filhos, 
a criação se estende aos demais graus e linhas de parentesco”, ou 
seja, o filho terá graus de parentesco tanto em linhas retas quanto em 
colaterais (até o 4º grau) com a família do pai afetivo e com a do bio-
lógico também e passa a vir produzir todos os efeitos patrimoniais e 
jurídicos pertinentes. 

Contudo, após ser reconhecida a multiparentalidade, e pre-
enchido todos os seus devidos requisitos, o filho também pode ter 
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seu nome composto pelo prenome e o apelido da família de todos os 
pais, sem qualquer impedimento legal, tal alteração é possível pela 
prática de que, além de questões de direito de que tal assunto é fun-
damental e não pode ocorrer vedação. É a forma mais justa de se re-
conhecer a paternidade e a maternidade de um filho que é amado por 
ambos os pais, sem que para isso haja a necessidade a exclusão de 
um ou de outro.

2.4 As consequências da multiparentalidade nas sucessões: a 
possibilidade de dupla herança advinda da filiação socioafetiva 
e biológica

Em decorrência de alterações no Código Civil, divergências 
em opiniões entres os doutos em direitos como também em deci-
sões em jurisprudências, surgiu, nos últimos anos, por decisão do 
STF no Recurso Extraordinário 898060/SC, a possibilidade de o fi-
lho, em consonância com o seu interesse, optar por manter no regis-
tro o nome dos dois pais (biológico e afetivo).

Dessa forma, o princípio de maior interesse da criança e do 
adolescente traz um maior suporte para que o filho, querendo, pos-
sa ter mais de um pai no seu registro e, consequentemente, assumir 
direitos e obrigações no âmbito jurídico. Antes dessa nova reforma, 
havia um entendimento contrário para tratar sobre tal assunto, onde 
era abordado que, dentro da justiça brasileira, a paternidade socioa-
fetiva poderia superar a biológica. Inúmeros julgados admitiam que o 
registro do filho, no que concerne ao pai biológico, seria extinto a fim 
de prevalecer apenas o do pai afetivo (criação). 

Todavia, na contemporaneidade, o reconhecimento judicial de 
filiação socioafetiva poderá produzir efeitos sucessórios, assim como 
já é ocasionado com a filiação biológica, ou seja, se ambos trata-
rem de vínculos legítimos, não existe causa justificativa para que um 
se afaste ou se sobreponha ao outro, devendo, desta maneira, que 
acarretem os mesmos efeitos jurídicos vigentes, inclusive os suces-
sórios.

Portanto a sucessão depende do vínculo do amor e afeto, e 
não exclusivamente do vínculo de parentesco sanguíneo, devendo 
ser aferido minuciosamente em cada caso concreto, a fim de evitar 
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que na esfera social possa ocorrer um possível aumento significativo 
de demandas irrelevantes, que visem unicamente e exclusivamente 
aos fins patrimoniais, sendo preciso bastante cautela por parte dos 
operadores de direito aos verificarem tais lides. 

Assim, será possível tutelar as consequências jurídicas da 
multiparentalidade de forma igual ao que acontece com a família nu-
clear, levando sempre em consideração os princípios expressos na 
CF 88. Por fim, é evidente a necessidade de uma reforma legislativa, 
para que haja igualdade para todas as famílias em geral, e dessa for-
ma banir toda e qualquer divergência presente na atualidade.  

2.5 Os reflexos da multiparentalidade no direito sucessório dos 
ascendentes 

Ao se tratar desse tópico, a problemática é literalmente evi-
denciada pela questão da partilha de bens na linha ascendente em 
caso de família multiparental. Tal problema surge a partir da indaga-
ção: se a multiparentalidade produz efeitos em relação à multiplicida-
de de pais ou mães, o que ocorre se o filho vir a óbito antes de seus 
pais ou mães?

De acordo com Anderson Schreiber: 

se uma pessoa puder receber herança de dois pais, é 
preciso recordar que também pode ocorrer o contrário, 
pois a tese aprovada produz efeitos em ambas as dire-
ções: direito do filho em relação aos múltiplos pais ou 
mães, mas também direito dos múltiplos pais ou mães 
em relação ao filho.

Vale ressaltar que houve uma decisão proferida pelo STF, 
tal tema repercutiu bastante, havendo até uma maior preocupação 
quanto ao aumento de ações judiciais com o interesse exclusivamen-
te matrimonial, seja ele tanto no direito sucessório, de família ou até 
mesmo, previdenciário, salvo que dentro da esfera jurídica pode o fi-
lho receber alimentos destes, mas também, deverá o filho prestar ali-
mentos aos múltiplos pais, seguindo na linha inversa.

O artigo 1.836 do Código Civil (2002), no que tange à partilha 
de bens, explica como dar-se-á sucessão na ausência dos descen-
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dentes: “Na falta dos descendentes, são chamados à sucessão os 
ascendentes em concorrência com os cônjuges sobreviventes”. Ten-
do como base o artigo supracitado, percebe-se que não há especifi-
cações plausíveis que caracterizem à família multiparental.

Todavia, os Tribunais e o Conselho Federal de Justiça admi-
tiram, por critérios do art. 1836, e também por analogia, a aplicação 
em caso de sucessão na linha ascendente por família multiparental. 
Tal acontecimento ocorre pois o artigo 1.593 do Código Civil positivou 
a possibilidade de multiparentalidade.

Em seu livro, Flávio Tartuce leciona que “Com o reconheci-
mento da multiparentalidade, se o falecido deixar um pai biológico, 
um pai socioafetivo, uma mãe e uma esposa, os seus bens serão di-
vididos entre os quatro, também em concorrência.” (2020, p. 1706). 
Caso não exista cônjuge sobrevivente, o parágrafo segundo do arti-
go 1896 do CC explica que “na classe dos ascendentes, o grau mais 
próximo exclui o mais remoto, sem distinção de linhas” a título de 
exemplo, a existência de avó materna passa a excluir a possibilida-
de de serem chamados a suceder, ao mesmo tempo as bisavós ma-
ternas, isto ocorre porque o grau mais próximo exclui o mais remoto. 

Existe, dentro desse trâmite, uma questão de alta relevância 
e que vem a ser pautada em diversos ordenamentos jurídicos, que é 
a indagação de que “Se o falecido não deixou descentes e cônjuges, 
mas deixou dois pais e uma mãe, como dar-se-á a partilha dos bens?

Pois bem, se ocorrer a consolidação usando as ferramentas 
do artigo 1836, se 50% da herança for destinada à mãe, caberia a 
cada pai somente 25%, isto colocaria o pai em relação de posição di-
minuída para com a mãe, dessa forma seria preciso a aplicação dos 
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, para que assim 
haja uma partilha de forma igualitária entre todos os ascendentes, 
sejam biológicos ou socioafetivos, devendo ser partilhada a herança 
entre os três ascendentes.

De antemão, caso o falecido proveniente de família multipa-
rental venha a óbito deixando cônjuge e mais quatro avós, frente a 
ausência de previsão legal, conclui-se que, neste caso deverá ser 
preservada a quota do cônjuge do artigo 1837 do CC, de modo em 
que o restante do patrimônio deverá ser partilhado entre os ascen-
dentes de forma igualitária.
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Portanto, baseado em tudo o que foi mencionado, afirma-se 
que o fator biológico por si só não possui força de refletir os sentimen-
tos e a imensa gama de relações que hoje em dia são necessários 
para formar uma família. A coexistência da filiação afetiva e biológica 
existe, e é tanto de fato como de direito, dessa forma, a multiparenta-
lidade alterou positivamente as diretrizes do direito sucessório brasi-
leiro, a fim de trazer a pacificação para a famílias em geral.

3 METODOLOGIA

Para melhor analisar o tema proposto, a metodologia adotada 
para desenvolver o trabalho em comento foi a bibliográfica, pois ela 
oferece recursos que auxiliam na identificação e solução de proble-
mas já conhecidos, como também norteiam para elucidar questões 
que ainda não se solidificaram. 

Para mais, corrobora para que o tema seja investigado sob 
uma nova perspectiva, isto é, elaborando conclusões hodiernas. Por-
tanto, o trabalho foi amparado por artigos, livros, revistas cientificas, 
leis, jurisprudências e doutrinas para atingir seu objetivo, pois assim 
buscou-se propor um trabalho objetivo, claro e coeso utilizando-se de 
autores e fontes confiáveis na pretensão de atingir o objetivo da temá-
tica proposta.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Com base no que foi elencado neste trabalho, pode-se obser-
var que a multiparentalidade relaciona-se intimamente com a ques-
tão da socioafetividade. Isto é, a família não se baseia apenas na 
questão consanguínea, tendo como fator essencial o laço afetivo.

Ainda vimos que o poder familiar não é mais tão presente nos 
dias de hoje e que nos atuais arranjos familiares todos têm liberdade 
e autonomia no seio familiar, formando assim múltiplos tipos de famí-
lias como a biparentalidade, bimaternidade, bipaternidade e, por fim, 
a multiparentalidade, que é a pauta principal deste artigo. 

A multiparentalidade por muitas vezes confunde-se com a so-
cioafetividade, no entanto, uma difere-se da outra, uma vez que a 
multiparentalidade abrange a questão da afetividade como pilar para 
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aqueles que possuem vários pais ou mães, enquanto a socioafetivi-
dade é o amor, carinho, respeito entre aqueles que não possuem de 
fato o mesmo sangue.

Como o objetivo primário desse artigo é relacionar a multipa-
rentalidade com os direitos sucessórios, foi exposto que o código ci-
vil nada versa sobre tal instituto no que concerne à sucessão heredi-
tária, utilizando-se dos julgados de tribunais para resolver tais lides 
quando apresentadas nos judiciários, isto é, a jurisprudência por ana-
logia aplica as mesmas regras sucessórias presentes no código ci-
vil (2002) das relações sanguíneas para aquelas baseadas no afeto.

No entanto, existem controvérsias no que tange aos direitos 
sucessórios dos ascendentes, uma vez que não existem teses firma-
das com relação à parte da herança que cada um deveria receber, o 
que gera uma incerteza sobre o tema em pauta.

Por último, vale destacar, que embora já se tenha julgados e 
o reconhecimento da multiparentalidade como uma família, a falta de 
legislação sobre questões pertinentes a essa gera uma insegurança 
jurídica, uma vez que, muitas pessoas podem acionar a justiça com o 
intuito apenas matrimonial, sem que exista o amor como elo afetivo.
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RESUMO
O presente artigo apresenta como tema “A repercussão social e jurídi-
ca ocasionada pela prisão civil sobre a dívida de alimentos”. A pesqui-
sa surge com o questionamento: quais são as repercussões que a pri-
são civil ocasiona sobre a dívida de alimentos? Com isso, apresenta-
-se com o objetivo de compreender os impactos que a prisão ocasiona 
perante a dívida alimentícia ao alimentando que necessita das custas 
para o mantimento pessoal, almejando apresentar os direitos da pes-
soa para garantir a sobrevivência digna necessária para atender as 
suas necessidades físicas, morais e jurídicas. Para o alcance do objeti-

https://orcid.org/0000-0002-2087-0842
mailto:direito.vitoria27@gmail.com
https://orcid.org/0000-0002-5959-9121
mailto:Juangaspardivino@gmail.com
https://orcid.org/0000-0001-8625-9280
mailto:thalia2627x@gmail.com
https://orcid.org/0000-0001-9343-9685
mailto:luanahlopes@hotmail.com


137

vo geral deste trabalho, traçaram-se os objetivos específicos, que são: 
relatar sobre a pensão alimentícia; entender qual a sanção sofrida pe-
los devedores dos alimentos e apontar os direitos que a criança/ado-
lescente tem diante a obrigação alimentar. Compreende-se que, a pes-
quisa foi abordada por meio de livros e artigos científicos e quanto aos 
seus métodos de desenvolvimento, os procedimentos técnicos adota-
dos são de cunho bibliográfico, para atingir uma conclusão específica.
Palavras-chave: Prisão Civil. Alimentos. Pensão alimentícia.

ABSTRACT
This article presents as the theme The social and legal repercussion 
caused by the Civil prison on food debt, the research arises with the 
question: what are the repercussions that civil prison has on food debt? 
With this there is the objective of understanding the impacts that prison 
has on food debt when feeding that it needs the costs for personal gro-
cery. Aiming to present the rights of the person who needs to ensure 
the dignified survival necessary to meet the physical, moral and legal 
needs. In order to achieve the general objective outlined in this article, 
the specific objectives were created, which are to report on the alimony, 
understand what the sanction suffered by the debtors of maintenance 
and also to point out the rights that the child/adolescent has before the 
maintenance obligation. It is understood that the research was approa-
ched through books and scientific articles, regarding the method of re-
search development, the technical procedures adopted is the bibliogra-
phic, to reach a specific conclusion.
Keywords: Civil Prison. Foods. Alimony.

INTRODUÇÃO

O presente artigo vem propor uma discussão acerca das pos-
sibilidades processuais relacionadas à dívida de alimentos. Neste 
contexto, trabalhando o ensejo da possibilidade da prisão civil do de-
vedor de alimentos e sua repressão na seara jurídica e social. Com 
efeito, compreendendo o surgimento dessa possibilidade jurídica e 
os critérios de sua decretação.

As determinações processuais ligadas à prisão civil do devedor 
de alimentos surgem como uma responsabilidade pessoal executiva de 
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cumprimento dentro do espaço legal brasileiro. Haja vista que a prisão 
civil do devedor de alimentos após o pacto de São José da Costa Rica 
passou a ser a única possibilidade de prisão civil. Anteriormente existia 
a possibilidade da prisão do depositário infiel, mas essa não existe mais 
no cenário legal. O artigo surge do questionamento: quais são as reper-
cussões que a prisão civil ocasiona sobre a dívida de alimentos?

Para a compreensão desta temática dentro do contexto pro-
cessual é importante frisar que o objetivo geral é compreender os im-
pactos que a prisão ocasiona perante a dívida alimentícia ao alimen-
tando que necessita das custas para o mantimento pessoal. Bus-
cando apresentar os direitos da pessoa para garantir a sobrevivên-
cia digna necessária para atender as suas necessidades físicas, mo-
rais e jurídicas.

Para o alcance do objetivo geral proposto no presente artigo, 
traçaram-se os objetivos específicos, que são relatar sobre a pensão 
alimentícia; entender qual a sanção sofrida pelos devedores dos ali-
mentos e também apontar os direitos que a criança/ adolescente tem 
diante a obrigação alimentar.

A metodologia utilizada para o alcance dos objetivos traça-
dos foi compreender que a pesquisa foi abordada por meio de livros 
e artigos científicos, quanto ao método de desenvolvimento, os pro-
cedimentos técnicos adotados são de cunho bibliográfico, para atin-
gir uma conclusão específica. Considera-se analisada também a apli-
cação da natureza de pesquisa tecnológica dos procedimentos, esse 
trabalho se realiza por meio de observações indiretas, com explica-
ções feitas nas citações.

A pesquisa utiliza ferramentas de documentos de dados com 
detalhamento. Dessa forma, é possível perceber que o trabalho cien-
tífico de forma bibliográfica é importante e abrangente para os próxi-
mos pesquisadores.

No primeiro instante, trata-se da narrativa histórica da prisão 
civil do devedor de alimentos, singularizando seu princípio no siste-
ma normativo jurídico. Após a vigência do código de processo civil de 
2016 ocorreram mudanças relacionadas aos prazos, mecanismos e 
direitos, gerando obrigação decorrente de parentesco, que deverão 
ser analisados com o recente estudo, partindo primeiramente da his-
tória deste princípio.



139

A narrativa histórica da prisão civil por obrigações versa so-
bre o direito romano, o qual abordava a lei das XII Tábuas que hora 
concedido à execução pessoal do devedor através de indispensáveis 
condições. Quanto ao tema de alimentos, seria abordado diferente-
mente deste contexto pessoal, as circunstâncias condizentes seriam 
analisadas como um valor moral.

No sistema jurídico brasileiro, voltado à constituição federal de 
1988, em seu artigo 5º, inciso LXVII reporta-se que “não haverá pri-
são civil por dívida, salvo a do responsável pelo inadimplemento vo-
luntário e inescusável de obrigação alimentícia” (BRASIL, 1988) Se-
guindo, elucidamos as considerações preliminares sobre os alimen-
tos em face da obrigação da prestação pecuniária de alimentos.

Os institutos dos alimentos permitem que o alimentado bus-
que o que lhe é devido, perante sua hipossuficiência em suprir por si 
mesmo sua vivência, assim destarte, compete ao alimentante o de-
ver de proteção que se opõe ao que antes se entendia como valor 
moral. Ademais, o incumprimento inescusável do endividado provirá 
à via executória.

No segundo instante, destacamos a prisão civil no âmbito da 
constituição federal, comoventemente aos direitos fundamentais e 
aos princípios processuais. Além de ser uma prisão de natureza civil, 
analisa-se que esse tipo de prisão deverá ter o igual procedimento 
da prisão penal, conforme poderá ser decretada pela autoridade po-
licial em que encaminhou o mandado de prisão. A importância do tra-
tado da Organização dos Estados Americanos e o Pacto de São José 
da Costa Rica trouxeram relevância para as emendas constitucionais 
brasileiras, sendo assim, mantendo a proibição da prisão por dívida, 
exceto no caso de inadimplemento de obrigação alimentar.

No terceiro instante, analisaremos os meios de admissibilidade e 
a decretação da prisão civil do devedor de alimentos como medida máxi-
ma para o recebimento da dívida alimentar. O fundamento da prisão civil 
se encontra na norma jurídica de natureza civil, bem como na constitui-
ção federal, condicionando a sua aplicação em face de dívida não paga.

Por fim, vale ressaltar que o estudo direcionado à prisão civil do 
devedor de alimentos, é de grande relevância socialmente, pois a po-
pulação deve compreender os contextos de suas implicações jurídicas 
e processuais através de informações direcionadas para a temática.
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CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES

Dentro do enfoque preliminar é importante destacar que a pre-
sente temática é de grande relevância jurídica e social, visto que a 
aplicação de intervenções jurídicas deve primar por implicações que 
causem um efeito de reparação de danos e não provoque ainda mais 
danos no cenário da sociedade.

Neste sentido, o presente capítulo vem destacar os aspectos 
conceituais de alimentos, bem como evidenciar os panoramas histó-
ricos da implantação de medida de prisão para o devedor de alimen-
tos, quando lhe for devida essa aplicação, destacando os requisitos 
que implicam nessa medida.

Assim, o direito aos alimentos surge do resguardo do próprio 
ordenamento jurídico em alicerçar mecanismos legais para ordena-
mento jurídico brasileiro e recebe grande proteção legal de garan-
tia dos alimentos. As punições para aquele que deixar de cumprir 
com suas obrigações alimentares vai desde aplicação de medidas de 
constrição de bens até a privação da liberdade, ou seja, prisão civil.

Alimentos

É cediço que a necessidade e o dever alimentar são preceitos 
sociais e jurídicos que alicerçam um direito natural do homem, sen-
do historicamente consubstanciado sob a égide da moral e da virtu-
de da cultura social. É de ordem moral, que historicamente suficiente 
para garantir àquele que não possuía condições de prover seu pró-
prio sustento, ser auxiliado financeiramente por seus familiares.

Os alimentos portam-se como necessários e indispensáveis à 
manutenção da vida digna do ser humano. Ademais, a alimentação é 
um direito social assegurado, fora a assistência aos desamparados de 
modo que, aquele que necessitar de alimentos, possa receber de quem 
deve pagá-los. A obrigação de prestar alimentos está ligada à família. 
Nesse cenário, os pais são exclusivamente responsáveis a tornar efeti-
vo o seu cumprimento, assim então, configura-se como um dever cons-
titucional e fundamental para o foco do cumprimento da obrigação.

Diante da temática, adentrando mais a relação conceitual dos 
alimentos cíveis, para Yussef Said Cahali (2002, p.16) diz que ali-
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mentos são as “prestações devidas, feitas para quem as recebe pos-
sa subsistir, isto é, manter sua existência, realizar o direito à vida, tan-
to física, como intelectual e moral”.

Outrossim, o indivíduo precisa do resguardo familiar, manten-
do a finalidade para atender às necessidades de sua mantença, de 
uma vida junta ao anseio familiar e no mínimo prazerosa para a sua 
sobrevivência. Porém, ressalta-se a importância da responsabilida-
de dos pais para seguir a missão de impor a educação, de sustentar 
e manter os filhos, proporcionando uma vida digna, sobre os seus al-
cances. A pensão alimentícia é um direito dos filhos, a qual os paren-
tes podem solicitar ao benfeitor um valor para auxiliar no pagamen-
to das suas despesas, tais como, alimentos, vestimentas, lazer, estu-
dos, saúde e demais custos da vida.

Vale destacar o que bem indica o doutrinador Carlos Roberto 
Gonçalves, bem explica a questão:

O Estado tem, pois, interesse direto no cumprimento das 
normas que impõe a obrigação legal de alimentos, pois a 
inobservância ao seu comando aumenta o número de pes-
soas carentes e desprotegidas, que devem, em consequ-
ência, ser por ele amparadas. Daí a razão por que as alu-
didas normas são consideradas de ordem pública, inder-
rogáveis por convenção entre os particulares e impostas 
por meio de violenta sanção, como a pena de prisão a que 
está sujeito o infrator (GONÇALVES, 2017, p. 778).

Quanto ao pagamento da pensão alimentícia, a pessoa não 
poderá se eximir apenas a pagar quantia certa, pois diante o enten-
dimento normativo, existe formas de como poderão ser realizadas o 
dever de prestar os mantimentos aos filhos, como a obrigação ali-
mentar própria, que garante ao credor todos os meios que necessi-
ta, como calçados, vestimentas, alimentos e os demais necessários.

Diante disso, a responsabilidade alimentícia é importante, 
pois busca garantir o sustento digno do filho. Ademais, a obrigação 
alimentícia é imposta pela lei a fim de que tenha meios para o susten-
to e mantimento a quem necessita, seja por parentalidade entre as 
mesmas. Na falta dos pais, os parentes podem fornecer os alimen-
tos, porém, não poderá os que estejam em linha reta, pois estes não 
possuem direito de alimentos entre si.
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Narrativa histórica da prisão civil do devedor de alimentos

A prisão civil tem como evolução histórica na antiguidade onde 
acreditavam que os deuses eram considerados como meio de provas 
do pacto que ocorria entre o credor e o devedor ignorando a inadim-
plência dos mesmos. Ademais, a Lex Poetelia Papiria, de 326 a.C., 
“estabeleceu que o inadimplemento passaria a ensejar não mais a 
execução pessoal, mas tão somente a execução patrimonial do de-
vedor, com exceção do inadimplemento das dívidas provenientes de 
delitos, que permitia a execução da própria pessoa” (CARDOSO, Pri-
são civil pelo não-pagamento de pensão alimentícia).

Nessa esteira, é importante destacar que como bem lavrado 
pelo art. 5º, LXVII, da Constituição Federal, a prisão civil decretada 
diante do inadimplemento voluntário e inescusável da obrigação ali-
mentar, é salvaguardar da constitucionalmente e internacionalmen-
te como a única modalidade de prisão civil existente no cenário le-
gal brasileiro.

Havia em 1992, o pacto São José da Costa Rica que construiu 
a autorização da prisão civil em face do endividado. Já se tratando de 
dívida por prestação de alimentos, o tema era tratado completamen-
te diferente da dívida pessoal, tal fato era meramente tratado como 
caridade ou piedade sendo considerado como um valor moral. Entre-
tanto, futuramente se passou a ter certa relevância no ordenamento 
jurídico, sendo positivado e gerando obrigação decorrente de paren-
tesco (HUMENHUK, 2002).

De acordo com as relações familiares, iniciou a obrigação ali-
mentar sob a responsabilidade entre os ascendentes e descenden-
tes daquele cidadão necessitado. Ademais, na família ilegítima da-
quele indivíduo, os irmãos e cônjuges possuíam o dever em prestar 
alimentos.

PRISÃO CIVIL EM FACE DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL

O cenário constitucional integra o cenário essencial e legisla-
tivo mais importante do cunho jurídico brasileiro. Em razão disso, po-
de-se elencar o que bem informa o art. 5º, que trata das garantias de 
ordem fundamental.
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O artigo 5º, LXVII, da Constituição Federal, bem informa que 
a prisão civil é medida excepcional determinada diante do inadimple-
mento voluntário e inescusável da obrigação alimentar, constituindo 
a única forma de prisão civil no Brasil.

A prisão civil no âmbito constitucional é adotada juntamente 
com o Pacto São José da Costa Rica, que é um tratado internacional 
sobre os direitos humanos, onde é estabelecido que as pessoas não 
devem ser detidas por dívidas, ademais, a convenção assegura di-
versos direitos, como a personalidade jurídica, liberdade do indivíduo 
nas formas de imaginação e representação facial, direito ao nome e 
também a isonomia em face da lei.

Juntando a isso, o princípio do contraditório e ampla defesa 
devem ser primados por uma igualdade ou até mesmo reciprocidade 
entre as partes. Esse princípio constitucional busca realizar a defe-
sa para as partes daquilo que não for favorável para eles. Ademais, a 
ampla defesa busca garantir ao endividado a oportunidade de apre-
sentar todos os elementos tendentes para o processo, para que se-
jam esclarecidas as verdades.

Meios executivos da obrigação alimentar

Os modos de aplicação dos alimentos existem de diversas 
maneiras para forçar o executado a realizar o pagamento com os va-
lores que estão em aberto. O pagamento em espécie não é a úni-
ca forma do necessitando receber as duplicatas de alimentos. Des-
sa forma, o devedor pode escolher a forma que lhe convém para es-
colher a execução.

Ocorre a solicitação para o cárcere cível, após 90 (noventa 
dias) com parcelas atrasadas divididas em três. O presídio para o pe-
nhorado acontece quando não são justificadas de forma legal como 
meio de provas para o juiz, com isso, ocorre prisão nos tempos de um 
a três meses. Valem ressaltar, que o executado não pode ser confina-
do duas vezes pela mesma despesa.

A forma mais prática de efetivar os alimentos é através de 
sub-rogação, ou seja, requerendo que o valor devido da pensão dos 
alimentos seja descontado diretamente da folha de pagamento do 
endividado. Porém, se a empresa responsável não efetivar a submis-
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são do ordenamento judicial na folha de pagamentos do empregado, 
é lhe provocado o crime de desobediência, sendo assim, passando 
a responder pelos pagamentos. A doutrina dominante acredita que 
a forma de folhas de pagamentos, juntamente com o abatimento de 
alugueres, tem que ser utilizada de forma como prioridade da prisão 
do devedor de alimentos.

Além disso, outra forma frequente que acontece nos meios 
executivos da obrigação alimentar é o caso da expropriação, que 
ocorre quando o bem é penhorado do endividado, através de bus-
cas em contas financeiras e também na apropriação com base legal 
dos bens móveis, com isso, há outros meios para submeter o sujeito 
a pagar suas dívidas.

Sanções psicológicas do devedor

Em respeito ao castigo que o devedor recebe, trata-se da fase 
inicial com o inadimplemento sobre um dever de fornecer susten-
to para um indivíduo menor, e para que não haja uma sanção so-
bre este indivíduo, é necessário que haja a realização da remunera-
ção da importância certa. A penhora de bens acontece quando na co-
brança das pensões vencidas e não pagas dos últimos três meses, 
pode recorrer para os bens móveis do autor, como carros, casas ou 
até mesmo dinheiro depositado na conta corrente.

Diante disso, quando começa o processo de execução dos ali-
mentos, o mesmo recebe uma intimação para o pagamento em até 
três dias, que deve ser provado ou justificado caso não consiga. O 
juiz proferirá sentença extintiva do procedimento de andamento, caso 
o dinheiro caia nesse prazo combinado. Todavia, quando não há o 
pagamento, o executado tem o direito de apresentar sua defesa den-
tro do mesmo processo de execução mediante.

Com isso, em respeito ao não cumprimento da obrigação, o 
magistrado pode dar o seguimento da execução para realizar a pe-
nhora e também os demais, as gestões de expropriação patrimonial. 
O período em que o réu pode ficar preso devido a essas dívidas é no 
prazo de 1 a 3 meses de detenção, porém essa prisão deve ser cum-
prida no regime fechado e o réu deve ficar separado dos presos co-
muns, ou seja, aqueles réus de processos criminais. Ademais, quan-
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do o preso cumprir a pena dentro do cárcere privado não faz com que 
exime o executado pagamento das prestações vencidas e vincendas.

Vale salientar, que a fixação do percentual dos rendimentos lí-
quidos no patamar de cinquenta por cento (50%), conforme estabe-
lece o parágrafo 3º do artigo 529 do CPC/15:

Art. 529, § 3º Sem prejuízo do pagamento dos alimentos 
vincendos, o débito objeto de execução pode ser descon-
tado dos rendimentos ou rendas do executado, de for-
ma parcelada, nos termos do caput deste artigo, contanto 
que, somado à parcela devida, não ultrapasse cinquenta 
por cento de seus ganhos líquidos.

Diante do artigo exposto, é possível perceber que na prática, a 
dívida poderá ser de 30%, anteriormente permitido pelo Código Pro-
cesso Civil e mais 20% descontado do seu salário para que seja qui-
tado o débito alimentício. Quando acontece acordo entre as partes 
de forma extrajudicial, e ocorrer de ser descumprido entre ambos, as 
regras são válidas da mesma forma da cobrança judicial.

Responsabilidade alimentícia avoenga: possibilidades e reper-
cussão social

No que tange a obrigação alimentar, a mesma pode gerar res-
ponsabilidade não só para o devedor direto de alimentos, bem como 
situações em que a obrigação pode até atingir os avós, e ainda en-
sejar até na prisão civil dos mesmos, com correspondente possibili-
dade de prisão.

Dessa forma, com a persistência do incumprimento da efetu-
ação dos alimentos devidos, é cabível ao judiciário aplicar às provi-
dências necessárias, incluindo a prisão do devedor, cuja essa prisão 
atualmente é a única forma permitida pelo âmbito cível. Adiante, é es-
tabelecido o dever de prestar alimentos em face dos avós, quando 
ocorre o descumprimento da ordem.

Processa-se desse modo para manter o resguardo ao alimen-
tado, visando o cumprimento do pagamento. Sendo assim, analisa-
-se que, com o inadimplemento das prestações alimentícias, os avós 
ficam sujeitos às penalidades sobre a execução de alimentos pela re-
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gra da prisão civil do devedor, sendo observadas as medidas imple-
mentadas de resguardo físico e mental e de proteção da idade dos 
oficiosos de alimentos avoengos.

Conceitos

A responsabilidade avoenga é imposta por lei para tratar da 
obrigação dos ascendentes de prestar alimentos aos descendentes 
que necessitam de amparo, essa responsabilidade dos avós ao pa-
gamento da prestação alimentícia é subsidiária, pois se torna obri-
gatória quando os pais estão impossibilitados total ou parcial de não 
manter com a quantia alimentar definida.

O dever de prestar alimentos, conforme o Código Civil pre-
vê em seu art.1696/98, é uma responsabilidade recíproca entre os 
pais e filhos, entretanto, havendo a necessidade e os pais estarem 
ausentes de poder arcar com os alimentos, essa pode alcançar aos 
demais ascendentes. Ainda assim, os avós são classificados para 
a integração da relação alimentícia para se tornar os principais res-
ponsáveis para essa complementação obrigacional. Com a falta dos 
pais, a obrigação repassa aos ascendentes de grau mais próximo, e 
segue a ordem do parentesco em linha reta, com a falta destes. No 
entanto, vêm os avós em primeiro, em seguida os bisavôs e assim 
sucessivamente.

Todavia, é um direito fundamental advindo da Constituição, 
com relação à subsistência dos netos, não podendo os avós ou os 
classificados para prestar a determinada assistência, eximir-se de tal 
obrigação. Considerando o princípio da solidariedade familiar e da 
dignidade da pessoa humana, para resguardar e amparar o necessi-
tando. Não obstante, os alimentos avoengos são subsidiários e com-
plementares porque são pagos pelos avós em decorrência do víncu-
lo de parentesco, quando ocorrer a impossibilidade dos pais de arcar 
com a necessidade.

Existe o vínculo entre a necessidade e a possibilidade dos de-
vedores de alimentos e o credor, verifica-se a necessidade como o 
meio de pleitear os alimentos para a manutenção do alimentando, 
enquanto a possibilidade é esta cobrada do alimentante que poderá 
ajudar com os gastos necessários.
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Com efeito, a jurisprudência e a doutrina entendem ser possí-
vel a aplicação desse critério para completar com os valores suficien-
tes que o pagador consiga atribuir à pensão alimentícia. Neste caso, 
os valores serão pagos complementados pelos avós, tendo em vista 
que será demandada aos ascendentes a participação da obrigação 
avoenga se o genitor comprovar sua insuficiência econômica, onde 
será analisada a renda do genitor e a verba fixada para corresponder 
à insuficiência de recursos declarada.

ADMISSIBILIDADE E DECRETAÇÃO DA PRISÃO CIVIL DO DE-
VEDOR DE ALIMENTOS

Da prisão civil do devedor de alimentos, ocorre à exigibilidade 
da obrigação do devedor de prestar os alimentos, caso o mesmo se 
negue a prestar com a obrigação, o exequente poderá arguir os re-
quisitos para solicitar a prisão civil, ademais, cabe à parte assistida 
requerer a intimação do devedor para que este efetue o pagamento, 
devendo ele justificar se já realizou o pagamento ou a impossibilida-
de de efetuar no prazo de três dias.

Se ocorrer de o executado permanecer inerte ou não justificar 
sobre sua impossibilidade de pagamento, concorre ensejar na ordem 
imediata de prisão civil que poderá ser fixada de um a três meses. 
Devendo ainda ser cumprida a prisão em regime fechado, o devedor 
ficará em liberdade só após o cumprimento do pagamento, além dos 
que se venceram durante o período prisional, ficando obrigado a ar-
car com as prestações em aberto.

O débito alimentar que pode gerar a prisão civil do devedor de 
alimentos enseja na dívida compreendida com o atraso de até três 
prestações anteriores ao ajuizamento da execução e as que se ven-
ceram durante o curso do processo, a fim de assegurar a segurança 
jurídica e efetividade ao alimentado.

Por dívida alimentar, caracteriza-se daquele que advém da lei. 
Tem como objetivo para o cumprimento da obrigação alimentar o vín-
culo familiar e possibilita que sejam manifestadas as vontades do 
exequente dentro do contrato de natureza alimentar.
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Admissibilidades

A prisão civil por inadimplemento e não efetivação dos alimen-
tos a quem de direito necessita tem caráter coercitivo e de cunho 
obrigatório para o cumprimento das prestações devidas. Em relação 
à forma em que a prisão deve ser cumprida, a mesma deverá ser re-
alizada em regime fechado. No entanto, distante daqueles detentos 
por cumprimento de processos criminais. O prazo máximo da prisão 
civil tratando de alimentos definitivos ou provisórios é de sessenta 
dias.

A carceragem para o endividado ocorre no caso do vencimen-
to no curso do processo até às prestações anteriores ao ajuizamento 
da execução. Com o atual entendimento jurídico, aquele que não re-
aliza o pagamento no prazo de três dias, e não provando, ou se não 
comprovou justificativa da impossibilidade, o juiz poderá requerer o 
pronunciamento judicial, visto isso, ter-se o seu nome incluso no ca-
dastro do banco de dados do serviço de proteção ao crédito. Se o dé-
bito se encontra acumulado por período superior a 3 meses, perde o 
seu caráter alimentar.

Gagliano, Pablo Stolze (2003) afirma que a Convenção Inte-
ramericana de Direitos Humanos (Pacto de São José da Costa Rica), 
incorporada em nosso direito positivo pelo Decreto n. 678/92, que so-
mente admitiu a prisão civil em caso de débito alimentar. Ademais, 
vale ressaltar que, o STF fixou a supremacia do comando constitucio-
nal, para autorizar a medida também no caso do depositário infiel. O 
mesmo autor descreve ainda que, a prisão civil é decorrente de ina-
dimplemento voluntário e inescusável de obrigação alimentar perante 
a importância do interesse em tela, cuja medida necessária, por ana-
lisar que o devedor só cumpre o dever de execução alimentícia quan-
do por inadimplência é para cumprir com os pagamentos.

No bojo deste trabalho, a atualidade, a (hesitante) eficácia da 
prisão no intento prático, como marco teórico têm-se as considera-
ções do julgado abaixo colacionado, motivando-se a uma reflexão 
sobre a legalidade da prisão civil por dívida de alimentos, que atenta 
contra a dignidade da pessoa humana e só aumenta o alcance moral 
e afetivo nas relações familiares rompidas.
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Decretações

A prisão por dívida alimentar tem caráter coercitivo, é criada 
por meio de decreto prisional, que impõe o devedor a cumprir com 
suas obrigações, e somente se for quitado o débito alimentar será 
solto. É notório que o objetivo da execução alimentícia é de impor ao 
devedor dos alimentos, de forma coercitiva, a satisfazer as exigên-
cias do alimentado.

Seguindo este entendimento, Medina (2004, p. 508) também 
defende o caráter coercitivo da prisão civil:

O caráter meramente coercitivo da prisão civil, no caso, 
é ressaltado pelo art. 733, 2º, do CPC. Tratando que o 
cumprimento da prisão não exime o devedor de pagar a 
prestação alimentícia devida. Pode suceder, assim, que a 
medida coercitiva empregada seja ineficaz, de modo que 
o devedor, apesar da ameaça, e mesmo concretizada a 
prisão, se negue a satisfazer a obrigação alimentar. (ME-
DINA, 2004, p. 508).

Neste entendimento, ressalta-se de forma clara que a prisão 
representa tamanha medida que tem por finalidade fixar o cumpri-
mento de obrigações, estando iminente que, a questão que se apre-
senta é de colisão de direitos basilares em que se admite o sacrifício 
de um para assegurar o cumprimento de outro, tendo em vista sua 
preponderância.

Após o encerramento da ação judicial de alimentos e o endi-
vidado não ter realizado o pagamento, poderá haver uma ação exe-
cutória para obrigar de forma mais regularizada o pagamento da res-
ponsabilidade nutriente civil. Há algumas formas de penalidades dis-
postas na legislação brasileira para o sujeito que se encontra inadim-
plente, como por exemplo, a penhora, o desconto em folha do salário 
do executado em favor do exequente e o cárcere civil.

Ademais, não haverá responsabilidade civil por dívida salvo a 
do responsável pelo inadimplemento voluntário da obrigação nutrien-
te e a do depositário infiel. Diante dessas apresentações, o penhora-
do apesar de suas culpas por falta de compromisso, o mesmo deve 
ter garantido o respeito a sua dignidade, pois é um cidadão que não 
cometeu crime.
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Somando a isso, quando inadimplemento ocorre por motivos 
alheios à vontade do endividado, sejam por perda de emprego ou até 
mesmo mudança desfavorável da circunstância financeira, acrescen-
tando a falta de condições monetárias para quitar sua responsabili-
dade, faz com que a punição seja completamente ineficaz para o cre-
dor percorrendo de medida coercitiva para medida punitiva.

REPERCUSSÃO SOCIAL E JURÍDICA DA PRISÃO CIVIL DO DE-
VEDOR DE ALIMENTOS

A repercussão social e jurídica sobre a prisão pelo inadimple-
mento de obrigação alimentar surge a partir do contexto obrigacional 
familiar. O ordenamento jurídico brasileiro programa o dever alimen-
tar com o objetivo de serem considerados os direitos e deveres per-
meados pelas relações familiares entre seus integrantes.

Ocorre que, quando a relação entre os genitores chega ao tér-
mino, nasce uma obrigação destinada a suprir as necessidades pes-
soais do filho. Ademais, quando não respeitado os direitos do indiví-
duo, gera a insatisfação social, sendo cobradas ao meio jurídico for-
mas de resolução para o cumprimento do dever alimentar. Sendo as-
sim, vislumbra a possibilidade de aplicação do artigo 528 do código 
de processo civil que trata do mecanismo da prisão civil como uma 
medida coercitiva apta a constranger o inadimplente para efetuar o 
pagamento da obrigação exigida.

Diante o dispositivo legal citado, situa-se que a prisão civil co-
mina o tratamento de pena como uma modalidade de coerção pes-
soal. No âmbito jurídico existe determinadas repercussões acerca do 
tema prisão civil do devedor de alimentos, a primeira a ser discutida 
é sobre a eficácia de tal medida coercitiva, no que se refere à satis-
fação do crédito alimentar, conforme o HERTEL (2011, p. 72) “a pri-
são do devedor de alimentos não ofende a dignidade da pessoa hu-
mana: ao contrário, ela preserva a vida e a dignidade do credor dos 
alimentos”.

Conforme exposto, o jurista explica que a utilização da pena 
privativa de liberdade não irá afetar em nada perante o pleito do cre-
dor de alimentos, é visto o contrário, busca atender justamente seu 
processo.
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Por fim, conclui-se que a prisão civil em face de dívida alimen-
tícia, por maioria das vezes se concretiza pelo fato da impossibilida-
de de prestá-los, salienta considerar também a análise sobre o atual 
cenário brasileiro, onde o índice de desemprego atinge cerca de vin-
te e nove milhões de brasileiros. Logo, com a decretação da prisão 
enfraquece o vínculo familiar e afasta o alimentante do cumprimen-
to dos seus deveres, situações comuns vistas com muita frequência 
nos judiciários, existindo a dificuldade de possibilitar a realização do 
adimplemento da obrigação alimentar.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Com efeito, é de grande importância enfatizar que a temática 
em comento é essencial para o cenário jurídico e social. No tocante 
ao contexto histórico da prisão civil por obrigação, durante o perío-
do do direito romano, o devedor inadimplente respondia por suas dí-
vidas com a própria liberdade e até às vezes com a vida. Conside-
ra-se atualmente, que os princípios e garantias regulamentados pelo 
ordenamento jurídico devem ser preservados, sob pena de nulidade 
absoluta.

O Sistema Jurídico Brasileiro, ART. 5º, inciso LXVII, reflete 
que a medida de prisão é uma exceção como meio indireto que ob-
jetiva o cumprimento da obrigação civil. Ademais, a ideia da prisão 
como meio coercitivo de impor ao devedor de alimentos que seja 
rapidamente satisfeito as demandas do credor de alimentos. O que 
está pautado aqui é a subsistência do alimentando e, portanto, é pos-
sível a prisão do alimentante.

A inadimplência de pagamento dos alimentos, por si só, não 
é causa abrangente de fundamentos para a decretação da prisão 
do devedor, torna-se necessário, diante da atual diretriz frisada pela 
Magna Carta, a análise dos argumentos explanados pelo alimentante 
em sua justificativa, com a finalidade de comprovar a incidência dos 
requisitos, voluntário e inescusável. No entanto, a prisão civil está 
constituída nos requisitos da voluntariedade e inescrutabilidade do 
inadimplemento da obrigação.

Sobre a lei de alimentos de rito especial, conforme seu artigo 
19 estabelece o prazo de duração da prisão quanto a alimentos defi-
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nitivos ou provisórios, sendo de sessenta dias, em casos dessa mes-
ma natureza, obstante, com regras favoráveis ao alimentando. Con-
forme o visto, a prisão civil é uma medida excepcional.

Dessa forma, sustenta-se como um conteúdo de suma impor-
tância e relevância social e jurídica, logo, remeter-se sobre princípios 
e normas relevantes ao cumprimento de obrigação alimentar, prezan-
do a cidadania, o respeito à dignidade da pessoa humana, em suma, 
ressaltando-se pela integridade do Estado Democrático de Direito.
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E por fim, podemos destacar o ente município que apesar de não ter 
uma força policial propriamente dita podem optar por terem guardas 
municipais com algumas atribuições específicas. No Brasil, os dados 
apontam para uma imensa quantidade de crimes e isso faz com que 
ocorra uma sensação de insegurança na população em geral. A se-
gurança pública é descentralizada, onde cada estado tem as suas 
próprias polícias militares, civis. Devido ao alto índice de criminalida-
de, a prevenção tem um papel importante, seja direta ou indiretamen-
te. Ressalta-se também a importância da integração entre as polícias 
estaduais assim como a revisão do papel dos municípios e União na 
segurança pública. A Metodologia utilizada foi a pesquisa bibliográfi-
ca, uma vez que para o estudo fora necessário o estudo de casos e 
da legislação. A pesquisa concluiu que mudanças estruturais no mo-
delo de segurança pública são necessárias no sentido de possibilitar 
uma maior eficiência no combate a criminalidade.
Palavras-chave: Segurança Pública. Segurança na Constituição. 
Polícias.

ABSTRACT
At first, we highlight the conceptualization of the main provisions of ar-
ticle 144 of the Federal Constitution. According to the division of com-
petences of each entity. The first entity to be analyzed is the Union, 
which is responsible for the Federal Police, Federal Highway Police 
and Federal Railways. In this sense, each police officer and their at-
tributions are conceptualized. Subsequently, the police administered 
by the States are analyzed, which are the civil and military polices. Fi-
nally, we can highlight the municipality entity that, despite not having 
a police force itself, can choose to have municipal guards with some 
specific attributions. In Brazil, the data point to an immense amount 
of crimes and this causes a feeling of insecurity in the general popu-
lation. Public security is decentralized, where each state has its own 
military, civilian police. Due to the high crime rate, prevention plays an 
important role, either directly or indirectly. The importance of integra-
tion between state police is also highlighted, as well as the review of 
the role of municipalities and the Union in public security. The metho-
dology used was bibliographic research, since for the study it was ne-
cessary to study cases and legislation. The research concluded that 
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structural changes in the public security model are necessary in order 
to enable greater efficiency in the fight against crime.
KEYWORDS: public security. security in the constitution. polices.

INTRODUÇÃO

A segurança pública na carta magna está presente no artigo 
144 que estrutura toda a organização das atribuições ela tem como 
função a preservação da ordem pública e da incolumidade das pes-
soas e dos patrimônios. Isto é, segundo a Constituição federal os ob-
jetivos da segurança pública devem ser proteger não só a ordem pú-
blica mais assim como as pessoas e os patrimônios. Dessa Forma, 
é relevante destacar que o debate sobre segurança pública no Bra-
sil se encontra cada vez mais evidente nos últimos tempos e ideias 
como penas de morte, desmilitarização das polícias, descriminação 
de drogas estão cada vez mais presentes.

A Constituição no seu artigo 144 busca dividir entre os entes 
da federação as funções na segurança pública que serão desempe-
nhadas através das polícias vinculadas a cada entidade política. No 
caso a União fica responsável pelas as Polícias Federais e Rodoviá-
ria Federais os Estados responsáveis pela as Policias Civis e Milita-
res e os municípios podem optar pela as guardas municipais que são 
facultativas. Porém, também deve-se levar em conta que ao contrá-
rio do que o senso comum diz a segurança pública não se resume so-
mente a investigação policial e a repressão polícia várias outras insti-
tuições e até mesmo outros fatores contribuem para essa área.

O objetivo primário deste estudo é verificar como a organiza-
ção da segurança pública na Constituição em seu artigo 144 influen-
cia nas políticas públicas do setor e além disso, tem como objeti-
vos secundários conceituar a segurança pública no texto constitucio-
nal a luz do artigo 144 e contribuir para o debate acerca do tema e 
também avaliar e propor alternativas relacionadas a segurança públi-
ca na Constituição.Conforme destacam que noções de Estado e de 
Contrato Socialfazem menção a segurança social no contexto coleti-
vo (Szabó e Risso, 2018).

Com isso, a motivação para a realização deste trabalho foi 
buscar por entender a organização constitucional da segurança pú-
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blica e como essa forma de organização impacta nas políticas públi-
cas e nas atribuições que cada polícia exerce. Ademais, essa pes-
quisa também se justifica devido ao debate cada vez mais amplo que 
ocorre no nosso país a respeito da segurança pública e como pode-
mos melhorá-la. Bem como, é necessário também avaliar e propor al-
ternativas que geralmente são apresentadas sobre o tem.

Para a realização do trabalho a metodologia utilizada foi a 
pesquisa bibliográfica utilizando-se de ferramentas como a própria le-
gislação existente pertinente ao tema, doutrina, jurisprudência e além 
de estudos de casos que se mostram necessários quando relativos 
ao estudo de políticas públicas.

Nesse Contexto, primeiramente é enfatizado a conceituação e 
os aspectos gerais das polícias conforme o texto constitucional pos-
teriormente é ressaltado e analisado as aplicações práticas e suas 
consequências na organização da segurança pública destacando as-
sim aspectos relacionados a segurança pública no âmbito federal es-
tadual e também a questão da segurança pública no âmbito munici-
pal. E Por fim, busca-se a analisar as alternativas que existem para 
deixar as forças policiais mais eficientes. 

ASPECTOS CONCEITUAIS DE SEGURANÇA PÚBLICA FRENTE 
A CONSTITUIÇÃO FEDERAL

A segurança pública na Constituição Federal é destacada no 
artigo 144 que em seus dispositivos discorre sobre toda sua organi-
zação e especialmente como se dá a estrutura policial responsável 
por este seguimento. Assim, é fundamental evidenciar que a segu-
rança pública não é sinônimo somente de polícia e o tema de manei-
ra difusa é citado durante toda a lei maior, o que corrobora para uma 
interpretação complexa, que causa uma celeuma jurídica.

Conforme leciona José Afonso da Silva: 

“Mas a segurança pública não é só repressão e não é 
problema apenas de polícia, pois a Constituição, ao es-
tabelecer que a segurança é dever do Estado, direito e 
responsabilidade de todas (art. 144), acolheu a concep-
ção do I Ciclo de Estudas sobre Segurança, segundo a 
qual é preciso que a questão da segurança seja discuti-
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da e assumida como tarefa e responsabilidade perma-
nente de todos, Estado e população” (AFONSO SILVA, 
1997, p.744).

Neste passo, vale destacar que o processo de segurança so-
cial, é um papel coletivo, onde a comunidade de modo geral, deve 
se sentir responsável pela segurança pública e ter uma postura ati-
va na promoção de ações voltadas para o equilíbrio dos aspectos es-
senciais da segurança pública, haja vista seu papel importante para 
os cidadãos. 

No âmbito Federal, a União é responsável por manter três for-
ças policiais distintas cada uma com uma função específica. A Polí-
cia Federal que age como uma Polícia Judiciária, a Polícia Rodoviá-
ria Federal que tem a atribuição de patrulhar as rodovias federais e 
a Policia Ferroviária Federal cujo objetivo é a patrulha das ferrovias.

Inserindo-se nesse contexto dentre as atribuições da Polícia 
Federal estão o apuramento das infrações contra a ordem política e 
social, ou seja, crimes que ponham em risco a ordem democrática ou 
a organização social deverão ter como órgão responsável por sua in-
vestigação a Polícia Federal. Grande parte desses crimes tais como 
crimes contra a integridade e a soberania nacional, o regime represen-
tativo e democrático, a Federação e o Estado de Direito; a pessoa dos 
chefes dos Poderes da União. Estão presentes na lei 7.170 de 1983 
a lei de segurança nacional. Conforme destaca José Afonso da Silva:

“A polícia federal destina-se: a prevenir e reprimir o tráfico 
ilícito de entorpecentes e drogas afins, o contrabando e 
o descaminho, sem prejuízo da ação fazendária e de ou-
tros órgãos públicos nas respectivas áreas de competên-
cia” (AFONSO SILVA, 1997, p.795).

Além da Polícia Federal, a União também é responsável por 
duas forças policiais que detém a competência de realizar o patrulha-
mento ostensivo e garantir a segurança tanto das rodovias federais 
quanto das ferrovias que são a Polícia Rodoviária Federal e a Polícia 
Ferroviária Federal.

A Polícia Rodoviária Federal está prevista no § 2 do artigo 144 
da Constituição Federal:
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“§ 2º A polícia rodoviária federal, órgão permanente, or-
ganizado e mantido pela União e estruturado em carrei-
ra, destina-se, na forma da lei, ao patrulhamento ostensi-
vo das rodovias federais” (BRASIL, 1988)

E por sua vez, a Polícia Ferroviária Federal está disciplinada 
no o § 3º do artigo 144 da Constituição de 1988:

“§ 3º A polícia ferroviária federal, órgão permanente, or-
ganizado e mantido pela União e estruturado em carrei-
ra, destina-se, na forma da lei, ao patrulhamento ostensi-
vo das ferrovias federais.”  (BRASIL, 1988)

Outro ente federativo que tem atribuições bem definidas pela 
lei maior na área da segurança pública são os Estados, que possuem 
o papel de manter suas Polícias Militares responsáveis pelo Policia-
mento ostensivo, as Polícias Civis responsáveis por serem as polí-
cias judiciárias estaduais. 

 A polícia militar é a polícia que fica responsável por exercer 
atividades ostensivas e de manutenção da ordem pública o que devi-
do a essa sua característica provavelmente seja a polícia mais próxi-
ma da população em geral. Como diz o próprio § 5º do artigo 144 da 
constituição federal: 

                                       
  “§ 5º Às polícias militares cabem a polícia ostensiva e a 
preservação da ordem pública; aos corpos de bombeiros 
militares, além das atribuições definidas em lei, incumbe 
a execução de atividades de defesa civil. (Brasil,1988)

Dito isso, Andrade, 2010 Ressalta que tanto a polícia militar 
quanto o corpo de bombeiros dos estados são consideradas “forças 
auxiliares e de reserva do exército” e que apesar de ambos serem ór-
gãos estaduais os mesmos tem relações como o militarismo tendo o 
seu sistema de patentes e seu sistema de princípios e hierarquias pa-
recido com os que vigoram nas forças armadas. 

Já a Polícia Civil é aquela responsável por realizar as investiga-
ções. Com isso, ela age depois que o crime ocorre com o objetivo de 
encontrar os culpados. Sobre a Polícia Civil Rodrigo Padilha assevera:

                                   
“Dirigidas por delegados de polícia de carreira, incum-
bem, ressalvada a competência da União, as funções de 
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polícia judiciária e a apuração de infrações penais, exce-
to as militares. Pelo exposto, fica claro que a atribuição 
da polícia civil é residual, sendo sua função todas as ativi-
dades de polícia judiciária que não forem destinadas pela 
Constituição à polícia federal” (PADILHA, p. 874, 2020)

Nesta esteira, é fundamental evidenciar que como foi supra-
citado a polícia civil realiza funções de polícia judiciaria nos estados, 
ressalvados, somente as competências reservadas a polícia federal 
e das infrações penais que estão relacionadas aos militares, isto é, 
ela desempenha uma ampla gama de atribuições.

Por fim, é importante salientar que os municípios do Brasil em 
relação ao policiamento não estão autorizados pela Carta de 1988 a 
formarem forças de segurança com caráter policial, porém, guardas 
municipais para proteger o patrimônio municipal e também auxiliar 
as policiais estaduais a municipalidade pode criar.  Sobre a impossi-
bilidade de as guardas municipais executarem o papel de polícia La-
zzarini ressalta:

                                       
“Lembremos que, sobre a competência constitucional da 
guarda municipal, conforme discorremos nos aludidos 
Estudos de Direito Administrativo, o entendimento dos ju-
ristas pátrios, aceito pela jurisprudência de nossos tribu-
nais, está no sentido que ela não pode ser considera-
da polícia municipal e, portanto, não se destina priorita-
riamente à proteção de pessoas” (LAZZARINI, 2012, p. 
1034).

Contudo, em 2014 com a promulgação do Estatuto das Guar-
das Municipais Lei nº13.022 / 2014, BRASIL). As Guardas Municipais 
tiveram suas atribuições ampliadas e tiveram um papel mais acen-
tuado como força de segurança municipal como por exemplo traba-
lhando de forma integrada com outros órgãos de segurança pública, 
fazendo a prevenção primária dos delitos, participando de planos mu-
nicipais de segurança pública

Neste sentido, é importante destacar o papel das polícias para 
o meio social e efetivo de uma boa aplicação da segurança pública 
no seio social. E com isso que o papel tanto do cidadão quanto da po-
lícia em sua funcionalidade legal, aconteçam de forma efetiva. 
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IMPLICAÇÕES DO ARTIGO 144 DA CONSTITUIÇÃO FRENTE A 
SEGURANÇA PÚBLICA NO BRASIL

A Segurança Pública é obrigação do Estado para com os ci-
dadãos do país, mas não só dele, todos têm o direito e a responsabi-
lidade de preservar a integridade social.

Segundo vários dados o Brasil vive uma crise na segurança 
pública. O que faz com que a população se sinta insegura. Confor-
me podemos verificar: “Em um ranking mundial de homicídios, o Bra-
sil ocupa o 13º lugar no mundo, com uma média de 27,8 homicídios 
a cada 100 mil habitantes” (R7,2018).

Nesse sentido, o País tem uma alta taxa de criminalidade, com 
índices maiores que muitos países que vivem uma realidade econô-
mica parecida com o Brasil. Atualmente há uma tendência de dimi-
nuição no número de homicídios, uma queda que se observa desde 
2017, sendo que em 2021 foram 41,1 mil mortes.

Porém, a causa dessa diminuição têm fatores que foge daqui-
lo que se espera, os motivos são a pacificação entre as facções, o en-
velhecimento da população principalmente. Contudo, a taxa latrocínio, 
roubo, furto no estado de São Paulo, o aumento foi de 47%, 39 % e 27 
%, respectivamente, conforme reportagem (Folha de São Paulo, 2022).

Logo, diante desse quadro apresentado se torna evidente que 
o atual modelo de segurança pública vem falhando no combate ao 
crime e que mudanças e alterações são necessárias para reverter 
esse quadro.

DESAFIOS E ALTERNATIVAS DA SEGURANÇA PÚBLICA EM 
TERRITÓRIO BRASIL

Os desafios e alternativas que existem diante dos problemas 
de segurança pública que ocorrem no Brasil são imensos e devem 
ser debatidos e colocado em evidência. Apresentam-se como princi-
pais desafios e alternativos do tema a questão da prevenção ao cri-
me, a integração das polícias, o papel das guardas municipais e do 
governo federal na segurança pública.

Desse modo para o autor, a prevenção primária é aquela que 
engloba ações relacionadas a implementação dos direitos sociais 
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pelo Estado. A Secundária é a que se relaciona a setores da socie-
dade que são mais atingidos diretamente pelos problemas criminais. 
Já a prevenção terciária é a que ocorre quando já aconteceu o deli-
to e está mais relacionada a reinserção de quem praticou o delito na 
sociedade.

Nesse sentido, a prevenção pode se dá de diversas formas e 
ir além do senso comum que se tem de segurança pública a mesma 
pode ser aplicada de várias maneiras dependendo do contexto e in-
tegra múltiplas áreas de atuação do Estado tanto na sua forma prima-
ria, secundária e terciária.

Ademais, outro desafio que deve ser superado e que poderia 
trazer uma melhor eficiência para as polícias seria uma melhor inte-
gração entre as mesmas uma vez que o artigo 144 conforme já foi 
mencionado ao longo do trabalho, só discorre sobre as competências 
de cada ente e as atribuições das forças de segurança. Para Albert 
Xavier Freitas (2009), que analisou a experiência de integração entre 
a Polícia Militar e Civil de Minas Gerais, essa integração deve acon-
tecer. Desse modo, o autor ressalta:

“Dentre os avanços possibilitados pela Política de Inte-
gração, podemos salientar que, de forma geral, houve 
melhorias operacionais em termos de ganhos de eficiên-
cia e de eficácia, possibilitados pela aproximação e pelo 
compartilhamento de informações, além da possibilida-
de de planejamento operacional conjunto e moderniza-
ção na logística e condições de trabalho” (Freitas, p.77, 
2009).

Neste sentido, vale salientar que quando se possibilita o tra-
balho em conjunto entre as polícias por diversos motivos as mesmas 
podem aumentar sua eficiência, pois com o compartilhamento de in-
formações e planejamento em conjunto, por exemplo, isso permite 
que as duas forças de segurança exerçam suas atribuições de ma-
neira complementar e também que as duas possam se ajudar. 

E Além disso, por os municípios serem um poder local os mes-
mos tem a condição de atuar de maneira mais imediata em diversas 
circunstancias e no âmbito da Segurança Pública não é diferente. 
Essa atuação dos municípios pode ser tanto através das políticas de 
prevenção ao delito que já fora destacado antes ou também através 
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das Guardas Municipais que apesar de serem proibidas de serem po-
liciais municipais pela Carta de 1988 tiveram suas atribuições amplia-
das pelo Estatuto das Guardas Municipais. 

Desse modo, ressalta-se que as Guardas Municipais têm a 
capacidade de prevenir tanto crimes contra o Patrimônio como cri-
mes contra a vida para os mesmos isso ocorre, pois em cidades que 
tenham as Guardas faz com que exista nos criminosos a sensação 
de que haja mais policiais nas ruas e que assim também aumente a 
probabilidade de o infrator ser pego tentando realizar um delito o que 
faz com o desencorajem a seguir em sua empreitada. Ademais, as 
Guardas Municipais por auxiliarem as Polícias Estaduais podem na 
prática ajudarem essas forças no excesso de demanda fazendo com 
que as mesmas possam responder de maneira mais rápida as suas 
diligências mais complexas (FERREIRA; MATTOS; TERRA, 2016).

Outrossim, é importante também destacar o papel que o Go-
verno Federal deveria ter em relação a segurança pública uma vez 
que ainda é um papel tímido que foi atribuído a este ente pela nossa 
Constituição que se resume apenas a administrar e manter as forças 
de segurança que estão sob sua responsabilidade diferente do que 
ocorre em outros setores. Após a promulgação de nossa lei maior em 
1988 o governo federal se apresentou como um relevante ator em vá-
rias áreas como educação, saúde, assistência social dentre outras, 
mas o mesmo não ocorre na Segurança Pública onde não existe Mi-
nistérios, órgãos de gestão ou sistemas de financiamentos perma-
nentes (Kopittek, 2017).

Logo, pode-se destacar que o governo federal deveria exer-
cer um papel na segurança pública parecido com o que exercer em 
outros setores principalmente no que diz respeito ao financiamento 
e articulação de políticas públicas e para que assim tanto os municí-
pios como os Estados e União possam ter atribuições mais bem de-
finidas e equivalentes em relação à área.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Diante do exposto, pode-se concluir que o trabalho ao analisar 
a segurança pública na Constituição a luz do artigo 144 em um pri-
meiro momento ressaltou os aspectos conceituais do artigo no qual 
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os dispositivos pertinentes ao que foi proposto foram estudados e as-
sim evidenciando a função de cada força de segurança que consta 
no artigo 144. Posteriormente, fora apresentado principalmente atra-
vés de dados o quadro geral da segurança pública no Brasil o que 
corroborou para o objetivo primário do estudo que era analisar a efi-
cácia real dos dispositivos constitucionais. Já no capítulo seguinte 
fora evidenciado pontos que são relevantes para a segurança públi-
ca e que conforme já fora destacado não tem a devida previsão cons-
titucional como a questão da prevenção na segurança pública, a in-
tegração entre as polícias, e os papeis dos municípios e da União. 

Desse modo, foi verificado que apesar da Constituição Federal 
procurar destacar as atribuições de cada ente na segurança pública o 
referido artigo 144 necessita de suplementações importantes referen-
tes ao tema  e da forma como a segurança pública está proposta na 
nossa lei maior, apenas propondo a conceituação das atribuições dos 
entes federativos e das policiais, dificulta a criação de políticas públi-
cas estruturais e permanentes acerca do tema uma vez que a nossa 
própria constituição deixa lacunas sobre aspectos de suma importân-
cia. Além disso, pode-se inferir que os objetivos secundários também 
foram alcançados com a conceituação dos dispositivos, com o deba-
te de ideias e alternativas que foram salientadas ao longo do trabalho.

Por fim, se chega à conclusão que diante do atual quadro de 
segurança pública no Brasil mudanças urgentes são necessárias e 
que talvez alterações tímidas em leis complementares ou políticas 
públicas pontuais e isoladas não sejam suficientes para reverter os 
índices de criminalidade que causam tanto insegurança. Somente re-
formas estruturais, políticas públicas integradas e permanentes pos-
sam fazer com que a sociedade vire esse jogo e o debate sobre a in-
serção no texto constitucional de pontos como a prevenção dos de-
litos, a integração das polícias e a ampliação dos papeis dos muni-
cípios e União na segurança pública representam já um avanço no 
tema que pode trazer benefícios para a sociedade.
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RESUMO
O presente projeto, intitulado Análise jurídica acerca da cultura do can-
celamento nas redes sociais e sua repercussão na sociedade brasilei-
ra, objetiva estimar as consequências jurídicas da cultura do cancela-
mento nas redes sociais. O trabalho traz a seguinte indagação: o pro-
pósito de quem cancela é exercer o seu direito de protesto ou apenas 
instigar uma lógica punitiva? Para o alcance do intento, todo o traba-
lho se deu através de uma pesquisa bibliográfica. A relevância do tema 
está no sentido de que esta servirá como um instrumento sobre os li-
mites e as consequências jurídicas desse movimento nas redes so-
ciais. Este estudo está direcionado à área do Direito Civil e Direito Pe-
nal, interpretados à luz da Lei Maior, a qual debruça perspectiva acerca 
dos direitos personalíssimos correlacionados à livre expressão. Para 
tal análise foram utilizados como arcabouço teórico de obras clássicas; 
bem como artigos científicos e a legislação pertinente. 
Palavras-chave: Conflito de ideias; Consequências jurídicas; Cultu-
ra do cancelamento; Ordenamento jurídico; Redes sociais.

ABSTRACT
The present project, entitled Legal analysis of the culture of cancella-
tion on social networks and its repercussion in brazilian society, aims 
to estimate the legal consequences of the culture of cancellation on 
social networks. The work brings the following question: Does the 
purpose of who cancels is to exercise their right to protest or just insti-
gate a punitive logic? In order to achieve this goal, all the work will be 
carried out through a bibliographical research. The relevance of the 
theme is that it will serve as an instrument about the limits and the le-
gal consequences of this movement in the social networks. This stu-
dy is directed to the areas of Civil and Criminal Law, interpreted in the 
light of the Major Law, which focuses on the perspective of personal 
rights correlated to free expression. For this analysis will be used as 
theoretical framework of classic works, as well as scientific articles 
and relevant legislation.
Keywords: Conflicts of Ideas. Legal Consequences. Culture of can-
cellation. Legal framework. Social networking.
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1 INTRODUÇÃO

Este artigo tem como objetivo traçar um estudo e dar visibilidade 
ao movimento conhecido nos dias de hoje como “Cultura do Cancela-
mento”, que nada mais é do que um movimento no qual as pessoas uti-
lizam-se das suas redes sociais e a sua “Liberdade de Expressão” para 
atacar pessoas, e exclui-las. O estudo objetiva compreender a origem 
desta cultura e como se dá esse cancelamento virtual. Visando entender 
os motivos que levam alguém a ser condenado pelo Tribunal da internet.

Objetiva também analisar quem são os principais alvos dos 
“canceladores” e discorrer as consequências psicológicas e jurídicas 
geradas por tal ação. A principal característica abordada é a forma de 
prepotência de quem realiza a prática de “cancelar”, o ego de se con-
siderar superior, sem erros e com autoridade a ponto de ab-rogar al-
guém, na maioria das vezes utilizando-se do ódio e da malevolência.  

Esse hábito está cada vez mais presente, e está completa-
mente contra os fundamentos de uma democracia e de um estado 
garantidor de direitos. Porém, a Constituição Federal traz em sua car-
ta de Direitos normas que devem ser respeitas e cumpridas antes de 
fazer qualquer pessoa acusada e principalmente punida.

Conforme tudo que surge na era digital, a Cultura do cancela-
mento modificou-se em uma rapidez inacreditável, saindo da esfera 
dos temas sociais para os individuais. Para que haja o entendimento 
dessa diferenciação, é necessário abordar elementos como: aspec-
tos históricos; os conflitos de opiniões e pensamentos e a incompati-
bilidade com o ordenamento jurídico.

1.1 Tema delimitado 

Esse estudo, portanto, traz como tema delimitado a cultura 
do cancelamento nas redes sociais e sua repercussão na socieda-
de brasileira, dando ênfase nos efeitos jurídicos desse movimento.

1.2 Problema

O presente artigo busca problematizar a ascensão da cultu-
ra do cancelamento nas redes sociais, partindo da seguinte pergunta 
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norteadora: o propósito de quem cancela é exercer o seu direito de li-
vre expressão ou apenas instigar uma lógica punitiva?

1.3 Objetivos

1.3.1 Objetivo Primário

•	 Considerando o fenômeno social da cultura do cancelamen-
to nas redes sociais e as proporções do seu movimento, o presen-
te estudo tem como objetivo primário analisar o reflexo dessa cultu-
ra no ordenamento jurídico brasileiro, estimando as suas consequên-
cias jurídicas.

1.3.2 Objetivos Secundários

•	 Discutir a respeito da integridade da cultura do cancelamento 
nas redes sociais;
•	 Investigar a relação entre o cancelamento nas redes sociais e 
o direito à liberdade de expressão;
•	 Refletir sobre de que maneira a cultura do cancelamento nas 
redes sociais poderia ser considerada um abuso de direito;

1.4 Justificativa

O fenômeno da cultura do cancelamento surge como uma for-
ma de criticar e dar visibilidade para questões (atitudes, posiciona-
mentos etc.) que não “devem” ser aceitas na sociedade, razão pela 
qual assiste melhor sorte uma análise minuciosa sobre o seu impac-
to na sociedade, além da sua repercussão no mundo jurídico, no to-
cante à legalidade, legitimidade e constitucionalidade desse meio de 
“buscar justiça”.

Posto isso, o fato de o fenômeno da cultura do cancelamento 
vir alcançando gradativamente mais espaço nas redes sociais e, por 
vezes, extrapolando a intenção de alcançar uma justiça social, tor-
na o nosso estudo de alta relevância para a comunidade cibernética, 
funcionando como um instrumento informativo que busca investigar 
se essa conduta estaria dentro do direito à liberdade de expressão e, 
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com isso, revelar as consequências jurídicas desse movimento, a fim 
de promover uma reeducação social.

1.5 Metodologia

A pesquisa científica apresenta várias modalidades, sendo 
uma delas a pesquisa bibliográfica que será abordada no presente 
artigo, expondo todas as etapas que devem ser seguidas na sua re-
alização.

2 A CULTURA DO CANCELAMENTO NAS REDES SOCIAIS

Nesta seção, serão apresentados os conceitos, as definições 
e os elementos que contextualizam e orientam o projeto de pesqui-
sa, trazendo informações necessárias para a ampliação do conheci-
mento a respeito da cultura do cancelamento, enfatizando a sua rela-
ção com o mundo jurídico.

2.1 Conceito e aspectos históricos 

No que se refere à Cultura do Cancelamento, é justo afirmar 
que é uma prática tanto atual, quanto antiga. Historicamente falan-
do, as pessoas sempre tiveram prazer em julgar umas às outras, em 
contribuir para o declínio de outra pessoa em razão de algum com-
portamento no qual se julgue “errado” ou talvez por alguma opinião 
diversa. 

 Sempre existiu essa satisfação em julgar, excluir e rejeitar 
como forma de punir o outro. Nos tempos antigos, famílias se reu-
niam em frente às fogueiras, forcas e guilhotinas. Logo, existem di-
versos exemplos, semelhantes aos supracitados que evidenciam que 
sempre houve esse prazer justiceiro. E a internet entra na forma de 
um tribunal, juntamente com os “canceladores” na forma de juízes. 

Qualquer um que cometa algo considerado errado, como uma 
piada de mau gosto ou um comentário que tenha caráter preconceitu-
oso, será condenado pelo tribunal da internet, principalmente se essa 
pessoa for figura pública, pois seu comportamento será cada vez mais 
monitorado e visto como algo suscetível de alguma punição.
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O movimento vem se tornando uma fonte de linchamento vir-
tual. Um linchamento físico conta com o envolvimento de dezenas de 
pessoas, já o linchamento virtual pode envolver milhões de pessoas 
atacando, ameaçando e ridicularizando uma só.

Consequentemente, quando alguém é cancelado ocorre uma 
rotulação de que essa pessoa não deve ser mais considerada no âm-
bito público. Diferente do Direito, na internet, todos são culpados até 
que se prove o contrário.

A expressão “Cancelamento” foi difundida e passou a ser uti-
lizada em meados de 2017, depois do movimento MeToo. Foi uma 
mobilização global que tinha como objetivo expor relatos de agres-
sões sexuais por inúmeras mulheres através da internet. Mais tarde, 
em 2019, o termo “a cultura do cancelamento” foi definido como ter-
mo do ano pelo dicionário Macquarie.

3 DOS CONFLITOS DE OPINIÕES E PENSAMENTOS

As redes sociais têm transformado o modo como as relações 
são estabelecidas no mundo contemporâneo, certamente corrobo-
rando para a progressão de uma sociedade supercomunicativa, que 
opina e exprime em excesso, capaz de gerar inúmeras informações 
ao mesmo tempo e de forma multidimensional. 

É inegável que os meios de comunicações, outrora compre-
endidos como instrumentos de intervenção social, hoje se desenvol-
vem como grandes aliados da estratégia de naturalizar uma uniformi-
zação de ideias, onde pessoas com certa influência, por exemplo, di-
tam determinadas regras sociais e excluem manifestações contrárias 
a essa hemogenia, por meio do “cancelamento”.

Este ponto é abordado com excelência pelo filósofo Foucault, 
em sua tese de microfísica do poder (1978, p. 66). O autor explica que 
para assumir o Poder sobre certa sociedade ou população é necessá-
rio que haja o domínio de uma rede de saberes e discursos, aptos a 
controlar os micropoderes dos costumes e da maneira de pensar, con-
figurando, segundo ele, uma verdadeira “prisão do pensamento”.

Isso é o que acontece no mundo da internet, que virou uma 
espécie de tribunal no qual não há regras nem princípios preexisten-
tes aos “julgamentos”. Com efeito, é justamente nesse cenário que 
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surgem as questões mais complexas relacionadas à liberdade de ex-
pressão: o conflito de ideias e pensamentos.

Certamente, no contexto de sociedade plural e dividida, como 
a do Brasil, em que as pessoas não partilham da mesma religião, ide-
ologia, filosofia ou cosmovisão, a razão no campo das ideias vai sem-
pre estar em crise. No entanto, não se trata de condenar as diferen-
tes visões de mundo, mas de reconhecer que, diante desse pluralis-
mo social, não há melhor escolha senão o debate racional.

Este aspecto de conflitos de opiniões e pensamentos é ressalta-
do por Andrés Bruzzone (2021, p. 9) quando discorre sobre convicções: 

Uma convicção pode ser a mais perversa das prisões. 
Quando o que sei não pode ser questionado, escuto ape-
nas aquilo que confirma o que acredito. O que é diferente 
recuso. Quando tenho toda a razão e o outro, nenhuma, 
não existe diálogo. Preso às minhas convicções, reduzo 
a possibilidade de pensar. Não há como aprender sem 
estar disposto a mudar de ideia, e para mudar de ideia é 
preciso aceitar que minha convicção pode estar errada.

De certo, existem situações e posicionamentos que devem 
ser combatidos com extremo vigor, como é o caso de quem apoia a 
prática de racismo, sexismo, fascismo etc. Sobre eles, o uso da força 
legal e de críticas contundentes seriam artifícios sociais necessários 
para garantir a democracia.

Entretanto, em uma visão ampla, o que se reprova não é o fato 
de haver opiniões e concepções de mundo diferentes, mas o abuso 
dessa liberdade quando fere outros direitos que merecem igual prote-
ção, enfatizando a máxima jurídica de que “o seu direito termina onde 
começa o do outro”.

4 DA INCOMPATIBILIDADE COM O ORDENAMENTO JURÍDICO

O professor e sociólogo Marco Antônio de Almeida, do Depar-
tamento de Educação, Informação e Comunicação da Faculdade de 
Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto (FFCLRP) da USP, ex-
plica que apesar das boas intenções por trás do cancelamento vir-
tual, o comportamento acaba prejudicando o debate democrático, 
como uma espécie de intolerância social. 
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Em conformidade com o Estado-Democrático de Direito, o de-
vido processo legal é consagrado pelo art. 5º, inciso LIV da Consti-
tuição Federal: “art. 5°. LIV- ninguém será privado da liberdade ou de 
seus bens sem o devido processo legal”. 

Os adeptos da cultura do cancelamento defendem que o ob-
jetivo do movimento virtual é exercer o direito de protesto, levantar 
questões e dar visibilidade para grupos minoritários oprimidos e ex-
cluídos. No entanto, quando essa prática extrapola o fito social e per-
meia na tutela jurisdicional de direito, acaba por configurar uma ile-
galidade

Diferente do que ocorre nos julgamentos formais, aqui não há 
espaço para o contraditório e a ampla defesa, inexistindo àquela pre-
sunção de inocência. Além do mais, a pena aplicada urge com cará-
ter perpétuo, com a finalidade de extinguir o indivíduo das relações 
com a humanidade, favorecendo a construção de uma justiça equí-
voca, amoral e ilegítima.

A Constituição Federal de 1988 em seu artigo 1º, inciso III, re-
conhece o direito à dignidade da pessoa humana, considerada um 
fundamento basilar da República. Especialmente em razão dos de-
bates acerca dos direitos humanos, este supra princípio ganhou cada 
vez mais relevância no Direito brasileiro.

Na prática do cancelamento virtual, contudo, as pessoas con-
denadas são efetivamente convertidas em instrumentos para a pro-
moção do respeito ao direito dos outros, como um pretexto de corri-
gir injustiças sobre grupos vulneráveis. Esse contrassenso ético e ju-
rídico é insuperável, o que denota a fragilidade e o desfavor do apoio 
à essa cultura.

Conforme afirma Silvio Almeida, pós-douto em Filosofia e Teo-
ria Geral do Direito pela USP, em seu artigo publicado da revista Dis-
parada, o único objetivo do cancelamento é negar a existência do ou-
tro. Complementa dizendo: “Cancelar é produzir um vivo-morto, ou, 
ainda, uma alma penada que habita uma casa arrastando correntes”.

Desse modo, o indivíduo se vê induzido à autocensura, justa-
mente pela generalização do medo de ser cancelado, o que confron-
ta diretamente à dignidade da pessoa humana.
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5 CONSEQUÊNCIAS JURÍDICAS DO CANCELMANETO VIRTUAL

A cultura do cancelamento, embora não esteja positivada no or-
denamento jurídico brasileiro, quando desviada da sua finalidade ori-
ginária, gera uma gama de atos reprobatórios, os quais podem ser en-
quadrados em tipos criminais já existentes na legislação em vigência.

Frente a esses casos, as consequências jurídicas baseiam-se 
no direito fundamental de proteção da honra e da imagem, previsto 
no art. 5º, inciso X da Constituição Federal, ensejando, ainda, o de-
ver de reparação, oriundo da responsabilidade civil, que nos artigos 
20, 186 e 944 do Código Civil, estabelece:

Art. 20. Salvo se autorizadas, ou se necessárias à admi-
nistração da justiça ou à manutenção da ordem pública, 
a divulgação de escritos, a transmissão da palavra, ou 
a publicação, a exposição ou a utilização da imagem de 
uma pessoa poderão ser proibidas, a seu requerimento 
e sem prejuízo da indenização que couber, se lhe atingi-
rem a honra, a boa fama ou a respeitabilidade, ou se se 
destinarem a fins comerciais.
Parágrafo único. Em se tratando de morto ou de ausen-
te, são partes legítimas para requerer essa proteção o 
cônjuge, os ascendentes ou os descendentes.

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, 
negligência ou imprudência, violar direito e causar dano 
a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato 
ilícito

Art. 944. A indenização mede-se pela extensão do dano.
Parágrafo único. Se houver excessiva desproporção en-
tre a gravidade da culpa e o dano, poderá o juiz reduzir, 
equitativamente, a indenização.

No âmbito Penal, o movimento pode se enquadrar especifi-
camente nos arts. 138 a 140 do Código, os quais tratam dos crimes 
contra a honra (calúnia, difamação e injúria). Ademais, em se tratan-
do de crimes raciais, por intermédio dos meios de comunicação so-
cial ou publicação de qualquer natureza, no caso a Internet, a condu-
ta estará tipificada pela Lei nº 7.7716/89.
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Há que se falar também da repercussão desse movimento na 
Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (Lei nº 13.709/2018) que, 
em seu art. 1º, preconiza:

Art. 1º Esta Lei dispõe sobre o tratamento de dados pes-
soais, inclusive nos meios digitais, por pessoa natural ou 
por pessoa jurídica de direito público ou privado, com o 
objetivo de proteger os direitos fundamentais de liberda-
de e de privacidade e o livre desenvolvimento da perso-
nalidade da pessoa natural.

Pelo exposto, toma-se como exemplo o processo nº 
1.0470.14.003806-3/001, do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. A 
parte que se sentiu lesada, devido aos diversos comentários proferi-
dos, entrou com uma ação contra os diversos autores das postagens 
na rede social. A decisão proferida condenou os réus a pagarem uma 
indenização no valor entre R$4.000,00 a R$10.000,00 reais, sob a 
seguinte fundamentação:

A divulgação de comentários caluniosos, difamatórios e 
injuriosos no “FACEBOOK” dirigida à pessoa pública con-
figura ato ilícito capaz de lesionar a honra e a reputação 
do ofendido, com reflexos em sua vida profissional e pes-
soal, sendo patente o direito à indenização”. (TJMG - AC 
nº  1.0470.14.003806-3/001, Rel. Des. Evandro Lopes da 
Costa Teixeira, 17ª Câmara Cível, data do julgamento: 
13/08/2020; data da publicação: 23/08/2020).

Ademais, a jurisprudência firmada pelo STJ reitera que: 

2. “Crimes contra a honra praticados pela internet são 
formais, consumando-se no momento da disponibiliza-
ção do conteúdo ofensivo no espaço virtual, por força da 
imediata potencialidade da visualização por terceiros”. 
(CC 173.458/SC, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NO-
RONHA, TERCEIRA SEÇÃO, DJe 27/11/2020).

Dessa forma, evidencia-se a possibilidade de aplicação da 
norma civil e/ou penal em decorrência da cultura do cancelamento, 
isto é, infrações cometidas em meios virtuais, seja pela responsabili-
dade de reparar o dano, seja pela tipificação da conduta como crime.
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6 METODOLOGIA

Elaborar um projeto de pesquisa é de suma importância para 
a orientação da mesma. Para isso, a preocupação metodológica 
deve ser o primeiro item a ser definido na programação, pois, segun-
do Bittar, a metodologia define o ponto de partida e explica as toma-
das de decisões, procedimentos necessários para alcançar conclu-
sões racionais e coerentes com a proposta do tema.

O artigo foi elaborado por meio da pesquisa bibliográfica. Para 
Fonseca (2002, p. 32), esse método perfaz-se: 

[...] a partir do levantamento de referências teóricas já 
analisadas, e publicadas por meios escritos e eletrôni-
cos, como livros, artigos científicos, páginas de web sites. 
Qualquer trabalho científico inicia-se com uma pesquisa 
bibliográfica, que permite ao pesquisador conhecer o que 
já se estudou sobre o assunto. Existem, porém, pesqui-
sas científicas que se baseiam unicamente na pesquisa 
bibliográfica, procurando referências teóricas publicadas 
com o objetivo de recolher informações ou conhecimen-
tos prévios sobre o problema a respeito do qual se pro-
cura a resposta.

Assim, o estudo realizou-se por meio de obras clássicas, como 
as de Immanuel Kant e Michael Foucault, e de artigos científicos pú-
blicos em sites e revistas de renome jurídico, além de livros que abor-
dam os conteúdos a serem instigados nas seções.

7 RESULTADOS E DISCUSSÕES

A pesquisa, afinal, dedicou-se ao estudo da cultura do cance-
lamento nas redes sociais e a sua interferência no ordenamento jurí-
dico brasileiro. Para isso, foi explorado o seu conceito, origem e fun-
cionalidade, a fim de compreender o movimento e suas causas e, só 
então, discutir a sua constitucionalidade, pautada em dois vieses: a) 
mero exercício da liberdade de expressão ou b) apenas uma lógica 
punitiva. Observando o material pesquisado e este construído, con-
clui-se que, embora a Carta Magna de 1988 dê amparo legal para 
a livre manifestação de pensamento e direito de opinião, inclusive 
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como cláusula pétrea, este direito sofre relativização em relação ao 
espaço do outro; ou seja, não é absoluto. Por essa razão, tem-se que 
a cultura do cancelamento virtual cifra-se em adotar medidas san-
cionatórias e ostensivas, impiedosas e intempestivas contra a pes-
soa que expressa um posicionamento alheio ao que a “maioria” en-
tende por justo e certo, ultrapassando os limites da liberdade de ex-
pressão, de fato, como um abuso de direito, alcançando uma justiça 
ilógica e vingativa, não condizente com o Estado-Democrático de Di-
reito do Brasil.

8 CONSIDERAÇÕES FINAIS

No desenvolvimento do presente estudo foi possível entender 
que a cultura do cancelamento não é sinônimo de justiça. Sua origem 
tem ligação com um interesse nobre e bem-intencionado, fazendo jus 
a livre manifestação de ideias e pensamentos. Porém, nos últimos 
tempos, ela vem inclinando para um comportamento alheio ao Direi-
to, promovendo discurso de ódio, práticas de crimes e não aceitação 
do outro enquanto sujeito de direitos e participantes do tripé constitu-
cional: liberdade, igualdade e fraternidade.

A proposta inicial do artigo foi discutir a integralidade da cultu-
ra do cancelamento virtual, sob a perspectiva constitucional, questio-
nando o movimento como uma fonte de abuso do direito à liberdade 
de expressão. A problemática, apesar de sensível e ainda pouco dis-
cutida bibliograficamente, foi desvendada, ao passo em que se iden-
tificou a incompatibilidade da cultura do cancelamento com o orde-
namento jurídico.

Em que pese o mundo virtual possibilitar mais liberdade para 
expressar ideias e opiniões, não se deve esquecer que as atitudes on-
-line podem repercutir no âmbito real, podendo gerar consequências 
cíveis e penais, sobretudo pelo afronte aos supra princípios do direito, 
a saber: devido processo legal e dignidade da pessoa humana.

Dessa forma, o artigo constata que o movimento virtual de 
cancelar nada mais é do que uma sensação de ostracismo, uma for-
ma imediatista e, por vezes injusta, de o ser humano negar a existên-
cia do outro, por acreditar que ocupa uma posição de superioridade 
em relação a um determinado grupo ou pessoa, apoderando-se do 
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próprio poder de punir do Estado, conduta juridicamente ilícita e ve-
dada no direito brasileiro.

Por fim, apesar da dificuldade de inclusão dos sujeitos ativos 
nos crimes virtuais, por efeito da complexidade em identificar a au-
toria, causalidade e consumação do delito, os tribunais do país vêm 
cada vez mais enquadrando a atitude aos tipos criminosos já existen-
tes, criando precedentes e jurisprudências a fim de garantir a respon-
sabilização e punição aos delitos cometidos virtualmente, na tentati-
va de alcançar a evolução criminosa.
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RESUMO
O presente artigo versa sobre a aposentadoria por idade no regime 
geral de previdência social aos transexuais. Posto que é notório a 
proteção social é direito fundamental do indivíduo. Diante isso, ques-
tiona-se: é justo considerar as regras para concessão de aposenta-
doria tomando como referência apenas o sexo biológico? Nesse viés, 
tem como objetivo analisar a aplicação das regras previdenciárias em 
relação a esse grupo, pois o ente previdenciário reconhece apenas o 
sexo feminino e masculino para fins do benefício. O trabalho se deu 
através de uma pesquisa bibliográfica em distintas áreas do direito. 
Por fim, conclui-se que é primordial que se analise o sexo biológico o 
qual o indivíduo se identifica para a concessão do benefício da aludi-
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da aposentadoria, em virtude de que não cabe ao direito conservar e 
impor o modo que tais indivíduos performam sua identidade de gêne-
ro para que se adequem aos regramentos existentes.
Palavras-Chave: Previdenciário. Aposentadoria Voluntária. Transe-
xual. 

ABSTRACT
This article deals with retirement by age in the general social security 
system for transsexuals. Since it is well known that social protection 
is a fundamental right of the individual. In view of this, the question is: 
is it fair to consider the rules for granting retirement taking only biolo-
gical sex as a reference? In this bias, it aims to analyze the applica-
tion of social security rules in relation to this group, since the social 
security entity recognizes only the female and male sex for the pur-
pose of the benefit. The work was done through bibliographic resear-
ch in different areas of law. Finally, it is concluded that it is essential 
to analyze the biological sex with which the individual identifies in or-
der to grant the aforementioned retirement benefit, since it is not up 
to the right to preserve and impose the way in which such individuals 
perform their identity as a gender to conform to existing regulations.
Keywords: Social Security. Volunteer Retirement. transsexual

INTRODUÇÃO

O presente artigo traz como tema delimitado analisar sobre a 
aplicação das regras previdenciárias em relação a aposentadoria vo-
luntária direcionada aos transexuais, sendo este um tema de grande 
relevância em nossa sociedade, especialmente para garantir a prote-
ção social e a universalidade da cobertura, segundo Fábio Zambitte 
Ibrahim este princípio apresenta-se em duas dimensões: objetiva e 
subjetiva, explica: “sendo a primeira voltada a alcançar todos os ris-
cos sociais que possam gerar o estado de necessidade (universali-
dade de cobertura), enquanto a segunda busca tutelar toda a pessoa 
pertencente ao sistema protetivo (universalidade de atendimento)”, 
(IBRAHIM, 2012, p. 66).

Desta forma, segundo o princípio citado todo cidadão deve ter 
sua proteção previdenciária garantida, tendo em vista ser este um di-
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reito fundamental. Porém, sabe-se que um dos princípios que susten-
tam a organização da previdência social é o princípio da contributivi-
dade. Este princípio, de acordo com Kertzaman (2015), significa que 
para ter direito a qualquer dos benefícios da previdência é necessá-
rio que o indivíduo contribua para a manutenção da mesma, ou seja, 
quando o indivíduo contribui ele se enquadra na condição de segura-
do e poderá usufruir dos benefícios previdenciários. 

O sistema previdenciário brasileiro faz parte do tripé trazido no 
texto constitucional, Art. 194, o qual trata da Seguridade Social. Com-
preende-se que a seguridade segundo tal dispositivo é o gênero, que 
tem como espécies a saúde, assistência social e previdência social. 
Neste estudo foca-se na Previdência Social.

A previdência social brasileira conforme o Art. 201 da Consti-
tuição Federal de (1988), é formada por dois regimes básicos, Regi-
me Geral de Previdência Social (RGPS) e o Regime Próprio de Pre-
vidência Social (RPPS). O RGPS vincula os trabalhadores brasilei-
ros de modo geral, quando o indivíduo passa a exercer atividade re-
munerada, automaticamente se vincula ao regime geral da previdên-
cia. Já o RPPS pode existir vários, uma vez que cada ente federado 
pode criar seu próprio regime de previdência, sendo esta criação fa-
cultativa, e caso não seja criado, o servidor fica vinculado ao RGPS. 

Dessa forma, aos trabalhadores em geral se aplicam as re-
gras do RGPS, já para os servidores públicos, dos entes federados 
que tenham instituído regime próprio aplica-se o RPPS. Neste estu-
do foi dado ênfase ao RGPS. Na acepção de Fabio Zambitte Ibrahim 
(2018, p.172), o RGPS é o regime básico de Previdência Social, sen-
do de aplicação compulsória a todos aqueles que exercem algum tipo 
de atividade remunerada, exceto se esta atividade gera filiação a de-
terminado regime próprio de previdência 

Assim, a previdência social tem por escopo garantir que o 
contribuinte diante de alguma necessidade social, ou seja, um fato 
que o impeça de trabalhar, receba um benefício para sua manuten-
ção, dentre eles tem-se a aposentadoria por idade, foco do presente 
estudo. Entende-se por aposentadoria por idade o benefício que visa 
garantir a subsistência daquele que, em razão da idade, merece des-
cansar e dessa maneira tenha um envelhecimento com qualidade de 
vida (VARGAS, 2005). 
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Sabe-se que com a idade avançada a capacidade laborativa 
tende a diminuir, e uma preocupação antiga era o fato de que isso 
atrapalhasse na qualidade de vida do trabalhador e de sua família. 
Portanto, este benefício visa assegurar a manutenção do segurado 
quando este não possa mais desenvolver sua atividade laborativa. A 
legislação previu idades distintas para a concessão deste benefício 
para os homens e mulheres. Ele será concedido aos 65 anos, se ho-
mem, e 62 anos, se mulher, juntamente com o tempo contribuído, de 
acordo com o Art. 48 da lei 8213/1991, alterada com a EC 103, de 
2019.

Diante disso, percebe-se que o público que foge do conceito 
binário de gênero não encontra respaldo na lei, gerando uma lacuna 
sobre quais seriam os critérios utilizados para aquisição dos benefí-
cios previdenciários. Dentre eles, destaca-se no presente estudo os 
transexuais. Para Namaste (2006), transexuais são indivíduos que 
nascem em um sexo, mas que se identificam como membro do sexo 
oposto, tomam hormônios e se submetem a intervenções cirúrgicas 
para remodelar a genitália. 

Percebe-se, portanto, que a transexualidade se traduz na fal-
ta de coincidência entre o sexo biológico e o psicológico. Por exem-
plo, a mulher transexual é aquela que nasce com a genitália masculi-
na, mas se identifica com a genitália feminina. Apesar de ainda exis-
tir um grande preconceito com relação a essas pessoas, vem sendo 
resguardados alguns direitos a essas, dentre eles o reconhecimento 
do dia 29 de janeiro como dia de visibilidade de transexuais, e a pos-
sibilidade da realização da cirurgia de redesignação sexual pelo Sis-
tema Único de Saúde (SUS), instituído por portaria do Ministério da 
Saúde em 2008.

Esta portaria considera a transexualidade como um desejo de 
viver e ser aceito na condição de pessoa do sexo oposto que, em 
geral, vem acompanhado de um mal-estar ou de um sentimento de 
inadaptação ao próprio sexo anatômico. (ALMEIDA; MURTA, 2013, 
p. 12)

Diante de alguns avanços no que diz respeito aos direitos 
transexuais na sociedade, é importante debater sobre os direitos pre-
videnciários desses indivíduos, principalmente, em relação ao sexo 
e a idade. Diante do exposto, a problemática que norteia esse estu-
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do é quais os critérios adotados aos transexuais no que diz respeito 
à concessão do benefício da aposentadoria voluntária. Para tanto, o 
presente estudo objetiva analisar quais critérios devem ser utilizados 
para a concessão do benefício previdenciário de aposentadoria vo-
luntário aos transexuais, se de acordo com o sexo biológico ou com 
o qual os mesmos se identificam.

O presente artigo é de caráter exploratório e descritivo. Metodo-
logicamente foram utilizadas as técnicas bibliográficas, ou seja, a par-
tir de materiais publicados em livros, artigos, dissertações e teses. Se-
gundo Cervo, Bervian e da Silva (2007, p. 61), a pesquisa bibliográfica 
“constitui o procedimento básico para os estudos monográficos, pelos 
quais se busca o domínio do estado da arte sobre determinado tema”.

1 Mudança de sexo e seus reflexos no regime previdenciário

A mudança de sexo é um direito fundamental previsto no or-
denamento jurídico brasileiro, a qual pode ocorrer mediante proce-
dimento médico ou apenas pela alteração do registro civil. O funda-
mento deste direito é permitir a adequação sexual das pessoas tran-
sexuais. (MACHADO E COELHO, 2019). Todavia, a legislação brasi-
leira permanece inerte quanto à necessidade de regulamentação dos 
efeitos previdenciários da mudança de sexo.

Neste cenário é feito a indagação de qual das regras de apo-
sentadoria será aplicada, ou seja, se deverá ser aplicada as regras 
atinentes ao sexo biológico do segurado ou as regras atinentes ao 
sexo psicológico do segurado, tendo em vista a adoção do sistema 
binário. Desse modo, exige-se, assim, uma análise pormenorizada 
da situação, objetivando tentar delimitar um mínimo jurídico para a 
definição de quais regras devem ser aplicadas.

É importante, primeiramente, fazer uma breve distinção entre 
sexo, gênero e identidade de gênero. O sexo está ligado a um fator 
biológico, sendo determinado através das genitálias, que diferenciam 
o homem da mulher.

Por este prisma, Jesus (2012, p. 8) observa:

Sexo é biológico, gênero é social, construído pelas dife-
rentes culturas. E o gênero vai além do sexo: o que im-
porta, na definição do que é ser homem ou mulher, não 
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são os cromossomos ou a conformação genital, mas a 
autopercepção e a forma como a pessoa se expressam 
socialmente.

Já o gênero está ligado a uma construção social, ou seja, re-
fere-se ao comportamento que é esperado de um indivíduo com base 
no sexo biológico. 

Na mesma vertente, Grossi (2013, p. 5) destaca que:

Gênero serve, portanto, para determinar tudo que é so-
cial, cultural e historicamente determinado. No entanto, 
[...] nenhum indivíduo existe sem relações sociais, isto 
desde que se nasce. Portanto, sempre que estamos re-
ferindo-nos ao sexo, já estamos agindo de acordo com o 
gênero associado ao sexo daquele indivíduo com o qual 
estamos interagindo.

Já o conceito de identidade de gênero refere-se àquele com o 
qual a pessoa se identifica, independentemente de seu sexo biológi-
co. Segundo Jesus (2012, p.09):

os transexuais sentem que seu corpo não está adequa-
do à forma como pensam e se sentem, e querem corrigir 
isso adequando seu corpo ao seu estado psíquico. Isso 
pode se dar de várias formas, desde tratamentos hormo-
nais até procedimentos cirúrgicos.

Assim, compreende-se que os transexuais nascem com um de-
terminado sexo, mas não se identificam com este, não se sentindo ade-
quado ao gênero ligado ao seu sexo biológico. No caso, por exemplo, 
de um indivíduo que nasce como homem, mas não se identifica com o 
gênero masculino, mas sim com o gênero feminino. O transexual não se 
identifica com o sexo que nasceu nem físico e muito menos psicologica-
mente, buscando formas de se satisfazer particularmente, através, por 
exemplo, da mudança de nome, da forma de se vestir e muitas vezes 
através de procedimento cirúrgico para mudança de sexo. 

Ainda no mesmo entendimento, conforme explana Peres 
(2001, p. 125), que:

o transexual apresenta um sintoma primordial consisten-
te na inversão da identificação sexual. De forma clara, 
o que se quer dizer é que, sendo homem, identifica-se 
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como mulher e, logicamente, no caso inverso, sendo mu-
lher, identifica-se como homem.

A identidade de gênero interfere no âmbito do direito previden-
ciário, uma vez que a legislação brasileira adotou o critério binário, 
fazendo uma distinção entre o homem e a mulher com relação à ida-
de exigida para a concessão da aposentadoria voluntária. Sendo as-
sim, por exemplo, no caso de uma mulher trans, surge o questiona-
mento acerca de qual idade se exigir para a concessão do benefício.

O ordenamento brasileiro não dispõe de uma lei especifica re-
gulamente os direitos da pessoa trans, o que gera entraves para a 
segurança dos direitos destes. O debate no campo previdenciário, 
de como se dará a aplicação das regras previdenciárias às pesso-
as trans é pertinente, uma vez que o regime geral de previdência 
traz idades distintas, a partir do gênero, como requisito de con-
cessão da aposentadoria. 

Em março de 2018, o Supremo Tribunal Federal (STF) julgou 
procedente a ADI 4275 para dar interpretação conforme a Constitui-
ção e o Pacto de São José da Costa Rica ao Art. 58 da Lei 6.015/73, 
de modo a reconhecer aos transgêneros que assim o desejarem, in-
dependentemente da cirurgia de transgenitalização, ou da realização 
de tratamentos hormonais ou patologizantes, o direito à substituição 
de prenome e sexo diretamente no registro civil (PARANÁ, 2018).

Logo após, o Conselho Nacional de Justiça expediu o provi-
mento nº 73/2018 disciplinando o procedimento, por todos os cartó-
rios do Brasil, de alteração de alteração do nome e gênero nos regis-
tros civis de pessoas naturais. Dentre as exigências, é necessário 
que o requerente tenha mais de 18 anos, este, também, deve decla-
rar perante o cartório a vontade de realizar o procedimento, além dis-
so, não pode existir processo judicial que já tenha como objeto a al-
teração pretendida.

Ao analisar a ADI 4.275, Leonardo Bas Galupe Lagos (2018, 
p. 106), conclui no tocante à proteção jurídica dos transexuais que: 

[...] não compete ao Estado estipular o gênero do indiví-
duo, mas apenas reconhecer o gênero que ele se identifi-
ca a nenhum modelo/estereótipo como, por exemplo, lau-
dos ou procedimentos médicos, uma vez que isso violaria 
a livre expressão da personalidade.
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Portanto, apesar de não existir regulamento próprio aos trans, 
percebe-se com o julgamento do STF, citado acima, que o ordena-
mento brasileiro vem caminhando no sentido de resguardar o direito 
de personalidade destas pessoas. A Carta Magna instituiu um Esta-
do Democrático de Direito, que tem como princípio basilar a dignida-
de da pessoa humana, então não seria justo que o Estado interferis-
se na subjetividade do indivíduo. É necessário que o Estado atue de 
forma a assegurar a identidade de gênero do indivíduo. 

A identidade de gênero, portanto, não deve ser um bloqueio 
para à concessão de benefícios previdenciários. Nesse sentido, Ho-
landa (2019, p. 65) aponta que: 

[...] a afirmação da identidade de gênero e da orienta-
ção sexual encerra a realização do direito à vida digna, 
no que tange à possibilidade de expressar todos os atri-
butos e características do gênero e sexualidade imanen-
te a cada pessoa, sem por isso ser discriminado ou ter o 
acesso a direitos denegados.

Nesse cenário, é relevante reconhecer que os transexuais de-
vem ser tratados de acordo com o gênero que se reconhecem, e, 
mais do que isso, devem receber proteção previdenciária dos riscos 
sociais como todos aqueles que contribuem no RGPS, conforme será 
detalhado adiante.

1.1 Aposentadoria por idade dos transexuais pelo regime geral 
da previdência: uma análise doutrinária

A aposentadoria por idade, conforme já dito, após a EC 103/2019, 
é conferido à mulher com 62 anos, e para homens com 65 anos, levando 
também em consideração o tempo contribuído, conforme o Art. 48 da lei 
8.213, alterada pela aludida emenda. Historicamente, a existência des-
sa contradição entre homens e mulheres para a concessão do benefício 
previdenciário se fundamenta em uma tentativa de compensar uma jor-
nada dupla exercida pela maioria das mulheres, trabalho e família, des-
se modo, é atribuído a elas o direito de aposentar mais cedo, conforme 
aduz Fábio Zambitte Ibrahim (2015, p. 208): 

Uma das principais justificativas para a redução da ida-
de da mulher seria a sua dupla jornada de trabalho, isto 
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é, ao mesmo tempo que exerceria suas atividades profis-
sionais, ainda teria de administrar o ambiente familiar. To-
davia, com a evolução da sociedade, esta tarefa tem sido 
cada vez mais frequentemente repartida entre o casal, 
sendo a diferenciação de idade cada vez mais anacrôni-
ca. Ademais, ainda que se admita a dupla jornada (traba-
lho-família) da mulher, tal fato é irrelevante para um be-
nefício que tem, como risco coberto, a idade avançada, 
considerada incapacitante para o trabalho. 

Percebe-se que no que concerne os requisitos para conces-
são da aludida aposentadoria, há uma distinção entre o fato de ser 
homem e mulher, ou seja, uma visão binária da norma, o que aca-
ba por excluir grupos de pessoas minoritários que não se identificam 
com o seu sexo biológico, os transexuais. 

Tem-se que o direito previdenciário surgiu com a necessidade 
de trazer igualdade e assegurar a garantia dos direitos dos cidadãos, 
independentemente de raça, cor ou sexo. 

De acordo com a Constituição Federal Brasileira (1988):

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de 
qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos 
estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direi-
to à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à pro-
priedade. (BRASIL, 1988)

Com a evolução da sociedade infelizmente a lei previdenciá-
ria que não foi capaz de acompanhar as mudanças do público LGBT-
QIA+, deixando-os desamparados e não mantendo igualdade. Como 
já citado anteriormente, não há uma lei própria que regulamente a 
questão dos transexuais e seus direitos previdenciários. 

A partir do julgamento do STF foi permitida a alteração do re-
gistro civil, o que assegurou o direito à identidade. Ocorre que, no 
campo previdenciário, a inexistência de uma lei própria que regula-
mente a questão das pessoas transexuais acaba gerando entraves 
no momento em que elas buscam algum benefício, que por sua vez 
muitas acabam por recorrer ao poder judiciário.

De acordo com Quadrini e Venzzi (2016) embora o ordena-
mento jurídico brasileiro tenha evoluído de maneira significativa na 
possibilidade de reconhecimento de pessoas transexuais como de-
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tentoras de capacidade civil de acordo com o gênero sexual com o 
qual as mesmas são identificadas, tais avanços não são observados 
no âmbito dos benefícios previdenciários relativos ao tema.

E acaba resultando em incertezas, visto que não existe ainda 
qualquer previsão legal na legislação brasileira a respeito da contri-
buição à previdência social por parte das pessoas transexuais. Com-
preende-se que com o julgamento do STF que permite a alteração 
do nome administrativamente, acaba gerando impacto no campo pre-
videnciário, pois se as pessoas trans têm esse direito de alterar o 
nome, isso terá reflexo no âmbito do direito previdenciário.

Na falta de uma lei específica, o poder judiciário acaba se uti-
lizando da analogia para fazer valer o princípio da dignidade da pes-
soa humana e os direitos de personalidade. Sendo de grande impor-
tância, que seja criada uma regulamentação própria para estes ca-
sos. Nesse sentido, atente-se que já existe doutrinariamente uma sé-
rie de concepções no que tange ao modo com que a aposentadoria 
para os transexuais deve ser investigada. 

Assim, Marco Aurélio Serau Júnior (2018, p. 28) cita as linhas 
argumentativas existentes quanto à aplicação de regras previdenciá-
rias para os transexuais:

Ora se compreende que deva ser aplicada a regra pre-
videnciária do sexo para o qual houve a transição; ora 
se defende que deve prevalecer a regra previdenciária 
do sexo de nascença, biológico; finalmente, há argumen-
tações que também seguem para o caminho de criação 
de regras intermediárias ou proporcionais em relação ao 
tempo de contribuição e idade mínima exigidos em um 
caso ou em outro.

No mesmo sentido, Miguel Horvath Junior, Gustavo Beirão 
Araújo e Mariana Dias Barreto (2018, p. 189) identificam possíveis 
critérios a serem adotados para a regulamentação da concessão dos 
benefícios de aposentadorias:

1) adoção dos requisitos do gênero de origem;
2) adoção dos requisitos do gênero no momento do pre-
enchimento dos requisitos para a aposentadoria; 
3) adoção de conversão de tempo de contribuição e ida-
de como homem e como mulher. Na primeira hipótese, 
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seria levado em consideração na hora da concessão da 
aposentadoria o sexo originário - ou biológico - que cor-
responde àquele ao qual o indivíduo nasceu. Nesta situ-
ação, o homem e a mulher transgêneros deverão preen-
cher os requisitos descritos para o seu gênero de nas-
cimento, não sendo respeitada a decisão de cada indi-
víduo em adotar o gênero oposto. Na segunda hipóte-
se, considerar-se-ia o gênero aderido, o que é crucial na 
análise dos requisitos para a concessão do benefício. Ou 
seja, o homem que faz a transgenitalização ou apenas 
modifica o gênero nos documentos civis poderia reque-
rer a aposentadoria como mulher, de acordo com o prin-
cípio tempus regit actum, no qual se aplica a lei vigente 
na data do fato gerador do benefício. Terá importância, 
nessa situação, o gênero correspondente no momento 
da implementação dos requisitos para cada aposentado-
ria, ou na data do seu requerimento. Nesse sentido, tanto 
o STJ (Súmula 340) quanto o STF (Súmula 359) já chan-
celaram esse entendimento, aplicando-se a todos os be-
nefícios previdenciários. Por fim, poder-se-ia utilizar fato-
res de conversão, situação análoga à aposentadoria es-
pecial, em que o tempo de contribuição do (a) segura-
do (a) que fez a mudança de gênero seria ser submeti-
do aos cálculos para o aumento do período contributivo 
(mulher que se tornou homem) ou para a sua diminuição 
(homem que se tornou mulher). Em relação à idade, po-
der-se-ia prever algum acréscimo ou redução, de acor-
do com o período trabalhado como homem e como mu-
lher, a serem analisados na data do requerimento do be-
nefício ou da implementação dos requisitos legais para a 
concessão do benefício.

Para Rodrigo Chandohá da Cruz (2014, p. 73), a aposentado-
ria deve ser concedida conforme o gênero do registro civil do segura-
do ao momento do requerimento, ou seja, de acordo com sexo ade-
quado. Corroborando, Mendes e Costa (2018, p. 2), entende-se que 
o transexual deve passar a receber os benefícios conforme o gênero 
com o qual se identifica, independente do sexo biológico, sob pena 
de não haver avanços materiais para este grupo de minorias, pois, 
a autodeterminação de gênero deriva de um direito constitucional de 
personalidade. 

Por conseguinte, é considerável ressaltar que a mudança de 
sexo no registro civil impacta na vida dos segurados transexuais, 
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posto que, poderá alterar a contagem de tempo de contribuição para 
fins de obtenção da aposentadoria.

Castoldi e Muller (2018, p. 44) alertam que enquanto o segu-
rado não retificar seu gênero no registro civil “ele será considerado ou 
homem ou mulher conforme seu sexo biológico”, recebendo o trata-
mento da Previdência Social pelo sexo registral e biológico.

A Constituição Federal de 1988 assegura o direito à igualda-
de de todos os indivíduos, mas infelizmente essa proteção se baseia 
quase totalmente apenas para homens e mulheres, sem pensar tran-
sexuais, que são pessoas que não se identificam com o sexo que 
nasceu. A dificuldade para os transexuais continua sendo grande e a 
maior dificuldade dessas pessoas não é o procedimento cirúrgico ou 
a eficácia da cirurgia, mas sim na alteração do registro civil para que 
se possa ter uma completa satisfação do indivíduo, explica a desem-
bargadora Maria Berenice Dias (2000, p. 35):

A Lei dos Registros Públicos diz que o prenome só pode 
ser alterado quando expuser ao ridículo o seu portado, 
sendo admitida à alteração somente a pedido do interes-
sado, contanto que não prejudique o sobrenome da famí-
lia. Outra objeção que impede a mudança do nome de-
corre da vedação do art. 1.604 do Código Civil: “Ninguém 
pode vindicar estado contrário ao que resulta do registro 
de nascimento, salvo provando-se erro ou falsidade do 
registro”. Esse é o fundamento que leva a Justiça, muito 
frequentemente, a indeferir o pedido de retificação.

Com base nisso, deve-se ficar claro que o intuito da constitui-
ção não é apenas a liberdade de viver, mas também a qualidade de 
vida é essencial, ou seja, não adianta o indivíduo apenas viver por vi-
ver, ele tem por direito viver em condições digna de um cidadão, não 
é apenas por ser transexual que deverá ser excluído de alguns di-
reitos, pelo contrário, todo cidadão deve ser tratado de forma iguali-
tária independente de sexo ou gênero, isso se denomina dignidade. 
Em uma obra chamada Direito Constitucional, Alexandre de Moraes 
(2003, p. 51) explica que: 

A desigualdade na lei se produz quando a norma distin-
gue de forma não razoável ou arbitrária um tratamento 
específico a pessoas diversas. Para que as diferencia-

http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/1034888/lei-de-registros-publicos-lei-6015-73
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10622568/artigo-1604-da-lei-n-10406-de-10-de-janeiro-de-2002
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/111983995/c%C3%B3digo-civil-lei-10406-02
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ções normativas possam ser consideradas não discrimi-
natórias, torna-se indispensável que exista uma justifica-
tiva objetiva e razoável, de acordo com critérios e juízos 
valorativos genericamente aceitos, cuja exigência deve 
aplicar-se em relação à finalidade e efeitos da medida 
considerada, devendo estar presente por isso uma razo-
ável relação de proporcionalidade entre os meios empre-
gados e a finalidade perseguida, sempre em conformida-
de com os direitos e garantias constitucionalmente pro-
tegidos.

Assim, fica claro que se deve estabelecer uma igualdade en-
tre todos os cidadãos, inclusive os transexuais, de tal modo que pos-
sam seguir suas vidas como entenderem e como desejam ser feli-
zes, incluindo a mudança de nome, algo para ser simples, mas que o 
Estado ainda continua dificultando e interferindo na felicidade de vá-
rios transexuais.

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Em síntese, fica claro que mesmo depois de tanta evolução na 
sociedade, ainda assim se verifica que a vida dos transexuais é muito 
difícil, pois essas pessoas continuam tendo que lutar diariamente em 
busca de sua felicidade, dentro da justiça brasileira ela vem, por exem-
plo, na mudança do nome e gênero ou tentando a aposentadoria.

Contudo, ao desenvolver a presente pesquisa viu-se que o 
principal receio de facilitar aos transexuais é a possibilidade de abrir 
brechas para possíveis formações de diversas classes que irão vi-
sar apenas os benefícios, e tentarão de qualquer forma burlar o sis-
tema. Além de haver a questão do receio de prejudicar demais cida-
dãos que passaram a vida trabalhando e cumprindo tudo à risca para 
conseguir a aposentadoria, ou seja, continua sendo ainda um assun-
to bastante complexo.

É de grande importância, com o intuito de mitigar o preconcei-
to, que é um juízo pré-concebido, que sejam realizadas ações 
de informação e conscientização das pessoas, a fim de que os 
transexuais sejam tratados de forma igual a todos as outras pessoas, 
e assim não ocorra injustiças, até mesmo pretendendo proteger esta 
camada da população que por muito tempo ficou as margens da so-
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ciedade. Este estudo buscou pelas garantias previdenciárias às pes-
soas comuns, mas com orientações sexuais diferentes.

Em suma, já existe decisão do STF que permite a mudança de 
nome e gênero sem a necessidade de realizar a cirurgia que tem por 
objetivo “adequar as características físicas e dos órgãos genitais das 
pessoas transgênero, de forma que esta possa ter o corpo adequa-
do ao que considera satisfatório para si” (HOLANDA, 2019, p. 38), 
ou seja, um grande passo já está sendo dado para que possa ha-
ver uma igualdade e liberdade de expressão dessas pessoas. O que 
também necessita ser revisto e pensado é a liberação de aposenta-
doria dos cidadãos transexuais sem tanta burocracia, haja visto que 
alguém que se considere uma mulher ou homem irá trabalhar como 
qual outro cidadão uma e deverá ter direitos como uma e vice-versa.

Portanto, é de grande valia que seja criada uma lei específica 
para tratar dos direitos das pessoas transexuais, para que elas não 
fiquem a margem de diferentes posicionamentos, e que consigam ter 
seus benefícios assegurados com mais facilidade.
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RESUMO
Objetiva-se aqui analisar o “Compliance como ferramenta ao comba-
te a corrupção na administração pública”. Disserta-se sobre a possi-
bilidade de utilização dos elementos que compõem o programa de 
compliance como elementos capazes de influenciar a tomada de de-
cisão no combate a corrupção. Realizou-se uma pesquisa bibliográfi-
ca e documental com base em doutrinas, artigos eletrônicos e diplo-
mas legais que versam sobre a matéria, com abordagem qualitati-
va. A relevância do estudo se evidenciar tanto para o poder judiciário 
quanto para os acadêmicos, a importância do combate a corrupção 
no âmbito da administração pública. Enfim, concluiu-se que o com-
pliance é uma realidade mundial, e a tendência é de que se torne um 
instrumento de utilização obrigatória, transformando definitivamente 
a visão e a postura dos agentes públicos e privados, numa mútua co-
operação em busca de uma finalidade comum: erradicar a corrupção.
Palavras-chave: Compliance. Corrupção. Administração pública.

ABSTRACT
The objective here is to analyze “Compliance as a tool to fight corrup-
tion in public administration”. It discusses the possibility of using the 
elements that make up the compliance program as elements capab-
le of influencing decision-making in the fight against corruption. A bi-
bliographic and documentary research was carried out based on doc-
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trines, electronic articles and legal diplomas that deal with the mat-
ter, with a qualitative approach. The relevance of the study is eviden-
ced both for the judiciary and for academics, the importance of figh-
ting corruption within the public administration. Finally, it was conclu-
ded that compliance is a global reality, and the tendency is for it to be-
come an instrument of mandatory use, definitively transforming the vi-
sion and posture of public and private agents, in a mutual cooperation 
in search of a common purpose: eradicate corruption.
Keywords: Compliance. Corruption. Public administration.

1 INTRODUÇÃO

O vocábulo compliance ganhou notoriedade no meio jurídico 
como instrumento capaz de garantir maior transparência e confiabili-
dade às atividades empresariais. Remetendo-se à ideia de conformi-
dade, com a legislação ou com qualquer outra forma de regramento 
existente no âmbito das organizações, públicas ou privadas. Nesse 
contexto, o compliance teria nascido para adequar as empresas em 
conformidade com a legislação vigente.

O surgimento do instituto compliance no âmbito internacional 
remota ao ano 1977 nos Estados Unidos da América com a edição da 
Foreign Corrupt Practices Act (FCPA), legislação que passou a exi-
gir das empresas que operam na Bolsa de Valores de Nova York que 
adotassem um conjunto de regras voltadas a evitar e punir fraudes li-
gadas a atos de corrupção (MAEDA, 2013).

Vale destacar ainda como marco normativo internacional an-
ticorrupção, a Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção, 
promulgada em 31 de outubro de 2003, contendo medidas de pre-
venção, educação, recuperação de ativos, integridade no sistema de 
justiça criminal, entre outras (MAEDA, 2013).

O Índice de Percepção da Corrupção (IPC) é o principal indi-
cador de práticas de corrupção no mundo, o IPC avalia 180 países 
numa escola que varia entre 0 e 100. Segundo o instituto o Brasil 
apresentava a posição de 35 pontos em 2019, em 2020 ocupa a po-
sição 38, o país se encontra numa posição ruim, dando sinais de aler-
to quanto ao retrocesso no combate da corrupção no país (FRAN-
CE, 2019).
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Não raro se assistir nos meios de comunicação notícias que 
práticas de corrupção no país, durante a pandemia essas situações 
parecem ter ficado ainda mais comum, causando na população ques-
tionamentos de como combater essas situações no Brasil, pois se 
sabe o tamanho do prejuízo que causa na prestação de serviços es-
senciais como saúde, educação, segurança.

No Brasil diante dos muitos escândalos de fraudes e corrup-
ção, irregularidades administrativas, especificamente nas estatais, 
passou a exigir novos comportamentos. Nesse sentido, surge a Lei 
nº 12.846/2013 que dispõe sobre a responsabilização administrativa 
e civil de pessoas jurídicas pela prática de atos contra a administra-
ção pública.

A dita lei traz em seus pilares normas que estabelece sobre to-
das as esferas da administração pública, federal, estadual, municipal, 
medidas de boa governança objetivando regular a administração pú-
blica e o controle das instituições.  Nesse sentido veja-se o conceito 
de governança dada pelo Instituto Brasileiro de Governança Corpo-
rativa (IBGC, 2009, online):

Como objetivo geral tem-se: analisar o Compliance como fer-
ramenta ao combate a corrupção na administração pública. Já no 
que se refere aos objetivos específicos são: verificar as medidas de 
controle, e os requisitos para a tomada de decisão pelo administra-
dor e como funciona os órgãos de controle internos implementados 
no âmbito da administração pública, refletir como se dá a implemen-
tação desse programa no seio da administração pública e como a 
sua implementação possa ser utilizada para coibir práticas desones-
tas no âmbito das contratações públicas. aqui analisa-se como o Po-
der Judiciário poderia amparar o êxito do programa implementado na 
esfera da administração pública.

Desenvolvimento
Procedimentos Metodológicos

Para o alcance dos objetivos previamente estabelecidos todo 
o trabalho se dará através de uma pesquisa bibliográfica e documen-
tal com base em doutrinas, artigos eletrônicos e diplomas legais que 
versam sobre a matéria, com abordagem qualitativa. A relevância do 
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estudo se dá no sentido de que esta serve de modelo para outros 
acadêmicos, além de mostrar tanto para o poder judiciário quanto 
para os acadêmicos, a importância do combate a corrupção no âmbi-
to da administração pública.

Resultados

Programa de Compliance Segundo a Lei nº 13.303/2016

O instituto da compliance se apresenta como ferramenta de 
aplicabilidade na administração com vista a potencializar as práticas 
administrativas. Assim, passa-se à conceituação de compliance, que 
Coimbra e Manzi (2010) explicam:

O termo compliance origina-se do verbo inglês to com-
ply, que significa cumprir, executar, obedecer, satisfazer 
o que lhe foi imposto. Compliance é o dever de cumprir, 
de estar e conformidade e fazer cumprir leis, diretrizes, 
regulamentos internos e externos, buscando mitigar o ris-
co atrelado à reputação e o risco legal/ regulatório.
               

O compliance já é praticado na seara da administração priva-
da, pois já se percebeu que o programa funciona como um orienta-
dor, estabelecendo metas, limites na gestão corporativa. A principal 
função do Compliance é a de “garantir que a própria pessoa jurídica 
atinja a sua função social, mantenha intactas a sua imagem e confia-
bilidade e garanta a própria sobrevida com a necessária honra e dig-
nidade”.

Um programa de compliance deve abranger todas as áreas 
relacionadas ao negócio da empresa, não só naquilo que ligado ao 
produto ou serviço prestado, mas também a todas as áreas de apoio 
que conferem o apoio necessário á consecução dos fins almejados 
pela sociedade, tais como as áreas de contabilidade, fiscal, jurídica e 
recursos humanos (MARTINEZ, 2019).

Na realidade brasileira, um programa de Compliance deve, 
ao menos, contemplar as seguintes áreas: financeira-contábil, fis-
cal, ambiental, regulação, trabalhista, direitos humanos, consumidor, 
transparência da gestão e penal-empresarial, harmonicamente ali-
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nhado à missão da empresa, com vistas á implementação de seu pla-
no estratégico (MARTINEZ, 2019).

O que se pretende com o compliance é tornar o controle mais 
preventivo. Mais que isto, busca-se a promoção de inteligência coor-
porativa, ou seja, a análise de dados aliadas a estratégias de dados 
aliadas a estratégias de estão que possam ampliar a efetividade da 
ação da administração pública na sociedade.

Vale lembrar que as empresas públicas, sociedades de econo-
mia mista e suas subsidiárias, apesar de serem classificadas com es-
tatais, são pessoas jurídicas de direito privado. Dessa forma, em virtu-
de do disposto no artigo 173 da Constituição da República de 1988 to-
das as entidades privadas que explorem atividade econômica devem 
ter o mesmo tratamento e, por isso, as estatais com muito mais razão 
devem estar inseridas nas práticas de Compliance e Auditoria Interna. 

A Lei nº 13.303/16 se preocupou também com uma dos prin-
cipais formas de desvio de verbas públicas, ou seja, a dispensa e a 
inexigibilidade de licitação. O artigo 28 da Lei nº 13.303/16 se preo-
cupou em prever que os contratos com terceiros destinados à presta-
ção de serviços às empresas públicas e às sociedades de economia 
mista, inclusive de engenharia e de publicidade, à aquisição e à lo-
cação de bens, à alienação de bens e ativos integrantes do respecti-
vo patrimônio ou à execução de obras a serem integradas a esse pa-
trimônio, bem como à implementação de ônus real  sobre tais  bens,  
serão  precedidos  de  licitação  nos  termos  desta  lei,  ressalvadas  
as hipóteses previstas nos artigos 29 e 30.

Outra questão relevante introduzida pela Lei nº 13.303 e pelo 
Decreto nº 8.945, ambos de 2016 diz respeito à observância de re-
quisitos mínimos de transparência, um dos pilares do Compliance:

I - elaboração de carta anual, subscrita pelos membros 
do Conselho de Administração, com a explicitação dos 
compromissos de consecução de objetivos de políticas 
públicas pela empresa estatal e por suas subsidiárias, 
em atendimento ao interesse coletivo ou ao imperativo 
de segurança nacional que justificou a autorização de 
sua criação, com a definição clara dos recursos a serem 
empregados para esse fim e dos impactos econômico- fi-
nanceiros da consecução desses objetivos, mensuráveis 
por meio de indicadores objetivos;
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II - adequação do objeto social, estabelecido no estatuto 
social, às atividades autorizadas na lei de criação;
III - divulgação tempestiva e atualizada de informações 
relevantes, em especial aquelas relativas a atividades 
desenvolvidas, estrutura de controle, fatores de risco, da-
dos econômico-financeiros, comentários dos administra-
dores sobre desempenho, políticas e práticas de gover-
nança corporativa e descrição da composição e da remu-
neração da administração.  Para fins de cumprimento do 
disposto nos itens I e III, a empresa estatal deverá elabo-
rar carta anual única conforme modelo disponibilizado no 
sítio eletrônico do Ministério do Planejamento, Desenvol-
vimento e Gestão.
IV - elaboração e divulgação de política de divulgação de 
informações, em conformidade com a legislação em vigor 
e com as melhores práticas;
V - elaboração de política de distribuição de dividendos, 
à luz do interesse público que justificou a criação da em-
presa estatal;
VI - divulgação, em notas explicativas às demonstrações 
financeiras, dos dados operacionais e financeiros das ati-
vidades relacionadas à consecução dos fins de interesse 
coletivo ou de imperativo de segurança nacional que jus-
tificou a criação da empresa estatal;
VII - elaboração e divulgação da política de transações 
com partes relacionadas, que abranja também as ope-
rações com a União e com as demais empresas esta-
tais, em conformidade com os requisitos de competitivi-
dade, conformidade, transparência, equidade e comutati-
vidade, que deverá ser revista, no mínimo, anualmente e 
aprovada pelo Conselho de Administração;
VIII - ampla divulgação, ao público em geral, de carta 
anual de governança corporativa, que consolide em um 
único documento escrito, em linguagem clara e direta, as 
informações de que trata o inciso III;
IX - divulgação anual de relatório integrado ou de susten-
tabilidade; e.
X - divulgação, em local de fácil acesso ao público em ge-
ral, dos Relatórios Anuais de Atividades de Auditoria In-
terna - RAINT, assegurada a proteção das informações 
sigilosas e das informações pessoais, nos termos do art. 
6 o, caput, inciso III, da Lei no 12.527, de 18 de novem-
bro de 2011 (BRASIL, 2016).
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Os documentos resultantes do cumprimento dos requisitos de 
transparência constantes dos itens I a X anteriormente expostos de-
verão ser divulgados no sítio eletrônico da empresa de forma perma-
nente e cumulativa.

O Decreto regulamentador da Lei nº 13.303/16 determina, ain-
da, que as obrigações e responsabilidades que a empresa estatal as-
suma em condições distintas às do setor em que atua deverão: a) es-
tar claramente definidas em lei ou regulamento e estarem previstas 
em contrato, convênio ou ajuste celebrado com o ente público com-
petente para estabelecê-las, observada a ampla publicidade desses 
instrumentos e; b) ter seu custo e suas receitas discriminados e divul-
gados de forma transparente, inclusive no plano contábil.

Discussão

O Compliance na Administração Pública para o Combate Efetivo à 
Corrupção

À luz dos referidos paradigmas, verifica-se que a corrupção é 
intensamente influenciada, inter alia, pelas seguintes variáveis: esco-
lhas pessoais e coletivas, expectativas de ganho, avaliação de riscos 
da transação fraudulenta, preferências morais (moldadas pelas tradi-
ções, normas e valores sociais) e existência ou não de mecanismos 
estatais de fiscalização e execução eficientes.

Dessa sorte, um efetivo combate à corrupção deve abranger 
uma dupla dimensão de medidas: (i) top down policies (dimensão 
vertical) – ações que visam fortalecer o controle vertical e sanções 
sobre agentes corruptos e corruptores; (ii) bottom up strategies (di-
mensão horizontal) – mobilização e assunção de responsabilidade 
por atores e grupos sociais, que devem reconhecer e incorporar os 
valores da integridade e do respeito à lei (VANUCCI, 2017).

Atrelada à necessidade de melhor gestão, tem-se por impe-
rioso a melhoria do trato do erário. A implantação do compliance au-
xilia no ganho de estão, na medida em que responsabiliza estores, 
por meio de indicadores, mensurando o desempenho do administra-
dor, além de imprimir maior transparência e eficácia no gasto públi-
co, são medidas necessárias para vislumbrar uma mudança na bai-
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xa qualidade de serviços públicos ofertados para a população (MAR-
TINEZ, 2019).

Além de resguardar os fundos necessários às políticas pú-
blicas, o controle proporcionado pelo programa de compliance auxi-
lia sobremaneira na integralidade da gestão de informação, na medi-
da em que confere rastreabilidade e confiabilidade nas informações 
constantes do data room da Administração pública. Não basta con-
ferir transparência à Administração se o conteúdo da informação é 
equivocado (compliance).

O programa de compliance representa uma proteção para o 
próprio gestor, visto que evidencia o desejo em tomar providências 
no sentido de sanar irregularidades passadas e dar novo rumo ás fi-
nanças da Administração Pública, sendo inclusive, uma prova a seu 
favor caso de eventual defesa contra a inclusão do ente federativo 
em cadastros restritivos, conforme dicção do enunciado da Súmula 
615 do Superior Tribunal de Justiça:

Súmula 615: Não pode ocorrer ou permanecer a inscri-
ção do município em cadastros restritivos fundada em ir-
regularidades na gestão anterior quando, na gestão su-
cessora, são tomadas as providências cabíveis à repa-
ração dos danos eventualmente cometidos (BRASIL, 
2018).

Implementar um programa efetivo de compliance significa me-
lhoria na aplicação dos recursos públicos, além de melhor gestão de 
todo o conhecimento da máquina pública, imprimindo maior rapidez, 
transparência nos procedimentos emanados do Poder Público.

O combate à corrupção requer mecanismo cada vez mais so-
fisticado de controle da Administração Pública, pois o acompanha-
mento pormenorizado das ações estatais pode gerar relevantes eco-
nomias para os cofres Públicos, pois representa duro golpe nos cor-
ruptos. Ensina Carvalhosa (2017, p. 205-206):

A corrupção e a organização do Estado são inimigas vis-
cerais. Quanto mais organizada a máquina estatal, mias 
difícil se torna a corrupção. Isso ficou claramente de-
monstrado nos fatos recentes havidos no Brasil. Somen-
te a falta de controle ou controles frouxos é que enseja-
ram tantas fraudes e o tremendo assalto praticado con-
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tra os cofres públicos (...). A corrupção, como foi aprendi-
da com os fatos recentes deste país, funciona de maneira 
sistêmica e autônoma e em níveis os mais sofisticados. 
Não é por outra razão que a organização e a real moder-
nização da atividade estatal são tão importantes. Somen-
te elas podem combater cientificamente a corrupção.

É verdade que o Brasil apresenta grandes índices de corrup-
ção em praticamente todos os seus setores da Administração Públi-
ca, não se negar que falta organização administrativa, domínio de co-
nhecimento de pessoal, e dessa forma amplia a quantidade de prá-
ticas fraudulentas na gestão, em que pese os órgãos de controle e 
fiscalização são infinitamente incapaz de acompanhar tais práticas.

O papel do compliance é justamente promover o controle da 
administração Pública, além de impulsionar o uso de novas tecno-
logias, transparência e propagação da informação, de modo geral. 
O maior desafio de qualquer programa de compliance que pretenda 
ser – de fato- eficiente é combater frontalmente a corrupção (MAR-
TINEZ, 2019).

O superfaturamento de obras, perpetrados por meio de infin-
dáveis aditivos contratuais, o pagamento de valores acima daqueles 
praticados no mercado, má qualidade dos materiais utilizados, são 
exemplos de que a corrupção está presente no cotidiano da adminis-
tração Pública, atingindo de forma mais eficiente e perversa os mu-
nicípios mais distantes e mais pobres. Evidentemente, as formas de 
controle da Administração Pública precisam ser revistas e atualiza-
das, conferindo-se os corretos instrumentos para uma fiscalização 
capaz de angariar as provas necessárias à punição, após o devido 
processo legal (MARTINEZ, 2019).

A sofisticação no mundo do crime demanda instrumentos inves-
tigativos, e de controle mais modernos. Leciona Aras, ao dizer que no 
combate à macrocriminalidade hodierna, não se pode mais lançar mão:

(...) do costume internacional ou de promessas de reci-
procidade, medidas burocráticas, pouco confiáveis e ca-
rentes de elementos necessários à cooperação penal na 
sociedade da informação como são a celeridade e a se-
gurança jurídica. Tornou-se então imprescindível fortale-
cer o arcabouço normativo para a cooperação penal in-
ternacional, por meio de tratados multilaterais ou de acor-
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dos bilaterais de cooperação penal, de modo a fazer fren-
te ao binômio globalização econômica-globalização cri-
minal. Se antes, a regra era a persecução criminal predo-
minantemente territorial, a constituição de vínculos con-
vencionais específicos tornou mais comum à persecução 
criminal transnacional, preservando-se o respeito às re-
gras ordinárias de jurisdição e soberania. Internacionali-
zaram-se os mecanismos de persecução criminal.

Nesse sentido se verifica que as práticas corruptas se aperfei-
çoaram, entretanto os órgãos de fiscalização não o acompanharam, 
pois estes já ultrapassaram as barreiras internacionais, necessitan-
do, portanto, que o país fortaleça seus acordos para que assim con-
siga combater o mal que assola o país diariamente.

A grande vantagem do Compliance é aliar elementos de au-
ditoria, integralidade e estratégia já na fase da edição dos atos ad-
ministrativos, auxiliando na formação de um histórico a respeito do 
tema, bem como no resguardo de fundos necessários às políticas 
Públicas. A adoção de um programa de compliance na administração 
Pública pode auxiliar a diminuir os inúmeros escândalos de corrup-
ção que assolam a realidade brasileira, na medida em que implemen-
tam maior controle e conferem maior transparência, auxiliando para 
uma gestão mais eficaz da coisa pública (MARTINEZ, 2019).

A tal respeito considera-se que a administração Pública brasi-
leira possui mecanismos para enfrentamentos das práticas fraudulen-
tas, tais mecanismo tem poder de diminuir ou até mesmo extinguir a 
corrupção, e tornar-se país um exemplo de superação da corrupção.

O Instituto do Compliance e Seus Objetivos
          

É válido salientar que a Lei nº 12.846/13 (BRASIL, 2013) no-
meou o compliance como programa de integridade 3, contudo não o 
definiu por inteiro, caracterizando-o como um conceito jurídico aberto 
passível de interpretação. Essa imprecisão faz com que a existência 
de um “programa de integridade” seja verificada caso a caso, respal-
dando-se nos preceitos do pós-positivismo moderno, em que a busca 
por efetivação de princípios e a rápida velocidade d as relações ne-
gociais acabam por exigir essa “imprecisão”, evitando a desatualiza-
ção e a defasagem do instituto (CUNHA e SOUZA, 2018, p. 95-96). 
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Em resposta a isso, o Decreto nº 8.420 (BRASIL, 2015), re-
gulamentando a Lei nº 12.846 (BRASIL, 2013), trouxe os requisitos 
para a verificação de um programa de integridade no seu artigo 41: 

Art. 41. Para fins do disposto neste Decreto, programa de 
integridade consiste, no âmbito de uma pessoa jurídica, 
no conjunto de mecanismos e procedimentos internos de 
integridade, auditoria e incentivo à denúncia de irregula-
ridades e na aplicação efetiva de códigos de ética e de 
conduta, políticas e diretrizes com objetivo de detectar e 
sanar desvios, fraudes, irregularidades e atos ilícitos pra-
ticados contra a administração pública, nacional ou es-
trangeira (BRASIL 2013).

Ademais, conforme explanado por Ribeiro e Diniz (2015, p. 2), 
“não se pode confundir o compliance com o mero cumprimento de re-
gras formais e informais, sendo o seu alcance bem mais amplo”. O 
compliance busca identificar irregularidades e saná-las eficientemen-
te, identificando os pontos mais vulneráveis a atos corruptivos den-
tro de uma instituição (MENDES e CARVALHO, 2017 apud LÓSSIO 
e SANTOS, 2019, p. 3).

O FCPA, primeira legislação anticorrupção a tratar de suborno 
a oficiais estrangeiros, dispõe sobre atos de corrupção nas esferas 
pública, privada, nacional e internacional; fraudes e controles contá-
beis; sanções civis e criminais; responsabilidade de pessoa jurídica, 
ação e proteção a whisteblowers, etc. 

Em suma, o FCPA afeta empresas estrangeiras que possuem 
conexões comerciais nos Estados Unidos e criminaliza empresas, ci-
dadãos e agentes norte-americanos que obtenham negócios por su-
borno a oficiais de governos estrangeiros; que conspirarem em os re-
alizar a partir dos Estados Unidos ou que não realizem os devidos re-
gistros contábeis (BIELGMAN, 2010).

Os Benefícios Advindos da Implementação do Compliance

 A implementação do programa de compliance acrescenta di-
versos benefícios nas organizações, quais sejam: I) Prevenção de 
riscos – no sentido de evitar prejuízos financeiros e às atividades das 
pessoas jurídicas infratoras, além dos possíveis impactos negativos 
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sobre as pessoas físicas envolvidas; II) Identificação antecipada de 
problemas, permitindo que condutas malquistas sejam identificadas 
com maior celeridade; III) Reconhecimento de ilicitudes em outras or-
ganizações – corroborando numa redução da incidência de fraudes; 
IV) Benefício reputacional – no sentido de fortalecimento da imagem 
da empresa diante do mercado; V) Conscientização dos funcionários; 
e VI) Redução de custos e contingências (CADE, 2016, p. 11-14).

A implementação do compliance implica atenuação de even-
tual pena de multa no âmbito da Lei 12.846 (BRASIL, 2013) e trans-
mite uma boa imagem para a entidade, atraindo ávidos investidores 
por um ambiente de confiança e segurança econômica e represen-
tando um standard para as atividades negociais da empresa. Contu-
do, tantos benefícios podem gerar a adoção de programas de inte-
gridades fantasiosos, diante de uma postura fraudulenta que desna-
tura o verdadeiro propósito do compliance (CUNHA e SOUZA, 2018, 
p. 112-113). 

Os inúmeros benefícios elencados contribuem em corroborar 
e enfatizar a tendência da adoção deste sistema de controle, que tem 
ganhado grande importância e visibilidade no país, diante dos escân-
dalos (RABELO, 2018, p. 8). Além das organizações que o imple-
mentam, a adoção do compliance beneficia terceiros, entre eles in-
vestidores, consumidores e parceiros comerciais, já que previne in-
frações e danos, bem como evita a perda do valor da empresa, acar-
retando menores custos à sociedade. Em suma, é possível dizer que, 
de alguma forma, a sociedade, a economia e a concorrência são be-
neficiadas com o programa de integridade compliance (CADE, 2016, 
p. 10-11). 

Outro aspecto da Lei Anticorrupção é, é a previsão (artigo 22) 
da criação do Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP), que 
reunirá e dará publicidade às sanções aplicadas pelos órgãos ou en-
tidades dos poderes Executivo, Legislativo e Judiciário de todas as 
esferas de governo.

Considerações Finais

O combate à corrupção, logicamente, está diretamente liga-
do ao desiderato de prestigiar e dar efetividade ao mencionado prin-
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cípio constitucional. Para dar efetividade à moralidade administrati-
va, aos compromissos internacionais firmados, e atendendo ao an-
seio de uma sociedade já exausta de tantos problemas.

Idêntico ao já demonstrado o instituto da compliance é algo 
novo na realidade brasileira especificamente na administração pública, 
diferente do que já ocorre em muitos países, por exemplo, o Canadá 
se apresenta como o país menos corrupto. O Compliance surgiu da le-
gislação americana como solução para o mundo coorporativo do país.

Conforme discutido é urgente a implementação de programas 
de controle na administração pública brasileira, visto que as neces-
sidades sociais são alarmantes e não há mais espaço para esperar. 
O índice de percepção da corrupção (IPC) mostra que o país ocupa 
a posição bastante distante no combate a corrupção, aliás, o institu-
to afirma que o País estagnou.

Ao passo que o compliance é um instrumento que visa, preci-
puamente, prevenir ofensas à lei, o acordo de leniência é um ajuste 
que tem lugar após a prática de ilícitos. Ainda assim, é uma forma de 
cooperação entre Administração Pública e empresas – que transcen-
de a mentalidade adversarial ou dos jogos de soma zero, no dizer de 
Juarez Freitas (2017) – cujo escopo é desbaratar esquemas de cor-
rupção e remediar os danos causados ao patrimônio público nacional 
ou estrangeiro, aos princípios da administração pública e aos com-
promissos internacionais assumidos pelo Brasil.

A partir desses dados é possível identificar a necessidade 
de implementar programas de combate a corrupção, primeiramente 
identificando os erros a partir da rotina dos servidores públicos na re-
alização de obras, serviços, contratos, espaços esses mais comum 
de tais práticas. 

É notório que a administração possui seus órgãos de controle 
e fiscalização como exemplo, pode-se citar o Tribunal de contas, Mi-
nistério Público, Controladoria Geral da União, são instrumentos que 
realizam a tarefa de controle da atividade pública.  

Ademais existem também instrumentos legais que possibili-
tam a participação da sociedade na atividade administrativa, um pa-
pel relevante assumido pelo cidadão, por exemplo, as ouvidorias, os 
portais da transparência, que permitem os cidadãos acompanhar e 
fiscalizar obras, serviços através de denúncias anônimas. Que por 
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sua vez permite a aproximação do cidadão com gestão corroborando 
com condutas que coíba as práticas criminosas.

A participação popular na administração pública é princípio im-
plícito o qual corrobora para avaliar o grau de qualidade dos serviços 
prestados, sua efetividade e satisfação, e tornar mais eficiente à atu-
ação administrativa. A cultura de integridade que deve pairar sobre as 
instituições revela-se elemento propulsor da boa governança, e exige 
a adoção de condutas éticas e da transparência administrativa.

É certo que um programa de compliance não permite aferir ou 
prever todos os possíveis danos que podem ocorrer no âmbito orga-
nizacional, mas é possível prevenir detectar e até punir as irregulari-
dades constatadas no seio da administração pública.  

Todavia, programar tais programas exige uma tomada de postu-
ra de todos os envolvidos na gestão, com a adoção de práticas como: 
treinar funcionários, mudar estratégias de comunicação e controles in-
ternos, desenvolver novas avaliações e gestão de riscos, criar de canais 
de denúncias, monitorar de forma contínua, com investigações internas.

Contudo, fica claro que o compliance é uma realidade mun-
dial, e a tendência é de que se torne um instrumento de utilização 
obrigatória, transformando definitivamente a visão e a postura dos 
agentes públicos e privados, numa mútua cooperação em busca de 
uma finalidade comum: erradicar a corrupção.
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CAPÍTULO 14

CONSCIENTIZAÇÃO SOBRE VIOLÊNCIA HOMOFÓBICA: 
A RELAÇÃO ENTRE OS DANOS CAUSADOS A VÍTIMA E A 

FALTA DE TIPIFICAÇÃO NA LEGISLAÇÃO BRASILEIRA

AWARENESS ABOUT HOMOPHOBIC VIOLENCE: THE RELATIONSHIP 
BETWEEN THE DAMAGE CAUSED TO THE VICTIM AND THE LACK OF 

CLASSIFICATION IN BRAZILIAN LEGISLATION

José Wilton Ferreira de Almeida

Larissa Oliveira Sousa

Patrícia Pereira Nascimento

RESUMO
O presente trabalho é intitulado como “Conscientização sobre violên-
cia homofóbica: a relação entre os danos causados a vítima e a fal-
ta de tipificação na legislação brasileira”, têm-se como objetivo cons-
cientizar os jovens em fase escolar acerca da falta de tipificação cri-
minal específica e alertar sobre os psicológicos sofridos por pessoas 
vítimas desse tipo de violência. Para o alcance do intento todo o tra-
balho será feito por meio de uma revisão bibliográfica. Ao que diz res-
peito a relevância se dá no sentido que poderá servir de modelo para 
outros acadêmicos, operadores do direito e educadores. Este estu-
do está direcionado aos danos causados nas vítimas no ambiente es-
colar e a falta de tipificação na legislação brasileiro. Postula-se atra-
vés dos procedimentos traçados que tenha sido alcançados os obje-
tivos pretendidos. 
Palavras-Chave: Violência. Homofobia. Danos psicológicos. Legis-
lação. 

ABSTRACT
The present work is entitled “Awareness about homophobic violen-
ce: the relationship between the damage caused to violation in Brazi-
lian legislation”, it aims to raise awareness of young people in speci-
fic and warn about the lack of education about violence. psychologi-
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cal problems by people who are victims of this type of violence. In or-
der to achieve the intent, all the work will be done through a bibliogra-
phic review. As far as this model is concerned, it means that it could 
be of use to other doctors, rights operators and educators. This stu-
dy is directed and the damage caused to victims in the school envi-
ronment the Brazilian legislation. It is postulated that the outlined ob-
jectives were traced.
Keywords: Violence. Homophobia. Psychological damage. Legislation.

1 INTRODUÇÃO 

O presente artigo traz uma análise e reflexão sobre a violên-
cia contra os grupos LGBTQIA+ no contexto escolar, sobretudo no 
ensino médio. É possível perceber que no ordenamento jurídico não 
há legislação específica de punibilidade nesse cenário, assim, há o 
uso de lacunas legais para punir essas condutas. A partir disso é de-
monstrado a ineficiência, na maioria das vezes, a cerca da proteção 
legal ao grupo. Desse modo, a pesquisa tem como objetivo analisar 
os danos causados as vítimas, bem como a falta de tipificação na le-
gislação brasileira. 

Para alcançar o intento, faz-se necessário compreender o que 
esse grupo representa. Segundo um artigo de Iarema Soares (2021), 
faz uma alusão histórica ao longo dos anos sobre a inclusão das le-
tras e símbolos. Nos anos 2000, utilizavam-se as siglas GLS que sig-
nificava: gays, lésbicas e simpatizantes o qual os últimos representa-
vam pessoas heterossexuais que apoiavam a causa, posteriormente, 
essa letra foi retirada por estar deslocada. Já em 2008, a I Conferên-
cia Nacional de Políticas Públicas de Direitos Humanos, formou a si-
gla GLBT – gays, lésbicas, bissexuais, transexuais e travestis. A par-
tir da conferência a sigla S foi eliminada e fora acrescentado a letra 
B, que significa bissexuais, isso é, indivíduos que se relacionam com 
homens e mulheres. Ademais, a sigla T foi acrescentada fazendo re-
ferência aos transexuais e travestis. 

Já na II Conferência Nacional de Políticas Públicas de Direitos 
Humanos (2011), as mulheres lésbicas pediram mais visibilidade e as 
duas primeiras letras foram invertidas. A partir daí a nomenclatura do 
grupo passou a ser LGBT, ademais, após a conferência, fora acres-
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cido o “I” representando os intersexuais caracterizado por indivíduos 
com características de ambos os sexos e o símbolo de “mais” faz re-
ferência a identidades não nomeadas. Atualmente, a sigla utilizada é 
LGBTQIA+, o Q vem da palavra de origem inglesa queer e designa 
quem transita entre todos os gêneros e o A refere-se a orientação se-
xual, os assexuais são aqueles que não possuem atração sexual ou 
afetiva por outra pessoa (PENA, 2021).

Entende-se que essa comunidade se refere a um movimen-
to político social em que grupos que compõe a sigla, buscam direitos 
e defendem a diversidade ao tempo que usam a representatividade 
como uma luta social.

Para alcançar os objetivos da pesquisa, faz-se a seguinte in-
dagação: o que é a comunidade LGBTQIA+ e o que representa? 
Essa comunidade se refere a um movimento político social em que 
grupos que compõe as siglas, buscam direitos e defendem a diver-
sidade ao tempo que usam a representatividade como luta social, 
onde cada letra representa um grupo em que sofre diversas violên-
cias (SILVE, 2021). Com base nisso, percebe-se que esses indivídu-
os buscam há vários anos visibilidade na luta e respeito.

Faz-se necessário fazer uma alusão histórica aos anos iniciais 
pela luta por respeito que esses representantes buscam. Por volta 
do ano de 1969, ocorreu o Marco Zero do movimento LGBT, um gru-
po de gays, travestis, lésbicas de drag queens uniram-se para lutar 
contra a opressão da polícia e para lutar por direitos. O pontapé ini-
cial da movimentação LBGT aconteceu em 28 de junho de 1969, na 
cidade de Stonewall Inn, Greenwich Village, Estados Unidos. Tudo 
isso ocasionou-se porque eram constantes as revistas em bares no-
turnos o que fez com que eles buscassem por seus direitos (ALBER-
TO, 2021). Ademais, o movimento ganhou mais força a partir do mo-
vimento feminista que teve início antes, por volta de 1960, quando as 
mulheres lésbicas buscavam além do direito a igualdade social, o di-
reito sobre a sua sexualidade, deixando pra trás esse “rótulo de sexo 
frágil” rótulo esse que definitivamente, não se encaixa com a mulher, 
nem as mulheres que existiram no passado e muito menos as que 
existem hoje. 

Hodiernamente, é possível observar que a escola enfrenta di-
versos desafios ao que concerne a diversidade. Para Espelage, Basi-
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le e Hamburger (2012) a homofobia é definida como atitudes e com-
portamentos danosos contra indivíduos que se veem ou são percebi-
dos como lésbicas, gays, bissexuais ou transgêneros (LGBT). Acres-
centa-se que alguns pesquisadores também afirmam que jovens que 
muitos jovens se questionam acerca da própria sexualidade e que 
estes também podem ser alvos desse tipo de violência (Taylor, Peter, 
& Paquin, 2011; Williams, Connolly, Pepler, & Crag, 2003).

O trabalho tem como objetivo analisar a falta de informação 
que ainda existe na sociedade arcaica e patriarcal. Pois fora pos-
sível observar que, além da falta de apoio a comunidade sofre com 
bullying associado a homofobia, para tanto, busca-se conscientizar 
jovens em fase escolar média a cerca da falta de tipificação criminal 
específica e alertar sobre os danos psicológicos sofridos por pessoas 
vítimas de violência em razão do gênero. Ademais, buscou-se cons-
truir um material de apoio ao combate à violência de gênero, transmi-
tir conhecimento sobre a violência de gênero que está na sociedade 
desde muito antes, e que não tem respaldo jurídico e também anali-
sou como a população estudantil de nível médio se posiciona sobre 
a violência sofrida por homossexuais na escola. 

A metodologia utilizada na pesquisa é uma pesquisa biblio-
gráfica. A fonte de pesquisa foram obras bibliográficas, livros digitais, 
concomitante com o código penal, além da Constituição Federal de 
1988, e do Projeto de Lei 122/2006 e a lei 17716/89, bem como todos 
os materiais importantes para a construção da pesquisa. 

2 Chegada do grupo LGBT no Brasil 

Faz-se necessário abordar a chegada do movimento LGBT no 
Brasil em meio a ditadura militar-civil cuja fora marcada por censuras 
aos meios de comunicação, por exemplo. 

O movimento LGBT chegou ao brasil em meio a ditadura mi-
litar-civil, marcada principalmente pela censura aos meios de comu-
nicação, porém o grupo contava com alternativas como os jornais. O 
Lampião da Esquina que foi fundado em 1978 e que dava notorieda-
de a violência sofridas por gays e pelos integrantes dessa comuni-
dade, bem como a revista ChanacomChana, criado por um grupo de 
lésbicas que era comercializado em um lugar chamado ferro’s bar. 
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No ano de 1983 foi censurado e proibido e as mulheres expulsas da-
quele lugar no mesmo (MARIUSO, 2015).

No dia 19 de agosto do mesmo ano, ativistas lésbicas que 
compunham o grupo LGBTQIA+, mais uma vez uniram forças e con-
seguiram derrubar a proibição da venda do citado jornal, e protes-
taram contra os abusos e preconceitos que sofriam há época, esse 
dia ficou conhecido como “Stonewall brasileiro”. Logo após houve 
o terrível surto de HIV (vírus da imunodeficiência humana) entre os 
LGBTs no mundo todo e isso modificou bastante todas as organi-
zações pois além de lutar contra a violência, também deveriam lu-
tar contra a descriminalização e o preconceito por causa da doença, 
chegaram a chamar a doença de “câncer gay”. A doença afetou mui-
tos homossexuais homens, bissexuais, travestis e transexuais na dé-
cada de 1980 e fez com que essas pessoas ganhassem o estigma de 
que era os percussores dessa doença mortífera, contudo, essa crise 
contribuiu para que houvesse uma maior visibilidade ao movimento, 
pois muitas verbas estatais serviram para financiar grupos homosse-
xuais (FÁBIO, 2017).

É necessário abordar a Parada do Orgulho LGBTI+ de São 
Paulo, ela é uma grande atração da diversidade ao redor do mundo 
e sua existência é fruto do movimento da década de 1970 por meio 
de reuniões.  A primeira parada ocorreu no ano de 1997 na avenida 
Paulista, havia cerca de 500 a 2.000 mil pessoas e a partir daí, tor-
nou-se uma tradição, atualmente é um dos maiores eventos paulis-
tas (FÁBIO, 2017). 

3 Sintomas psicológicos e psiquiátricos causados pelo bullying 
homofóbico escolar

Dentre os efeitos do bullying homofóbico listados na literatura 
destacam-se: depressão (Birkett et al., 2009; Kosciw, Greytak, Bar-
tkiewicz, Boesen, & Palmer, 2012; Russell, 2011; Russell, Ryan, Too-
mey, Diaz, & Sanchez, 2011; Taylor et al., 2011); Transtorno de Estres-
se Pós-traumático (TEPT; Rivers, 2004); ideação suicida ou até mes-
mo tentativa de suicídio (Birkett et al., 2009; Bontempo & D’Augelli, 
2002; Faulkner & Cranston, 1998; Hershberger & D’Augelli, 1995; Ri-
vers, 2001, 2004; Russell, 2011; Russell et al., 2011); alcoolismo e 
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abuso de substância nocivas a saúde (Birkett et al., 2009; Bontempo 
& D’Augelli, 2002; Faulkner & Cranston, 1998; Rivers, 2004; Russell, 
2011); transtornos alimentares são bastantes comuns (Rivers, 2004); 

Acrescenta-se práticas sexuais não seguras ou evitação de es-
tratégias de proteção, no que se refere a sexo, como por exemplo o 
uso seguro de preservativos (Bontempo & D’Augelli, 2002; Faulkner & 
Cranston, 1998; Rivers, 2004); o desempenho escolar é drasticamente 
diminuído (Prado & Junqueira, 2011); é comum que esses indivíduos 
tenham muitas faltas escolares (Bontempo & D’Augelli, 2002; Faulkner 
& Cranston, 1998; Kosciw et al., 2012; Taylor et al., 2011); e comporta-
mento violento (Faulkner & Cranston, 1998; Rivers, 2004). 

Além disso, essas pessoas vitimizadas podem apresentar difi-
culdades em estabelecer e manter relacionamentos íntimos (Rivers, 
2004). De acordo com Williams et al. (2003) a integração num grupo 
de pares pode ser problemática para as minorias sexuais, isso por-
que tais minorias têm que lidar com incertezas de identidade sexu-
al, principalmente pela falta de apoio familiar e escolar, além da hos-
tilidade tanto por pares quanto por parceiros românticos, o que pode 
aumentar as dificuldades relacionadas a saúde mental do sujeito. 

Isso é acentuado pelo fato de a adolescência ser um perí-
odo de desenvolvimento da identidade e diversos questionamento 
sobre a sexualidade, sendo que cerca de 10% dos jovens relatam 
a existência de algum tipo de incerteza acerca da orientação sexu-
al (Williams et al., 2003). Ademais, podem ocorrer, ainda, sentimen-
tos de desvalorização, conhecidos como homofobia internalizada (Ri-
vers, 2004) e culpa após a vitimização (Bontempo & D’Augelli, 2002). 
Desse modo, é possível perceber que há diversos fatores em que se 
tornam culpados por problemas psicológicos dos jovens. 

Faz-se necessário conceituar o termo homofobia. É certo que 
isso é um problema no mundo inteiro e pode ser definida como uma 
aversão, medo, ódio ou preconceito em que alguns indivíduos nu-
trem em relação a homossexuais, lésbicas, bissexuais e transexuais 
(BLUME, 2016). Esse preconceito contra pessoas com orientações 
sexuais é muito recorrente, principalmente no contexto escolar, pois 
a homofobia é o terceiro motivo mais recorrente de bullying escolar 
(SOUZA; SILVA; FARO, 2015). Desse modo, a homofobia é pautada 
no domínio da lógica heteronormativa. 
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É possível perceber que a homofobia escolar pode ocasio-
nar diversas experiências negativas que favorecem a ocorrência de 
diversos sintomas psicológicos ou psiquiátricos nos adolescentes. 
Resta demonstrando a necessidade de as escolas abordarem a se-
xualidade, bem como trabalhar temáticas que abordam a sexualida-
de para que os jovens possam compreender esse assunto de forma 
significativa e que não traga prejuízos par os mesmos. A descoberta 
da sexualidade pode ser muito difícil e o bullying inicia a partir do mo-
mento em que outras pessoas acham que a orientação sexual é su-
bentendida, isso é, mesmo que a criança esteja com dúvidas, os de-
mais fazem insinuações ou piadas de mau gosto que trazes conse-
quências para a vida toda (ALVIM, 2021).

A escola pode se tornar um ambiente hostil e capaz de pre-
judicar o aprendizado tornar o jovem desesperançoso. Sabe-se que 
a escola é um lugar em que as relações pessoais podem ser muito 
complicadas e muitas escolas não estão preparadas para lidar com 
essa problemática, pois falta capacidade técnica para tanto e isso 
faz com que os jovens se silenciem. Segundo Louro (2000), o am-
biente escolar é um espaço difícil para que alguém assuma sua se-
xualidade, pois o colégio nega a homossexualidade e oferece pou-
cas oportunidades para que os adolescentes se assumam. Confor-
me, demonstrado, as escolas costumam discutir assuntos universais 
e faz com que a diversidade sexual e de gênero sejam excluídas. 

A homofobia dentro do ambiente escolar pode ser configurada 
como um local de opressão, discriminação e diversos preconceitos, 
onde os envolvidos expostos recebem uma grande carga de violên-
cia (JUNQUEIRA, 2009). O autor acrescenta que a homofobia neste 
ambiente se dá por meio de insultos, expressões que desqualificam 
os colegas e até os educadores podem dificultar que as vítimas per-
maneçam no ambiente escolar.

4 Legislação sobre o que concerne a homofobia escolar 

Segundo a Constituição Federal de 1988, a educação se re-
fere a um direito fundamental de competência comum entre a União, 
Estados, Distrito Federal e Municípios, conforme disposto no artigo 
6º. Além disso, a educação visa o pleno desenvolvimento do indiví-
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duo, pois contribui na preparação para o exercício da cidadania. Ade-
mais, a educação tem como objetivo visar o desenvolvimento da per-
sonalidade humana e ao fortalecimento do respeito aos direitos hu-
manos e as liberdades fundamentais, conforme estipula a Conven-
ção da Conferência Geral da UNESCO (2005). 

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB), a lei nº 
9.394/96 garante que as escolas tratem todos sem discriminação. 
Segundo Henriques et al (2007, p.33), a escola deve estar á altura 
dos desafios postos por grandes transformações sociais, garantindo 
segurança aos grupos marginalizados, devendo proteger as mino-
rias. Contudo, essa proteção não é efetiva.

A Lei nº 1.771/89 tipificou como crime o preconceito contra 
raça, cor, etnia, religião, e a origem nacional, deixando um frívolo 
quando a homofobia (BRASIL, 89). Durante a pesquisa foi deparado 
inúmeros casos de homofobia dentro da escola, pode-se citar como 
exemplo o caso do jovem Sergei Casper, de 17 anos, estudante de 
uma escola em Moscou, que foi quase afogado em um vaso sanitá-
rio pelos “colegas” e depois foi espancado até a morte, dentro da sala 
de aula na presença de um professor, outro exemplo é o caso de um 
aluno que foi espancado em frente à escola estadual Lourdes Maria 
de Camargo, em São Jose dos Campos, o espancamento aconteceu 
no termino do horário escolar e foi comandado por um adolescente 
de 16 anos de idade. 

O aluno vítima da agressão acrescentou que: “Desde o pri-
meiro dia de aula, eu sabia que ia apanhar. Fui xingado e ofendi-
do. No dia que apanhei, estava com o coração apertado. Quando vi, 
já levei uma, duas pauladas. Depois, socos, chutes e eu apaguei. E 
tudo isso por ser homossexual”.  Também relatou já estava sofrendo 
ameaças e que “A direção achou melhor e me disse para ficar tran-
quilo que nada ocorreria” e apesar de terem sido identificados os 
adolescentes envolvidos foram ouvidos e liberados. 

O respeito mútuo e a dignidade da pessoa humana são pila-
res do nosso ordenamento jurídico. A Constituição Federal considera 
princípio constitucional sensível o combate à discriminação e a pro-
moção do bem comum, sem qual quer forma de preconceito (CA-
PEZ, 2017). Acrescenta-se que recentemente o STF equiparou o cri-
me de racismo ao crime de homofobia para “punir” os agressores, 
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mas é imprescindível que haja de fato uma lei especifica para o com-
bate e punibilidade da homofobia, uma vez que não há eficácia da 
pertinente lei. A velocidade de mutação criminal nesse quesito vai a 
passos largos enquanto que uma lei que tem caráter taxativo não po-
deria acompanhar. Desse modo, pode-se perceber que a homofobia 
escolar é um problema constante e que não há legislação específica 
que aborde o assunto de forma ampla e que vise a proteção dos in-
divíduos. 

5 Consequências da Homofobia 

Sabe-se que adolescência é um período em que os jovens 
se sentem incompreendidos o qual é marcado por diversas transfor-
mações físicas e também comportamental. Durante a adolescência, 
existem diversos fatores que fazem com que o jovem se exponha a 
vários conflitos, entre eles, violência e exclusão (BORGES, 2013). 
Dentre esses fatores, a homofobia é um problema persistente na vida 
dos homossexuais ou transexuais, pois são forçados a enfrentar di-
versas barreiras, pode-se citar: pressão familiar, as relações sociais 
são corriqueiramente afetadas, o bullying escolar, exclusão na família 
e em espaços por públicos, entre outros (ISABELA, 2021). 

Uma instituição que promove saúde, a Mental Health Fouda-
tion afirma que os homossexuais e transsexuais são indivíduos mais 
propensos a adquirirem doenças psiquiátricas do que os heterosse-
xuais. O estudo acrescentou que o motivo desses dados decorre de 
situações de desigualdade social ou discriminação, assim, corriquei-
ramente, passam por problemas mentais como a depressão a qual 
segundo o Ministério da Saúde (2021), refere-se a um distúrbio pa-
tológico em que há tristeza, pessimismo, baixa autoestima, entre ou-
tros e pode fazer com que esses sintomas conversem entre si. 

Outro problema mental habitual é a ansiedade que é marcada 
por uma preocupação excessiva ou constante de que algo ruim pode 
acontecer em qualquer momento (SANTOS, 2021). Além desses fa-
tores, podem ocorrer pensamentos suicidas, automutilação, uso de 
substâncias ilícitas e outros. No ambiente escolar, é difícil lidar com 
essa problemática, pois muitas vezes é difícil identifica-las na esco-
la. Nesse ambiente, é comum que haja brincadeiras, linguagem e co-
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municação que evidencie o preconceito, são utilizados termos como 
“viado, bicha, Mariazinha” e que podem aflorar um descontentamen-
to de aquele que passa por essa situação (OLIVEIRA; MARQUES, 
2021).

É necessário enfatizar que um dos maiores problemas para 
enfrentar a homofobia no contexto escolar é que existem expressões 
preconceituosos e discriminatórios que são naturalizados (UNESCO, 
p. 278). No contexto escolar, a homofobia pode causar problemas de 
aprendizagem, evasão escolar, fora o sofrimento que o corpo de alu-
nos pode passar. Segundo Roberto Brito (2009), essa conduta na es-
colar pode incluir a evasão escolar, como já fora abordado, mas além 
disso, pode causar a desistência dos estudos, o que implica a falta 
de qualificação dentro do mercado de trabalho, existe um grande ín-
dice de discriminação na busca por emprego e em muitas situações, 
a única saída é a marginalização nas ruas. Desse modo, é possível 
perceber que mesmo com todos os avanços tecnológicos do século 
XXI, bem como o avanço global, o preconceito ainda é persistente.

6 Estudo de caso: uma escola acolhedora

É certo que existem diversos desafios para que a escola seja 
um ambiente acolhedor e capaz de enfrentar os desafios a cerca 
da sexualidade. Para tanto, é necessário observar as medidas que 
uma escola pública de ensino médio em Brasília, o Centro Educacio-
nal Asa Norte (Cean), faz para combater a homofobia dentro do am-
biente escolar. Segundo o site Nova Escola Gestão (2016), o Cean 
é reconhecida por ser uma escola “aberta” ou como diz àqueles eu 
não compreendem a importância de abordar a sexualidade, “de gay”, 
no entanto, a instituição trabalha a diversidade, o ambiente é segu-
ro para que todo o corpo discente compreenda e respeite o gênero. 

Segundo Wellington Soares (2016), a escola passou por um 
grande processo de ações que ocasionam mudança na vida dos jo-
vens, o primeiro marco para a diversidade na escola foi uma mobili-
zação e debate organizado pelos alunos e com convidados da Uni-
versidade de Brasília (UnB), a partir dessa roda de conversa, a ges-
tão escolar conseguiu perceber a importância dos alunos se expres-
sarem, pois o respeito e o combate a LGBTfobia precisa ser aborda-
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do para que haja uma sociedade justa, narra Maria Cristina Cavalei-
ro (2016).

Observa-se que a escola abraçou o movimento e tornou-se 
referência no assunto ressaltando que ataques não são tolerados 
dentro da instituição de ensino. Desse modo, observa-se que a esco-
la se tornou acolhedora, onde a equipe se esforça pela igualdade e 
respeito á igualdade, ademais, é certo que ainda existem limitações, 
mas os avanços são fundamentais. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Conforme restou demonstrando o grupo LGBTQI+ passou por 
diversos preconceitos ao longo da história, principalmente ao que 
concerne o ambiente escolar, pois os jovens ainda estão descobrin-
do sua sexualidade. Além disso, o ambiente escolar pode ocasionar 
diversos impactos no desempenho escolar e que pode trazer proble-
mas psicológicos de forma definitiva. Desse modo, faz-se necessário 
que as escolas implementem políticas anti-homofobicas por meio de 
orientações e que monte uma equipe compromissada em propor que 
todos os indivíduos se sintam protegidos.

Além disso, a inclusão curricular sobre questões LGBTQI+ é 
fundamental para que preparam os alunos para uma sociedade crí-
tica e preconceituosa. Acrescenta-se também que é necessário que 
haja legislações eficazes em que se concentrem na luta pelo comba-
te contra a violência sexual, por meio da cooperação de diversos en-
tes, dentre ele eles, o setor de saúde, educação, assistência básica 
e ao Poder Judiciário com finalidade de garantir que as vítimas sejam 
protegidas e tenham acesso à apoio. 

É válido ressaltar que a escola contribui de forma direta para 
a construção do cidadão. Os educadores possuem um papel de mu-
dança e contribuem depara que a sociedade seja mais tolerante, 
igualitária, assim, é necessário que façam o seu papel para combater 
a homofobia, pois a escola nada mais é que o reflexo da sociedade. 
Desse modo, os docentes devem dar mais visibilidade ao que con-
cerne a orientação sexual dos discentes e torna necessário que haja 
capitação dos professores para que possam avançar em atividades 
voltadas ao combate da homofobia. 
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Por fim, é necessário que a escola seja capaz de enxergar os 
alunos para que se possa observar as violências em que eles pas-
sam ao decorrer da vida escolar e dentro ou fora do pátio do colégio. 
Portanto, faz-se necessário que haja métodos para findar com a vio-
lência sexual escolar que assola muitos jovens brasileiros. 
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RESUMO
O presente artigo buscou fazer um estudo sobre a violência sexual 
cometida pelo marido contra a mulher no seio familiar, correlacionan-
do o machismo imperativo com a contínua dificuldade da mulher em 
denunciar o marido. No tocante ao entendimento quanto a realidade 
do abuso sofrido dentro do relacionamento, ideou-se saber se essa 
mulher tem o conhecimento de que o estupro pode acontecer mes-
mo ela sendo casada. E, embora surja esse direito da relação sexu-
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al como quesito para a consumação matrimonial, esse direito não au-
toriza/impõe que a mulher seja forçada a tal ato sem seu consenti-
mento, pois caracteriza-se o estupro. E como os tribunais tem decidi-
do quando não há como comprovar a materialidade do crime, será a 
palavra da mulher suficiente? tais questões fundamentam-se em al-
guns entendimentos jurisprudenciais quanto a validade da palavra da 
mulher como forma de provar que ela foi vítima do crime de estupro 
dentro da relação conjugal. 
Palavras- chave: Estupro; Casamento; Violência; Mulher; Fragilidade;

ABSTRACT
The present article sought to make a study on sexual violence commit-
ted by the husband against the woman within the family, correlating the 
imperative machismo with the woman’s continuous difficulty in denou-
ncing her husband. Regarding the understanding of the reality of the 
abuse suffered within the relationship, the idea was to know if this wo-
man has the knowledge that rape can happen even if she is married. 
And, although this right of sexual intercourse appears as a requirement 
for the consummation of marriage, this right does not authorize/impo-
se that the woman is forced to such an act without her consent, as it is 
characterized as rape. And as the courts have decided when there is 
no way to prove the materiality of the crime, will the woman’s word be 
enough? such questions are based on some jurisprudential understan-
dings regarding the validity of the woman’s word as a way of proving 
that she was a victim of the crime of rape within the marital relationship.
Keywords: Rape; Wedding; Violence; Women; Fragility;

Introdução

O presente artigo traz uma análise sobre a violência sexu-
al que as mulheres sofrem dentro de casa. Muitas mulheres sofrem 
abusos sexuais de maridos/parceiros, mas são silenciadas por não 
saberem que, de fato, estão sendo estupradas pelo companheiro. O 
estupro marital, contra as mulheres no seio conjugal, está diretamen-
te associado a violência doméstica.

Nesse contexto, tem-se como justificativa a relevância da fal-
ta de conhecimento de que a violência contra a mulher não se limi-
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ta apenas a violência física, como socos, chutes, puxões de cabelo, 
lesões mais graves como muitos pensam, a violência contra a mu-
lher dentro do ambiente doméstico é maior do que aquilo que se ver, 
até mesmo pela questão da denúncia pode-se ter uma ideia de que 
é mais recorrente quando a mulher é agredida fisicamente com pan-
cadas. 

Dito isto, a escolha do tema se deu justamente pela obscuri-
dade em relação ao estupro marital, onde buscou-se conhecer se as 
mulheres tem essa consciência de que são estupradas por seus ma-
ridos quando não querem ter relações sexuais e eles a forçam. Mui-
tas não falam ou encobrem essa prática, muitas vezes por medo do 
marido, por medo de retaliação da sociedade, por falta de um desper-
tar quanto a sua capacidade de sobrevivência, por dependência físi-
ca ou emocional, por vergonha e por vários outros fatores. Isso leva-
-se a acreditar que elas não tem amparo suficiente para fazer um de-
nuncia ou para sair do relacionamento abusivo sozinha, muitas não 
tem como sobreviver financeiramente com os filhos (as) – a maioria 
crianças de menores de idade-. 

Nessa temática, a metodologia usada foi o estudo de artigos 
relacionados ao tema bem como revisão da Legislação Penal Brasi-
leira, Obras bibliográficas, estudo de dados emitidos pelo Ministério 
da Mulher, da Família e dos Direitos humanos, visando a importância 
da discussão do tema mas respeitando a sensibilidade e a dignidade 
da pessoa humana, não foram realizados testes e nem questionários 
com pessoas humanas.

Diante do exposto, o objetivo desse artigo foi ter uma visão 
geral de como a mulher reage diante do abuso sexual que sofre den-
tro do relacionamento/ com o fim do relacionamento, buscando sa-
ber se essa mulher vitima tem conhecimento que dentro da violência 
doméstica, que já possui lei especifica 11.340/2006 (Lei Maria da Pe-
nha), ela também pode ela está sendo vítima de outro crime indepen-
dente, que é o estupro. Mas quanto a violência dentro do casamento 
e a imposição marital, será que também ganharam a liberdade? Ten-
do em vista o exposto, delimitou-se o seguinte tema para esse arti-
go: “CRIMES SEXUAIS: a violência contra a mulher dentro de casa”.
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Breve contexto histórico e a inegável cultura do estupro marital

Historicamente, quando a mulheres estavam “prontas” pra casar, 
por volta dos 13 ou 14 anos, elas eram submetidas a relacionamentos 
com homens que não conheciam, meninas que eram retiradas das es-
colas diretamente para a função “esposa”. Antigamente, quando falava-
-se em casamento tinha-se a mulher como uma propriedade do marido, 
ou meramente como objeto sexual que servia para ter filhos e cuidar da 
casa sem direitos nem apoio da família. As mulheres eram agredidas, 
humilhadas, abusadas e tinham que ficar calada para não perder seu 
“status” de mulher casada. Maria Berenice Dias, traz uma visão quanto 
a imposição sexual do relacionamento e como a imposição ao ato, fere 
o princípio constitucional da dignidade da pessoa humana:

A previsão da vida em comum entre os deveres do casa-
mento não significa imposição de vida sexual ativa nem 
a obrigação de manter relacionamento sexual. Essa in-
terpretação infringe o princípio constitucional do respei-
to à dignidade da pessoa, o direito à liberdade e à priva-
cidade, além de afrontar o direito à inviolabilidade do pró-
prio corpo. Não existe sequer a obrigação de se subme-
ter a um beijo, afago ou carícia, quanto mais de se sujei-
tar às práticas sexuais pelo simples fato de estar casa-
do. Mas, talvez, o mais absurdo seja sustentar que o des-
cumprimento de tal “dever” dá ensejo à pretensão indeni-
zatória, como se respeitar a própria vontade afrontasse a 
imagem ou comprometesse postura ética do parceiro. A 
abstinência sexual não assegura direito indenizatório, e a 
não aceitação de contato corporal não gera dano moral. 
(DIAS, 2010, p. 258)

Com base na Constituição Federal de 1988, as mulheres pas-
saram a ser vistas de igual pra igual com os homens, no que tange 
direitos e deveres. O artigo 5º da Constituição Federal de 1988, des-
creve esses direitos.

TÍTULO II
DOS DIREITOS E GARANTIAS FUNDAMENTAIS

CAPÍTULO I
DOS DIREITOS E DEVERES INDIVIDUAIS E COLETIVOS
Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qual-
quer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estran-
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geiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, 
à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos 
termos seguintes:
I - homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, 
nos termos desta Constituição;

Embora os vários direitos que as mulheres conseguiram, ao 
longos dos anos, é crescente número de casos de violência domésti-
ca que, com a pandemia, aumentaram mais ainda em lares que já ha-
via histórico de agressão. É possível observar nas estatísticas do Go-
verno Federal e do Ministério da Mulher, da Família de dos Direitos 
Humanos que os números foram de 153.183, em 2020, para 308.694, 
em 2021, ou seja teve um aumento de mais do dobro do percentual 
em relação ao ano anterior. E no que tange a violência sexual, surgiu 
a seguinte pergunta: As mulheres possuem uma real consciência de 
que são vítimas do crime de estupro pelo próprio marido?

Questiona-se se essa mulher tivesse oportunidade de empre-
go e apoio quanto as crianças menores, se tivesse como prevenção 
a conscientização e esclarecimentos sobre o estupro marital ser uma 
das situações de violência doméstica, e o empoderamento feminino 
como forma de enxergar um potencial em si mesma, isso a impulsio-
naria de sair desse relacionamento abusivo?

O Crime de Estupro 

O crime de estupro está descrito no Título VI do Código Pe-
nal, onde trata dos crimes contra liberdade sexual, o estupro está 
elencado no artigo 213. Que traz como conceito e prescreve o se-
guinte: “Constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, 
a ter conjunção carnal ou a praticar ou permitir que com ele se pra-
tique outro ato libidinoso”. Pena- reclusão de 6 a 10 anos. Com au-
mento de pensa nos casos de agravantes.  Para Gentil, 2019. O es-
tupro do marido contra a mulher ocorre quando “...contra a vontade 
da mulher, usa de violência para obter carícias lascivas”, justificando 
que – a prática de ato de satisfação sexual não se trata de obrigação 
que se possa exigir por violência, acrescenta. 

Os costumes em relação a toda criação humana, desde a pri-
meiro grupo social que é a família, diz muito a respeito das atitudes 



234

humana posterior a infância, umas das muitas explicações do abuso 
e a sua exploração do corpo feminino, adquire por meio da vivência 
do homem em sua infância.  O que a presente informação vem des-
crevendo é que a família é o primeiro lugar de ensino, tanto pela edu-
cação quanto por atitudes, muitos do casos estudados até hoje de 
violência dentro de relacionamento notasse que os agressores são o 
homem e os mesmos explicam suas atitudes pelo que viu seus pais 
fazendo.

Oposto ao que acontecia antigamente, hoje em dia, o estupro 
contrasta com a liberdade sexual da pessoa e na capacidade dela de 
dispor de vontade e consentimento, ferindo sua dignidade sexual no 
que tange sua capacidade de dispor de seu corpo e de suas vonta-
des, porém muitas mulheres ainda se omitem da denunciar tais casos 
por falta de coragem ou por vergonha, ou por se sentirem humilhadas, 
muitas não tem a consciência que ali quando o marido estar forçando 
o sexo, ou até mesmo caricias, ele está cometendo um estupro. 

[...] Há muitos casos em que mulheres são violentadas 
sexualmente por seu próprio cônjuge e nem sabem da 
proporção dessa ação, outras até sabem, mas têm ver-
gonha de procurar ajuda, por se tratar de seu marido ou 
companheiro, e ficam anos e anos vivendo essa situa-
ção. Entretanto, atos sexuais forçados contra a vontade 
da mulher constituem crime de estupro tipificado em lei, 
podendo ocorrer a punição do agressor que porventu-
ra cometa tamanha barbárie. (BARBOSA; TESSMANN, 
2014, p. 3).

Nesse sentido, importa salientar que não há uma presteza 
que alguém relate um abuso sofrido com a legitimidade dessa ale-
gação. Além disso, vários fatores sociais e psicológicos impedem os 
sobreviventes de agressões de processar suas experiências imedia-
tamente.  Há inúmeras questões a serem estudadas pelos meios de 
conhecimentos, para que possa levantar questões e tentar explicar 
os motivos que levam tal acontecimento ser tão comum ao tempo 
que é tão difícil para mulher expor esses fatos em uma sociedade 
como a nossa no Brasil. 
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A Cultura do Estupro

Os motivos aos quais levam os mesmos a cometerem ações 
tão cruéis são sempre de maneiras machistas, que ferem de alguma 
forma seu ego masculino, como por exemplo, ciúmes, vergonha, su-
perioridade e entre outros. A cerca disso os homens se utilizam da 
fragilidade das mulheres, como os filhos, as condições financeiras e 
outros. Muitas das mulheres que fazem parte desse contexto tão tris-
te, não procuram ajuda por medo e vergonha, mas há o questiona-
mento de quais são os medos existentes?

Pois bem, existe o medo do companheiro se revoltar mais e a 
fazer um mal incontrolável, o medo de viver só e passar necessida-
des, o medo do julgamento social, onde grande parte da sociedade 
põe a culpa do fim do relacionamento e suas consequências em cima 
do corpo e consciência feminina. As mulheres, em sua maioria na so-
ciedade, foram criadas por famílias tradicionais, onde o pai era quem 
saia para trabalhar, para trazer recursos financeiro para o lar, onde 
a mãe era quem participava das tarefas doméstica, cozinhar, passar 
e entre outros, também era quem era o serviço de cuidados dos fi-
lhos, como as escolas e seus cuidados pessoais. Nesta questão a 
mulher era tida como um objeto do marido, onde o patriarcal era pre-
dominante. Em relação a toda essa história da fundações das famí-
lias onde seria a primeira sociedade que um indivíduo irá participar. 

Muitas das vezes onde as mulheres questionavam atitudes 
dos homens ou quando não conseguiam terminar todas suas tarefas, 
sofriam violência físicas e psicológicas do seu companheiro. Assim 
nenhuma delas tinham coragem de questionar essas ações e muito 
menos denunciar, então ali começavam a ficar costumeiras. Certas 
situações em família os companheiros chegavam até elas e as obri-
gavam a ter relações sexuais, as vezes por raiva, por excesso de be-
bida alcoólica, por ciúmes, isso tornava a noite de muitas delas um 
terror. “Existem várias definições de violência sexual. Pode-se afir-
mar que violência sexual é uma questão de gênero; que ela se dá por 
causa do papel do homem e da mulher por razões sociais e culturais 
em que o homem é o dominador. (VERNECK, 2016, online)”.

Essas mulheres se sentem muitas das vezes diminuídas, mas 
por toda a sua criação elas costumam se omitir, pois acredita que 
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como é a mulher deste companheiro, ele tem direito de fazer tal si-
tuação com a mesma, algumas questionam com a família, porém as 
famílias pedem que a mesma fique em seu lugar, pois isso pare eles 
seriam normal e permitido, pois suas mães as que são comunicadas 
também passam por toda essa mesma situação e é para que a famí-
lia continue ficando em silêncio.

Assim as filhas, as netas, todas as mulheres destas famílias 
foram e viveram a mesma prática, no fundo todas reconhecem que 
essa tal prática seria uma violação sexual contra a pessoa dela, po-
rém o medo de perder seu relacionamento, onde pela quantidade de 
filhos ou outros motivos, a mulher fica com medo de passar neces-
sidades com seus filhos, onde também a o movimento da sociedade 
excluir uma mulher nessa condição e também o preconceito acaba 
calando toda essa prática. 

Dificuldade da Mulher em Comprovar o Estupro Marital

A dificuldade que a mulher tem para comprovar que foi vítima 
de abuso sexual pelo marido, muitas vezes gira em torno da palavra 
dela contra a dele. Se essa mulher não conseguir provar vai gerar 
a falta de provas o que consequentemente leva ao in dubio pro reo, 
saindo na vantagem o agressor. Uma decisão do Tribunal de Justiça 
de GO em 2017 trouxe que “as declarações da vítima não se acha-
vam harmônicas com as evidências apuradas nos autos”

TJ-GO - APELACAO CRIMINAL APR 
03079070520148090076 (TJ-GO)
Jurisprudência• Data de publicação: 12/11/2018
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO. MARIDO E MU-
LHER. JUÍZO ABSOLUTÓRIO. MANUTENÇÃO. PRIN-
CÍPIO IN DUBIO PRO REO. Apesar de a palavra da ví-
tima, nos crimes cometidos na clandestinidade, como o 
crime de estupro, possuir um valor probante excepcional, 
se as declarações da ofendida (esposa à época dos fa-
tos) não se acham harmônicas com as evidências apura-
das nos autos, e não foi corroborada por prova técnica, 
não podem ser consideradas suficientes para alicerçar 
uma condenação, devendo ser ratificado o juízo absolu-
tório explicitada na sentença. APELO MINISTERIAL CO-
NHECIDO E IMPROVIDO.
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Ou seja, a palavra da mulher não possui valor probante uma 
vez que tem que apresentar provas materiais e contundentes, por 
que simplesmente seu relato não é válido tornando irrelevante a de-
núncia. Evidentemente, é preciso analisar a teoria da prova, acerca 
da validade e conveniência jurídica da palavra da vítima, através dos 
testemunhos, ser utilizada como único meio probatório para apoiar 
uma condenação. Segundo Marina Pozzer, 2019. Prova é tudo aqui-
lo que contribui para o convencimento do juiz, ou seja, o que é levado 
ao seu conhecimento pelas partes, que detém a expectativa de con-
vencê-lo acerca da realidade dos fatos inerentes ao respectivo pro-
cesso.

Nos crimes sexuais, os meios de provas mais comuns que 
são solicitados é: a palavra da vítima (testemunho) e o exame de 
corpo de delito, que busca vestígios do ato. Mas além desses meios 
de prova, também é preciso que haja um entendimento diferente por 
parte do judiciário, interpretar de maneira que se inclua a violência 
psicológica como ponte para que a vítima se torne tão vulnerável a 
ponto de não reagir, não se eximir do ato, não saber dizer não. Se-
gundo a professora de serviço social da PUC (Pontifícia Universida-
de Católica de São Paulo) Graziela Pavez, normalmente a mulher 
casada tem dificuldade de identificar uma violência sexual dentro do 
casamento por conta de uma cultura preestabelecida de que o sexo 
é uma obrigação no casamento. O que reforça mais uma vez que a 
cultura do estupro está diretamente relacionada com questões cultu-
rais antepassadas.

O Terror dentro de Casa 

Muitas mulheres ficam aterrorizadas mediante a violência que 
sofrem dentro de casa, o fato de saber que alguém que deveria lhe 
cuidar, lhe dá amor e carinho é um verdadeiro monstro muitas vezes 
é o que impossibilita que esta mulher saia de casa ou o denuncie, ge-
ralmente esses agressores ameaçam as vítimas dizendo que se elas 
o denunciarem os mesmo irão mata-las ou matar os filhos. Mediante 
tais ameaças essas mulheres se amedrontam e acabam por suportar 
as surras e agressões físicas, contudo a pressão psicológica é a que 
torna a mulher mais vulnerável imputando-lhe culpa por não querer 
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o ato sexual que o marido quer, sem terá compreensão que está so-
frendo o abuso sexual, segundo relato á agressão mesmo com a re-
cusa expressa da vítima.

“Campo Grande (MS) - Ela conta que dormir chorando 
após relações sexuais forçadas era comum em seu casa-
mento. Ser acordada no meio da noite com práticas com 
as quais ela não concordava também. “Ele não me ouvia 
dizer não. Também não parava não importava o quan-
to eu pedisse ou chorasse”, diz, ainda aos prantos com 
a lembrança.”

O relato é da operadora de caixa M.R.N, de 36 anos que após 
14 anos de casada decidiu se separar do marido por conta dos abu-
sos sexuais que sofria. A vítima contou também que só conseguiu fa-
zer a “descoberta” do abuso que sofrerá quando ela passou na facul-
dade e procurou uma psicóloga do campus para falar sobre o proble-
ma. “Ela só me fez confessar o que eu não queria: que ele abusava 
de mim. Quando eu entendi que o que eu vivia não era normal, quis 
me separar”, revela. Hoje, ela faz terapia e acompanhamento psiqui-
átrico para superar o trauma.

Medidas que podem serem adotadas em Defesa da Mulher

Por todos esses aspectos apresentados, entende-se que seja 
possível obter êxito no enfrentamento a violência, desde que haja 
serviços de orientação disponível de forma integral, oferecido pelo 
município com profissionais diversos, como da área de serviços so-
ciais, psicologia, o próprio judiciário e etc. Pois sabe-se que de tudo 
há consequência e tanta agressão como a violência moral, psicoló-
gica, patrimonial pode desenvolver doenças como a ansiedade, de-
pressão, crise de pânico, autoestima baixa e essa rede de apoio teria 
valor significativo para a vítima, pois ela vai sentir que não está sozi-
nha.  Quanto ao apoio policial é de extrema importância a prontidão 
e a sensibilidade que os profissionais atendam os casos de violên-
cia doméstica, pois estes são os primeiros a terem conhecimento do 
fato, em muitos casos com o próprio flagrante da agressão. São es-
ses profissionais que podem mostrar alternativas de conflagrações a 
vítima orientando as mesmas a identificar o abuso, e reconhecer que 
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sexo é quando os dois querem e que qual quer coisa que vier a ser a 
base de violência já se enquadra no estupro.

Nesse mesmo sentindo, gerar oportunidades de empregos 
criaria um ensejo de empoderamento, ou seja, é importante que a 
mulher se sinta capaz, forte, suficiente, resiliente para que possa sair 
do relacionamento abusivo. Nas pequenas cidades pode-se contar 
com delegacias especializada no atendimento à mulher (DEAM), no 
tocante a denúncia contra o agressor e a eventual prisão do mesmo, 
mas sozinha não é possível lidar com uma demanda tão crescente.

Considerações Finais

Tendo em vista os aspectos apresentados, conclui-se a emer-
gência que há na necessidade de políticas sociais que ampare esta 
mulher vítima da violência e que trabalhe na criação de uma lei mais 
rígida que puna com mais severidade o agressor, pois a falta de cre-
dibilidade acerca da palavra da vítima, gera impunidade para o ofen-
sor. Em vista disso, a mulher se torna mais vulnerável, e uma pessoa 
vulnerável não tem “discernimento” para racionar direito, o que nos 
remete a necessidade de ter um judiciário que zele por uma interpre-
tação baseada na realidade e contexto do problema. 

O código penal apesar de trazer o conceito do crime de estu-
pro, não abrange de forma especifica a dimensão que este crime tem 
tomado e nem como tem acontecido nos dias de hoje, na verdade o 
Código Penal está a andar em passos tardios no que tange a veloci-
dade de modificação da sociedade, nesse sentido é de suma impor-
tância que haja uma mudança célere tanto no quesito punibilidade e 
aplicabilidade da lei, quanto na inserção de novas modalidades de 
crimes, como afirma Greco (2011, p. 449):

“Os crimes contra os costumes já não traduziam a reali-
dade dos bens juridicamente protegidos pelos tipos pe-
nais que se encontravam no Título VI do Código Penal. O 
foco da proteção já não era mais a forma como as pes-
soas deveriam se comportar sexualmente perante a so-
ciedade do século XXI, mas, sim, a tutela da sua digni-
dade sexual”.
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É imprescindível que a busca pela justiça contra crimes he-
diondos nunca pare, o estupro é a forma mais deprimente de ferir 
a dignidade de alguém, é possível identificar em cada relato a dor 
e o sofrimento das vítimas e no quantos elas se sentiram humilha-
das com essa violência que como exposto não acontece apenas nas 
ruas, nos lugares escuros da cidade, mas acontece também dentro 
de casa, onde por si só era pra ser um lugar de aconchego e paz. 
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RESUMO 
O presente artigo científico, aborda a problemática da constitucionali-
dade da Lei N° 9614, conhecida popularmente como lei do abate. Com 
uma análise aprofundada dessa legislação em face da segurança na-
cional, sendo observadas as divergências entre juristas, visto que era 
alegado que a lei do tiro de destruição, poderia vir a ser uma exceção 
do direito à vida e incluir mais uma modalidade de pena de morte na 
Constituição Federal, mostrando como o princípio da soberania estatal 
é fundamental na formação dessa norma para a sua constitucionalida-
de e legitimidade, frente ao ordenamento jurídico brasileiro.
Palavras-chave: Abatimento; Constituição; Lei; Princípios.

ABSTRACT
This scientific article addresses the issue of the constitutionality of 
Law No. 9614, popularly known as the slaughter law. With an in-dep-
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th analysis of this legislation in the face of national security, obser-
ving the differences between jurists, since it was alleged that the law 
of destruction shot could become an exception to the right to life and 
include another modality of death penalty. in the Federal Constitu-
tion, showing how the principle of state sovereignty is fundamental in 
the formation of this norm for its constitutionality and legitimacy, in the 
face of the Brazilian legal system.
Keywords:Reduction; Constitution; Law; Principles.

INTRODUÇÃO

A Lei do Tiro de Destruição a luz do direito brasileiro, aborda 
uma norma protecionista estatal, que visa o abatimento de aeronaves 
hostis e desconhecidas que invadem o espaço aéreo brasileiro sem 
uma prévia identificação. Logo, o estado soberano utiliza esse meio 
para sua proteção e consequentemente da população, e ainda visa 
à garantia do seu domínio territorial, respeitando o princípio da pro-
porcionalidade para execução desse ato, empregando desse recurso 
como último meio para garantir tal finalidade, como bem conceitua o 
autor Matheus Mantuani em referência a norma (2020 p.123): ‘’a cha-
mada Lei do Abate (Lei n.º 9614/98), assim conhecida devido à possi-
bilidade de, em seu uso, derrubar-se aeronaves, independentemente 
destas estarem ou não com homens a bordo.’’

Tendo como escopo primário compreender e refletir acerca da 
constitucionalidade da lei nº 9.614/98, popularmente chamada de lei 
do abate, ratificada no dia 05 de março de 1998, entrando em vigor 
somente no dia 17 de outubro de 2004, tal lapso temporal para a sua 
regulamentação ocorreu para que fossem analisados os casos con-
cretos em que essa norma seria aplicada, examinando a sua legiti-
midade e validade frente ao poder de polícia do Estado, visto que ela 
é usada para reprimir a entrada de aeronaves estranhas ao conhe-
cimento das autoridades competentes, sendo regulamentada sobre 
a ótica das garantias previstas na Constituição Federal de 1988, em 
consonância com o direito à vida, existindo conflitos com alguns prin-
cípios constitucionais no tocante a seu aspecto prático, sendo contra-
riados para que a soberania estatal predomine. 
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A presente pesquisa também aborda alguns princípios que se 
relacionam com essa lei, tais como: dignidade da pessoa humana, di-
reito a vida, devido processo legal, presunção de inocência, propor-
cionalidade e soberania estatal. No estudo em questão é imprescin-
dível compreender e refletir como essa lei se adequa ao sistema nor-
mativo, de modo que possa ser usada a hermenêutica jurídica obe-
decendo cada um dos princípios fundamentais e não os infringindo, 
além de responder a problemática sobre ser constitucional a derruba-
da de aeronaves não identificadas e agressivas a segurança do país.

É de grande relevância social, a análise constitucional da Lei 
do abate, uma vez que tem como escopo buscar informações sobre 
o funcionamento do ordenamento jurídico, além de pesquisar uma 
medida legal mais branda para aplicação da norma. Será determi-
nante o uso da Lei n. 9614/98, como um parâmetro demonstrativo, 
sendo analisada a discussão em relação às críticas por parte dos 
doutrinadores e juristas em relação a sua constitucionalidade em 
face do direito à vida, garantido pela Constituição, levando um co-
nhecimento extra sobre um tema que raramente é objeto de debate 
nas diversas camadas da sociedade brasileira.

Entendendo que a consulta é realizada por meio de livros, ar-
tigos e outros meios informativos pode-se dizer que a pesquisa ado-
tada para desenvolver o trabalho em comento é a bibliográfica, a pre-
sente arguição tem como escopo trazer uma metodologia direta, obje-
tiva e simplificada, buscando embasamento teórico na Lei N°. 9614/98 
(BRASIL, 1998), analisando assim, sua base jurídica e aplicação, na 
qual se torna uma exceção à aplicação da garantia constitucional à 
vida, visto que sobressai o poder de força por parte do Estado contra 
aeronaves que adentrem o espaço aéreo brasileiro, sem que ocorra 
nenhuma identificação anteriormente para as autoridades.

2 DIREITOS FUNDAMENTAIS

A finalidade do presente capítulo é entender como algumas 
garantias fundamentais, se relacionam de forma interdependente na 
construção da referida lei, visto que é relevante, ressaltar a importân-
cia desses direitos na construção das normas jurídicas e como eles 
direcionam a aplicação da Lei do abate para que se amolde ao or-
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denamento jurídico brasileiro, de forma a garantir sua plena execu-
ção prática, discorrendo sobre alguns princípios como a dignidade da 
pessoa humana e direito a vida. 

2.1 Dignidade da pessoa humana 

Tal princípio serve de apoio para todos os outros que se en-
contram presentes no ordenamento jurídico, sendo positivado no ar-
tigo 1º da Constituição Federal, tornando fundamental para a prática 
jurídica e para a vida em sociedade, onde todos os cidadãos devem 
ter o mínimo para a sua subsistência.  

Dessa maneira, a referida norma traz em seu bojo, um con-
ceito muito amplo, segundo (AFONSO 2001, p.109) ‘’A dignidade da 
pessoa humana é um princípio que engloba todos os outros que exis-
tem no direito brasileiro, começando desde o direito à vida. Funciona 
também como uma baliza entre o poder atribuído ao estado, frente 
à garantia do que é mais precioso ao ser humano, a sua dignidade.’’

No âmbito dos princípios não existe um sistema de hierarquia 
entre ambos, pois isoladamente funcionam de forma valorativa, apre-
ciando uma conduta e guiando o legislador para uma resposta do 
caso concreto, entretanto de forma conjunta, quando existem con-
flitos entre os mesmos, ocorre uma preponderância sobre o caso, 
como é base do ordenamento jurídico, a dignidade da pessoa huma-
na em determinados casos, se sobrepõem a alguns dispositivos des-
de que seja o mais adequado para o caso concreto.

Diante das afirmações anteriores, é possível concluir que a 
dignidade da pessoa humana tem uma aplicação maior frente a ou-
tros princípios que existem no sistema normativo, já que seu objeto 
tutelado leva em conta o ser humano, entretanto no âmbito dos prin-
cípios existe uma preponderância no seu uso em relação ao caso 
concreto, repercutindo na Lei do abate, visto que essa norma afronta 
a base do ordenamento jurídico como um todo.

2.2 Princípio da soberania estatal

Tão importante quanto o referido princípio citado anteriormen-
te, este é a base formal e material de todas as nações, pois trata de 



246

um elemento que é nuclear para todas elas, a soberania, onde o Es-
tado tem a discricionariedade de impor normas e delimitar penalida-
des a quem descumprir tais deveres.

Conforme bem postula José Afonso (2001, apud CAETANO, 
p.169) ‘’Supremo por que não está limitado a nenhum outro na ordem 
interna e independente porque, na ordem internacional, não tem de 
acatar regras que não sejam voluntariamente aceitas e está em pé de 
igualdade com os poderes supremo de outros povos. ’’ Dessa forma, 
é possível entender que é conferido o poder para aplicar as regras e 
as sanções, visto também que a soberania se desdobra em duas ver-
tentes: a externa e a interna, a primeira se trata de relações interna-
cionais de estado para estado, de modo que um não pode submeter 
o outro a suas regras por imposição própria, porque ambos são so-
beranos no campo internacional, ocorrendo um poder mútuo. E a se-
gunda vertente desse é a interna, mostrando a importância do cam-
po nacional.

 Sendo importante destacar, a alta carga valorativa dessa nor-
ma, uma vez que pauta-se na proteção do bem comum, na qual o 
povo necessita da máquina pública para se impor perante os demais 
estados, ou seja, além de exercer atividades estatais externas e in-
ternas por meio desse princípio, a finalidade dele é norteada no bem 
comum, de modo que resguarda em seu cerne a proteção da nação.

Dessa maneira fazendo um contraste com a Lei nº9. 614/98 
pode-se ver que ela encontra um de seus fundamentos valorativos 
nessa celeuma, pois de tal modo para a execução desse ato, para o 
abatimento de aeronaves, é necessário um embasamento, existindo 
uma finalidade maior que seria resguardar o bem coletivo e proteger 
o estado por meio de sua soberania, tal ato seria um meio para pro-
teção de ambos os bens jurídicos. 

2.3 Princípio da proporcionalidade

O referente princípio não é encontrado expressamente positi-
vado dentro da constituição federal ou outra legislação complemen-
tar, mas é implícito no texto constitucional, visando dar o meio equi-
tativo para a resolução do conflito. Como bem leciona Silva (2010, 
p.11)
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A proporcionalidade mesmo no encontro de mais de um 
direito fundamental ou princípio, não quer dizer que o ou-
tro será retirado nesse encontro. Ao contrário das regras, 
os princípios têm uma valoração diferenciada e tem essa 
relativização como características sendo adotados em al-
gumas situações e outras não. Desse modo, enquanto o 
ordenamento não tolera a antinomia de regras, devendo 
uma, ou ambas, ser eliminada em caso de conflito, a co-
lisão de princípios não enseja qualquer mácula no siste-
ma jurídico.

Dessa forma vê-se que a antinomia da legislação foi suprida 
pelos meios proporcionais de ação legal, sendo observado que além 
de ser parâmetro para execução da lei, também é um medidor para a 
escolha do meio jurídico legal de acordo com a situação real, visto que 
uns princípios se sobressaem a outros a depender do caso concreto. 
Por conseguinte, é fundamental para essa norma usar os meios ra-
zoáveis para chegar a uma determinada finalidade, que é a escolha do 
princípio que melhor se molda a situação, em alguns casos, é preciso 
adotar uma medida mais severa, apenas como recurso necessário, na 
ocasião quando todos os meios adequados antes já utilizados não de-
ram a resolução para o caso, mesmo que essa maneira limite uma ga-
rantia em detrimento de outra, uma vez que no ordenamento jurídico 
existe o entendimento que nenhum direito é absoluto.         

Logo, tal princípio é fundamental para execução da referida 
Lei, quebrando o mito de que a mesma é essencialmente destruti-
va, visto que seu texto legal busca o escopo de ser aplicada apenas 
em medida de ultima ratio, como meio garantir a proteção do esta-
do, sendo preservados os meios proporcionais para execução do ato. 
Portanto, como está positivado na lei, apenas poderá usar essa me-
dida depois de esgotados todos os meios coercitivos legais, sendo 
verificado em primeira análise, se a referida aeronave é hostil e re-
presenta um perigo maior para o estado e sociedade, obedecendo à 
legalidade e a proporcionalidade. 

2.4 Princípio do direito à vida

Tal princípio é essencial para o ser humano, na qual esse di-
reito a vida é adquirido a partir do nascimento do homem, até o mo-
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mento de sua morte, visto que sem a vida, não é possível analisar a 
existência de outros direitos posteriores, como por exemplo, o de per-
sonalidade, se colocando assim como um pressuposto para o exer-
cício de outras garantias fundamentais, sendo assim uma premis-
sa para a existência dos demais direitos consagrados constitucional-
mente. 

Com base nisso, todos devem ter o direito a uma vida plena 
e digna, sendo garantido pela Constituição Federal de 1988, em seu 
artigo 5º, trazendo em sua matéria a igualdade de todos frente ao or-
denamento jurídico, onde não é autorizada a distinção dos indivídu-
os, seja por crença ou classe social, sendo garantidos aos brasilei-
ros natos e estrangeiros os diversos direitos constitucionais, como a 
vida e a liberdade.   

Como exposto acima, trata-se de um dos princípios mais im-
portantes no ordenamento jurídico vigente, na qual ele pode ser veri-
ficado na abertura do Capítulo que trata dos direitos e garantias fun-
damentais no texto vigente constitucional, demonstrando assim ta-
manha relevância e necessitando de uma proteção efetiva por parte 
do Estado, onde para ser amparado para tal garantia constitucional, 
basta ser possível observar a plena existência humana.

Logo, é possível observar, como é fundamental a vida huma-
na e o respeito por a mesma, sendo o princípio mais significativo em 
toda a Constituição, tornando-se um direito imprescindível a qualquer 
cidadão. Contudo, a garantia à vida não se traduz apenas em viver, 
no sentido literal da palavra, mas em viver com dignidade, que todos 
tenham uma qualidade de vida, liberdades à integridade moral e físi-
ca, entre muitos outros aspectos inerentes a qualquer sujeito dotado 
de direitos e deveres.

Assim, tendo em vista os fatos apresentados e fazendo um 
paralelo com a Lei N° 9614/98, é possível observar uma contraposi-
ção, visto que todo ser humano merece o devido respeito ao direito 
à vida, uma vez que é necessário para à sua existência, e não existe 
a prerrogativa de reprimir a vida do próximo perante a vontade indivi-
dual. Contundo tal direito pode ser diminuído ou até mesmo cerceado 
para a continuidade da soberania estatal, devendo sempre ser obser-
vado o caso concreto e sua proporcionalidade nos atos.
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CONSTITUCIONALIDADE DA LEI DO ABATE 

Em 5 de março de 1998, é instituída a Lei N°9.614 adentrando 
no ordenamento jurídico e produzindo efeito para validar seu conte-
údo legal, após esse fato surgiu na sociedade uma preocupação por 
não saber totalmente dos procedimentos da lei e ainda por ter saí-
do recentemente de um período de ditadura militar, teve divergências 
quanto a constitucionalidade dessa lei, sendo conhecida como Lei do 
abate pelo seu escopo legal trazer uma norma protecionista para o 
estado e para muitos parecia uma exceção a princípios constitucio-
nais como o direito à vida, a dignidade da pessoa humana, o devido 
processo legal entre outros.

De mesmo modo, indagou a ideia de direito penal do inimigo 
de acordo com Jakobs (2008, p. 33) citado por Candido(2015,p.47) 
o indivíduo que pratica um delito “normal” não deve ser considera-
do pelo Estado como um inimigo, mas apenas como um cidadão que 
feriu a norma com sua conduta delitiva, o que não significa que não 
deva ser punido de maneira eficaz, assim pode-se ver que o direito 
aplicado a pessoa delituosa deve ser aplicado de modo mais seve-
ro, pois suas condutas não condizem com de um homem médio des-
respeitando o bem viver, existindo também discussões do uso da Lei 
para fins políticos e pessoais. 

Um dos fatores que versa sobre essa novidade no ordena-
mento jurídico pátrio, trata acerca de salvaguardar a Soberania Na-
cional e proteger a sociedade brasileira de um maleficio posterior, 
onde necessariamente deve se sobressair as normas nacionais para 
combater infortúnios que diariamente ocorrem, na qual o Estado tem 
a discricionariedade de se ordenar juridicamente da maneira que 
achar pertinente para o seu modo de gerir a população, presando 
sempre pela ordem dentro do seu território, dentro da margem legal. 

De forma que, é necessária uma medida de força maior para 
controlar tais ações, onde primeiro é concedido à possibilidade de 
uma aeronave se identificar, e posteriormente isso não acontecen-
do, será necessário o uso de uma força moderada, apenas em ulti-
ma ratio, não se tratando de uma pena de morte, e sim de uma me-
dida de força para coibir futuros crimes ou acontecimentos mais da-
nosos à população, dessa maneira, tal Lei serve de um amparo le-
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gal ao Estado Soberano, agindo sempre com rigidez e controle fren-
te ao poder judiciário. 

Desse modo, vale citar outro elemento importante dentro do 
mundo jurídico, o “jus puniendi”, derivado do Latim, pode ser tradu-
zido para a língua portuguesa como direito de punir do Estado, onde 
o mesmo é o único que tem a prerrogativa de punir com objetivo de 
proteger os bens jurídicos tutelados, prezando sempre pelas garan-
tias individuais presentes na Constituição, uma vez que o Estado cri-
minaliza diversas condutas visando primeiro coibir, e sucessivamen-
te dependendo da ação, punir os indivíduos violadores e seus atos, 
como já lecionava Fernando Capez (2012) ‘’ O jus puniendi é o direi-
to de punir do Estado, referindo-se ao poder de sancionar do Estado, 
que é o “direito de castigar”, e uma expressão usada sempre em re-
ferência ao Estado frente aos cidadãos. ’’ 

Com isso percebe-se a relação entre Lei N° 9614/98 e a sobe-
rania estatal, posto que a principal finalidade seja penalizar o ato in-
fracionário, que é estabelecido para quem cometer o delito de sobre-
voar sem breve consentimento, sofrerá tal sanção que expõe a pró-
pria lei citada anteriormente, visando sempre garantir a proteção da 
nação, prevalecendo o direito do Estado Brasileiro na adoção de me-
didas obrigatórias frente ao combate de comportamentos delitivos. 

Ademais, a Lei do abate visa primordialmente à defesa e se-
gurança de todas as vidas presentes em território nacional, sendo 
aplicada em último caso, uma vez que a segurança pública é a base 
para a continuação de uma sociedade civilizada e democrática, onde 
o Estado tem a garantia de estabelecer regras que combata os mais 
diversos delitos, sendo um direito fundamental previsto no texto cons-
titucional de 1988. 

Constata-se com o exposto, que o Estado tem a prerrogativa 
de impor normas dentro do seu território e que devem ser seguidas 
por todos os cidadãos, para que não afetem negativamente a segu-
rança nacional, apreciando sempre pela ordem e proteção da popu-
lação. Sendo assim, o artigo citado acima é inerentemente relaciona-
do com a lei do abate, uma vez que compete ao Estado gerir a se-
gurança pública e consequentemente de todo o país, podendo usar 
meios mais eficazes no que compete ao combate de crimes, e no ob-
jeto do presente estudo, o abatimento de uma aeronave em pleno 
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voo, será a única alternativa viável naquele momento para que a se-
gurança pública seja respeitada como uma garantia constitucional.

Logo, pode-se entender a importância da lei N°9.614, pois a 
mesma além de estar em alinhamentos com princípios fundamen-
tais do ordenamento jurídico, é de suma importância para o estado, 
porque é quem resguarda a proteção da nação contra ameaças es-
trangeiras que adentram o espaço aéreo de forma clandestina, as-
sim é acionado aeronaves para interceptar a aeronave clandestina, 
mas sem destruir ela buscando ao máximo preservar a vida dos pas-
sageiros.

Apesar do posicionamento de alguns juristas sobre a inconsti-
tucionalidade da referida lei, a mesma obedece as regras fundamen-
tais do ordenamento jurídico, sendo considerada constitucional, ocor-
rendo apenas como uma ação excepcional, mas eficaz quando a pro-
teção da soberania estatal e da nação. 

3.1 Aspectos teóricos 

No dia 5 de março de 1998 foi sancionada a lei n° 9.614, que 
incluía no código brasileiro de aeronáutica a hipótese do tiro de des-
truição, como uma medida de proteção do espaço aéreo, que antes 
da referida lei, não se tinha proteção de forma pratica, logo estaria 
desprotegido, ao que viesse acontecer de possíveis ataques a sobe-
rania da república federativa do Brasil, como bem explica o Superior 
Tribunal Militar “Para garantir a segurança do espaço aéreo brasilei-
ro, a Aeronáutica tem o respaldo legal para derrubar aeronaves hos-
tis ou suspeitas de tráfico de substancias entorpecentes”.

Logo a legislação analisada, veio para suprir essa lacuna, que 
deixava o país desprotegido a ameaças estrangeiras, que até antes 
disso podiam atravessar o Brasil de forma livre, sem nenhuma sanção 
e isso era visto de modo negativo, pois de certa maneira, a omissão 
do estado era um incentivo para o narcotráfico, que é um dos maiores 
mercados ilícitos a nível mundial, como postula Machado (2021) 

“as condições adversas da região amazônica não fazem 
do Brasil um grande produtor de cocaína, mas sua exten-
são continental permite fazer fronteira com países que 
são, como Peru, Colômbia, Bolívia e Paraguai, colocan-
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do o país nas rotas de distribuição da droga e no contex-
to para também desenvolver programas de proteção aé-
rea.” Logo se entende que o Brasil geograficamente está 
em uma posição de desvantagem, e pela impossibilidade 
de cobrir todas as suas fronteiras por ser territorialmen-
te muito extenso, ele se torna um alvo fácil do narcotráfi-
co internacional”

Inegavelmente, foi imprescindível a criação dessa lei, mas 
ainda padecia de um procedimento de execução bem estruturado, 
logo foi sancionado o decreto n°5144, que estabeleceu o procedi-
mento a ser seguido para abordar aeronaves suspeitas de traficar 
drogas internacionalmente ou hostis, é pertinente observar que a lei 
esteve inócua, por um período de 6 anos sem um regulamento que 
só entrou em vigência no ordenamento jurídico brasileiro em 16 de 
julho de 2004.

3.2 Aspectos práticos 

A Lei do abate pode acontecer de modo prático, mas é um 
procedimento muito complexo, já que aborda uma garantia constitu-
cional que é a vida de uma pessoa e na norma brasileira, esse é o 
bem jurídico de maior valor, além de ressaltar que o código penal bra-
sileiro é visto sob o aspecto garantista, como bem leciona sobre isso 
Ferrajoli (2002, p.684): 

o garantismo é um modelo legal, do estado de direito, 
que epistemologicamente se caracteriza pelo poder míni-
mo estatal, no campo político é um modo de reduzir a pu-
nição e maximizar a liberdade e juridicamente é um con-
junto de garantias como um contraponto a função do es-
tado de punir. 

Essa lei tem seu procedimento definido de um modo geral no 
decreto n°5144, logo é possível observar que existe medidas a se-
rem seguidas, iniciando pelo processo de adentrar o espaço aéreo 
em que a aeronave deve se identificar, não fazendo isso será clas-
sificada como hostil ou suspeitar de transportar drogas (Art°2), logo 
após isto se tenta outro meio de contato, a averiguação que consis-
te no contato pelo rádio ou pelo contato visual para tentar o reconhe-
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cimento da aeronave desconhecida (Art°3§1), se não conseguir ne-
nhuma resposta se tenta a medida seguinte.

A medida de intervenção acontece quando os pilotos tentam 
forçar o pouso da aeronave, voando ao seu lado e tentando fazê-la 
pousar no aeródromo (Art°3§2), se não lograr êxito encaminha-se 
para uma medida de persuasão, sendo esta (Art°3§3) os tiros de avi-
so de modo que a tripulação veja, para alertar que aquela aeronave, 
deve pousar imediatamente para se identificar.

Após todas essas tentativas de contato e interceptação, não 
logrando êxito, a aeronave é classificada como hostil, sendo usada 
como última medida o tiro de destruição (Art°4, Art°5), sendo nesse 
ponto o cerne do debate da constitucionalidade desse procedimento, 
como bem postula sobre esse debate o jurista Barata (2009):    

Se a Força Aérea Brasileira efetuar disparos com o obje-
tivo de destruição da aeronave, hipótese mais radical, po-
rém prevista na norma legal, estar-se-á condenando o pi-
loto e demais tripulantes e passageiros à pena capital, a 
não ser que, mesmo com os disparos, consiga-se efetu-
ar pouso seguro. É importante mencionar, outrossim, que 
tal condenação prévia à pena de morte viola o princípio 
constitucional do devido processo legal, vez que a deci-
são por tal condenação caberia, de ofício, a Força Aé-
rea Brasileira.    

Desse modo, outros doutrinadores seguiram contestando a 
referida lei como (GOMES 2009) “De acordo com nossa opinião são 
os seguintes os dispositivos violados pelo citado Decreto: art.4°,II,-
VI,VII e art.5°,caput, incisos II,III,XXXVII,XLVI,XLVII,LIII,LIV,LV,LVII e 
2° todos da constituição de 1988”. Como posto pelo referido jurista 
no seu entendimento essa medida é inconstitucional por ser contrária 
a algumas leis da constituição, ou seja, pode ser até cogitada como 
uma aberração legal, já que a pena de morte é uma exceção com 
apenas uma hipótese prevista na carta magna. Mas para sanar essas 
discussões doutrinárias se usa o princípio da proporcionalidade que 
como já posto, se coloca que nenhum direito é absoluto.

Essa medida usada apenas quando cessam os demais meios, 
tenta assegurar a interceptação da aeronave, sendo monitorada pela 
Comdabra (Art°6,I), com todo o procedimento sendo gravado (Ar-
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t°6,II)  e feito por pilotos altamente capacitados (Art°6,III) e somente 
utilizando esse meio com o aval do Presidente da República (Art°6,V) 
ou alguém com essa autoridade delegada, para poder se utilizar dis-
so tem de ser em uma área não populosa para que não se atinja ci-
vis no processo.

Por fim cabe ressaltar que essa medida não tem o objetivo de 
atingir o piloto, mas sim de impedir que a aeronave hostil, não continue 
a adentrar o espaço aéreo, e para que tão logo ela seja detida, vale 
destacar que no processo irá ser utilizados disparos de arma de fogo, 
visando atingir a estrutura de voo da aeronave para que ela não conti-
nue seu trajeto e não se utilize de nenhuma arma explosiva ou de leta-
lidade máxima, com o escopo de se resguardar a vida do piloto.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Conforme evidenciado, o presente estudo teve como diretriz 
principal a verificação da constitucionalidade da Lei n° 9.614/98, a 
popularmente conhecida como Lei do abate, concomitante com a 
análise do Decreto 5144/2004, que foi responsável pela regulamen-
tação do tiro de destruição, por conseguinte indagou-se um choque 
entre a referida norma e princípios constitucionais, como a soberania 
estatal, presunção de inocência e proporcionalidade.      

 A Lei do abate teve um importante papel, suprindo uma defi-
ciência que o estado tinha em relação à segurança nacional, contra 
aeronaves hostis ou suspeitas de transportar substâncias entorpe-
centes, além deste fato foi cogitada que esse diploma legal seria con-
trário a carta magna brasileira por alguns juristas, algo que em seus 
posicionamentos seria inviável, pois afrontaria vários direitos funda-
mentais a princípio.

 Como a norma gera a colisão de alguns princípios do nosso 
ordenamento jurídico, se destaca nesse processo o princípio da pro-
porcionalidade, na medida em que é necessário que alguns princí-
pios sejam utilizados em detrimento de outros, a depender do caso 
fático, no artigo analisado a soberania se sobressaiu de maneira que, 
o estado deve se resguardar de ameaças externas. 

Bem como, a lei ainda oferece uma gradação, partindo de vá-
rias tentativas de contato de modo procedimental e pacífico, utilizan-
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do o tiro de destruição apenas em último caso, quando não tiver ob-
tido êxito com as medidas anteriores de contato, na qual os procedi-
mentos são gravados e realizados por profissionais treinados, sen-
do necessária uma autorização de uma autoridade superior, tornan-
do esse procedimento hierárquico. 

Destarte, o valor de segurança é essencial para a apreciação 
de um Estado Democrático de direito pleno, na qual além de ser um 
direito fundamental, se torna um trunfo contra futuros arbítrios por 
parte do Estado. Todavia, naturalmente existem colisões entre a ins-
tauração da segurança e outros direitos fundamentais, como a garan-
tia à vida, liberdade, dignidade da pessoa humana, onde estes não 
são absolutos e se limitam, visto que o próprio direito à segurança de 
um indivíduo pode colidir com o direito à segurança do Poder Esta-
tal, sendo previsto também essas limitações na CF/88, tudo em prol 
da segurança e defesa da ordem pública, sendo usadas em atos de 
anormalidade e instabilidade da segurança social, podendo ser ade-
quada nessa análise a Lei do Abate.

Portanto, nos casos de defesa ao direito à segurança nacio-
nal, é limitado temporariamente ou não, para os envolvidos, o exer-
cício de certos direitos fundamentais citados acima, com a finalidade 
em casos excepcionais, de resguardar a democracia, na qual a mes-
ma pode ser limitada e comprimida transitoriamente, para que futura-
mente possa se sobressair para evitar atos mais danosos que aten-
tem a população civil. 

Entretanto, em relação à busca por segurança, o próprio Esta-
do não pode trair sua essência e valores, frente ao combate daquilo 
que o importune, assim, não deverá manipular o conceito de amea-
ça à segurança nacional, com o propósito de violar garantias consti-
tucionais, visto que as restrições apenas se fundamentam diante do 
efetivo temor a soberania do Estado democrático, onde na maioria 
dos casos existem parâmetros para aferir o risco de periculosidade 
com os envolvidos no caso concreto, usando assim o contrapeso en-
tre direitos, riscos e medidas capazes para diminui-los. 

Ademais, à luz do princípio da proporcionalidade, no momen-
to em que impede o prosseguimento do voo da aeronave considera-
da como hostil, através do tiro de destruição, tal meio se torna menos 
lesivo ao bem tutelado, sendo considerado proporcional, visto que é 
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a única maneira para resguardar a soberania, existindo dessa manei-
ra uma equação equilibrada entre os bens jurídicos envolvidos. Ou-
trossim, a norma não viola a dignidade humana em nenhuma esfe-
ra, onde a medida de segurança em nenhum momento se assemelha 
com a pena de morte, visto que possuem naturezas distintas.

Indubitavelmente, não existe violação do devido processo le-
gal, uma vez que a autoridade competente se encontra no exercício 
do poder de polícia, sem a finalidade de aplicar pena aos envolvidos. 
Por fim, de modo algum acontece a ofensa ao princípio da presun-
ção de inocência, em razão do devido flagrante ao descumprimento 
a ordem de identificação da aeronave. Consequentemente, entender 
a norma como inconstitucional é contrariar o princípio da soberania, 
no qual o mesmo é fundamental para a República. Assim, esta Lei é 
coerente com todo o arcabouço jurídico, com base nos exercícios de 
suas funções para resguardar a vida em sociedade, estando de acor-
do com a Constituição Federal de 1988. 
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demandados judicialmente por omissões em causa de desastres am-
bientais. Essa Análise trará o método dialético, doutrinários, jurispru-
dência, legislações, assim como os dados científicos, nacional e in-
ternacional a respeito da matéria, objetivando um estudo transdisci-
plinar dos desastres ambientais e da responsabilidade civil do Esta-
do. A primeira seção trata de analisar as principais causas dos desas-
tres ambientais, Gomes (2012) e Freitas (2011); A segunda estudar 
a responsabilização civil e administrativa do Estado, Celso de Melo, 
(2008) e Código Civil (2002); A terceira seção refletir sobre as conse-
qüências oriundas dos desastres ambientais e as sanções impostas 
ao Estado, jurisprudência do STJ (2017). Assim, o Estado deve ado-
tar medidas preventivas a danos futuros, sobretudo em relação àque-
les de grave magnitude.
Palavras-Chave: Desastres; Meio Ambiente; Responsabilidade do 
Estado; Transdisciplinar; 

ABSTRACT
A reflection on environmental disasters and the civil and administra-
tive responsibility of the State: what does the jurisprudence say? Re-
cently and in other decades, States are increasingly being sued for 
omissions due to environmental disasters. This Analysis will bring the 
dialectical method, doctrinal, jurisprudence, legislation, as well as 
scientific, national and international data on the matter, aiming at a 
transdisciplinary study of environmental disasters and the civil liabi-
lity of the State. The first section analyzes the main causes of envi-
ronmental disasters, Gomes (2012) and Freitas (2011); The second 
study the civil and administrative responsibility of the State, Celso 
de Melo, (2008) and Civil Code (2002), and the third section reflects 
on the consequences arising from environmental disasters and the 
sanctions imposed on the State, the jurisprudence of the STJ (2017). 
Thus, the State must adopt preventive measures against future da-
mages, especially in relation to those of serious magnitude.
Keywords: Disasters; Environment; State responsibility; transdisci-
plinary;
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INTRODUÇÃO

Há vários desastres ambientais trazidos pelas as inundações 
provocadas por chuvas que apresentam os desmoronamento de en-
costas, edifícios, habitações e o soterramento de indivíduos causan-
do mortos e feridos, são eventos de grande proporção e gravidade 
que acarretam perda e sofrimento as pessoas, indivíduos, e que as 
autoridades não tomam nenhuma prudência nem tomada de posição 
séria no que diz respeito à ocupação do solo e às imperiosas ações 
preventivas visando à segurança e garantia das pessoas e de seu 
patrimônio. 

De acordo com Daniel Farber et al (2013) Desastre é sempre 
uma triste derrota de uma comunidade em todos os sentidos: huma-
nos, econômicos, sociais e ecológicos. Assim, desastres e calami-
dades estão presentes no cotidiano humano há muito tempo, sendo 
que atualmente esses dois fenômenos da natureza/ambiental, se ro-
tulam como preocupações de ordem social e ambiental.

A responsabilidade civil do Estado incide em tema de grande 
importância para o Direito e diante de sua magnitude, nesta oportuni-
dade nos limita a abordar a responsabilidade civil e administrativa do 
Estado em relação a danos causados por catástrofes naturais. Para 
Celso Antonio Bandeira de Mello: “um dos pilares do moderno Direi-
to Constitucional é, exatamente, a sujeição de todas as pessoas, pú-
blicas ou privadas, ao quadro da ordem jurídica, de tal sorte que a le-
são aos bens jurídicos de terceiros engendra para o autor do dano a 
obrigação de repará-lo” (MELLO, 2002, p.838).

A presente pesquisa pretende a analisar, através da doutrina e 
jurisprudências e a legislação, sobre a temática: Dos Desastres Am-
bientais Surgem a Responsabilidade Civil e Administrativa do Esta-
do: O que dizem a Jurisprudência? Objetiva fazer um estudo trans-
disciplinar dos desastres ambientais e do instituto da responsabili-
zação civil respectiva, imposta ao Estado, pois de acordo com Mon-
te, (2021) a transdisciplinaridade está presente diante da diversida-
de metodológica a qual busca ultrapassar as barreiras a partir da in-
tersecção, entre, através, e além de outros componentes curricula-
res. Dentro desta perspectiva, surgiu a seguinte problemática: quais 
as principais causas dos desastres ambientais e quais medidas de-



261

vem ser adotadas pelo Estado para conter os impactos ao meio am-
biente e evitar os desastres ecológicos e quais a responsabilidade ci-
vil e administrativa do Estado?

Considera-se importante a pesquisa, sobre a temática susci-
tada, assunto polêmico e sério de grande importância e relevância 
para a sociedade como um todo, pois não será um tema restrito ou 
benéfico apenas para uma determinada parcela da sociedade, mas 
sim, abrangente a toda a coletividade, tornando-se importante a aná-
lise da responsabilidade civil e administrativa dos governantes.

O tema é de relevante interesse social, pois mostra e motiva 
a sociedade como um todo, muito embora saibamos que o estudo da 
responsabilidade citada seja procedimento complexo, pois é de difícil 
constatação do seu uso/não uso adequado ou inadequado. Não res-
ta dúvida, de que o tema é dinâmico e polêmico, mas interessante, 
principalmente no que tange ao campo jurídico, tendo em vista, que 
este vive em constante mutação em busca de acompanhar a evolu-
ção da sociedade, ficando assim, lacunas, que aos poucos a Juris-
prudência vai ter que sanar, consolidando entendimentos, em busca 
de uma justiça pautada na certeza.

Portanto, um tema de grande relevância acadêmica, jurídico e 
social, pois tem o condão de servir à coletividade, aos estudantes de 
direito e ao leitor de modo geral, bagagem cultural, para a compreen-
são do instituto ora apresentado e atendendo a proposta de investi-
gação através do estímulo pela pesquisa, estando aptos para enfren-
tarem as questões conflituosas e os problemas por elas suscitados 
no dia a dia, em seus estudos e indagações. O método de pesqui-
sa utilizado fora à bibliográfica. A pesquisa foi caracterizada por des-
critiva e o método de abordagem usado fora o dedutivo. Tendo como 
método de procedimento o histórico, já que o foco fora a vida social. 
As técnicas utilizadas foram a documental indireta, que abrange a 
pesquisa bibliográfica, desenvolvida com base em material já elabo-
rado de livros de diversos autores renomados, que constam na fon-
te teórica. 

Para evidenciar a responsabilidade civil e administrativa dos 
governantes, o artigo está dividido em três Sessões: A primeira Ses-
são procura analisar as principais causas e seus respectivos impac-
tos dos desastres ambientais; A segunda estudar a responsabiliza-
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ção civil e administrativa ambiental do Estado diante dos desastres 
ambientais; e a terceira refletir sobre as conseqüências oriundas dos 
desastres ambientais e as sanções impostas ao Estado, conforme 
a jurisprudência brasileira, tendo em vista que o Estado ser garanti-
dor de proteção do meio ambiente ecologicamente equilibrado, para 
as presentes e futuras gerações, de modo que suas atividades e fun-
ções devem ser pautadas levando em consideração a proteção am-
biental.

PRINCIPAIS CAUSAS E SEUS RESPECTIVOS IMPACTOS DOS 
DESASTRES AMBIENTAIS

Diante do exposto, observa-se que as catástrofes ambientais 
não são apenas uma preocupação dos profissionais da área ambien-
tal, pois os riscos e prejuízos ocasionados pelos desastres naturais 
têm sido um tema constante no campo jurídico, especialmente entre 
os pesquisadores que atuam na área do Direito de Desastres. Dian-
te dessa conjetura, um dos percussores das discussões sobre o as-
sunto a ser abordado é Délton de Carvalho, (2013) o qual assegura 
que um Direito Ambiental eficaz tem relação direta com a gestão dos 
desastres. 

Nessa direção, Daniel Farber, (2018) é enfático ao dizer que 
um desastre decorre de vulnerabilidades, sociais e físicas. Assim, a 
vulnerabilidade social refere-se à suscetibilidade dos grupos popu-
lacionais de uma comunidade aos impactos de um desastre. Diante 
desse raciocínio, o Direito dos Desastres está intimamente relaciona-
do com a gestão do risco e com as etapas do ciclo dos desastres. De 
acordo com Daniel Farber, o ciclo dos desastres compreende as se-
guintes fases: prevenção e mitigação, resposta de emergência, com-
pensação e reconstrução, (FARBER, 2018, p.73). 

Nota-se, que com o surgimento dos novos meios de produção 
e o desenvolvimento das novas tecnologias trazidas pela Revolução 
Industrial na metade do século XVIII modificaram significativamen-
te o modo de vida do planeta. As máquinas com sistemas automati-
zados, passaram a substituir o trabalho manual, otimizando a produ-
ção industrial e padronizando os produtos fabricados. Isso estimulou 
o crescimento econômico da época. 
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A partir de então, Gomes, 2012, p. 61 diz que foi possível ve-
rificar uma mudança substancial na relação humana com o meio am-
biente. O anseio incessante pelo desenvolvimento econômico, que 
crescia em ritmo frenético, resultou em inúmeros danos ao ecossis-
tema, como o aumento da emissão de gases na atmosfera, a eleva-
ção da poluição do ar e dos rios, o desmatamento, as queimadas, e 
a escassez de vários recursos naturais.

Desde a formação do planeta terra, são observadas variações 
climáticas em mínimas graduações e em curtos intervalos de tempo. 
No entanto, conforme o homem evolui socialmente, estimulado pelo 
crescimento econômico e pelo consumismo desregrado, os recursos 
naturais passam a ser consumidos em maior proporção e rapidez. 
Segundo Freitas “os males de hoje são subprodutos dessa cultura de 
insaciabilidade patrimonialista, que salta de desejo em desejo, no en-
calço do nada”, (FREITAS 2011, p. 27).

Os efeitos das mudanças climáticas e do aquecimento global 
nada mais são que uma cadeia gradativa dos fatores que dão cau-
sa a esses fenômenos, sendo a pecuária a principal delas. Apontada 
como uma das maiores contribuintes de emissão de gases do efeito 
estufa, além do desmatamento, queimadas para o cultivo do pasto, 
o desgaste do solo, a escassez dos recursos hídricos. A manutenção 
dessa atividade impacta na poluição das águas e do ar, na extinção 
de espécies da fauna e da flora, derretimento das geleiras e o esgo-
tamento dos recursos naturais como um todo. 

Diante desse cenário exposto, surgem os ditames trazidos 
pela Constituição Federal Brasileira de 1988, nos arts. 225, e 170 os 
quais estabelecem que:

[...] Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamen-
te equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial 
à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Públi-
co e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo 
para as presentes e futuras gerações. Ademais, A refe-
rida Carta Magna instituiu da mesma forma, a proteção 
do meio ambiente como princípio de ordem econômica, 
(Brasil, 1988).

Logo, de acordo com o Fundo de População das Nações Uni-
das (UNFPA é a agência de desenvolvimento internacional da ONU 
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que trata de questões populacionais), destaca em seu relatório que 
para chegar a um desenvolvimento sustentável e a uma melhor qua-
lidade de vida para todos os povos, os estados devem reduzir e elimi-
nar sistemas insustentáveis de produção e de consumo e promover 
políticas adequadas, inclusive políticas relacionadas com população, 
de modo a atender às necessidades das gerações atuais sem com-
prometer a capacidade das futuras gerações satisfazerem às suas 
próprias, (UNFPA, 2014 - Relatório da Conferência Internacional So-
bre População e Desenvolvimento, 1994, p.43)

Sabe-se que a degradação ambiental possui uma larga di-
mensão democrática, e que seus efeitos, teoricamente, atingem toda 
a população, indistintamente e independentemente da classe social 
que a compõe. Logo, é evidente que uma fração da sociedade está 
submetida ao sofrimento oriundo dos efeitos negativos dos desas-
tres ambientais. Geralmente, essa parcela corresponde aos que pos-
suem menor capacidade financeira, que se encontram, muitas vezes, 
distantes do olhar constitucional de igualdade, em condições de vida 
precárias e indignas. 

Não obstante, para constatar tal posicionamento, basta olhar 
a realidade das grandes metrópoles brasileiras, onde as comunida-
des carentes encontram-se comprimidas, vivem nas proximidades de 
áreas vulneráveis e de risco, expostas a deslizamentos de terra; en-
chentes; desabamentos ocasionados pela falta de estruturação, uma 
vez que residem em cubículos improvisados; aos redores de lixões; 
fábricas industriais; rios contaminados e áreas de preservação am-
biental. 

Logo, é notório que o Brasil concentra mais da metade de 
sua renda nas mãos de uma minoria, sendo esta a principal causa 
da desigualdade e da miséria social, uma vez que a maioria que são 
os menos favorecidos não possui condições financeiras necessárias 
para prover uma vida digna, também são os que menos destroem e 
poluem o meio ambiente, ao contrário das classes sociais com po-
tencial econômico elevado que possuem um alto padrão de consu-
mo, e a partir desse consumismo impulsionam a exploração e o es-
gotamento dos recursos naturais, a fim de satisfazerem seu estilo de 
vida devorante e devastador.  
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A RESPONSABILIDADE CIVIL E ADMINISTRATIVA AMBIENTAL 
DO ESTADO DIANTE DOS DESASTRES AMBIENTAIS

De acordo com o conhecimento tradicional, os riscos justifica-
dores de responsabilidade civil da Administração por condutas omis-
sivas que tenham acarretado em desastres como, por exemplo, per-
das ambientais, patrimoniais e vidas humanas, ganham a forma de 
riscos previsíveis ou possíveis de prevenir.

Conforme o saber da tradição jurídica, quando há a concreti-
zação do desastre e a observação jurídica, lançada ao passado, faz 
a análise de que estes danos atuais tratavam de riscos previsíveis, 
ou de fácil constatação, tem-se o pressupõe de que se trata da res-
ponsabilização civil extracontratual do Estado por omissão. Assim, 
fica evidente de que há essa responsabilidade desde que demonstra-
da a verossimilhança e um razoável conhecimento acerca das proba-
bilidades envolvidas pelo ente estatal.

Em uma análise ao Direito nacional, bem como sobre o com-
parado, é capaz de demonstrar que a responsabilidade civil extra-
contratual do Estado em casos de desastres descritos como natu-
rais apresenta uma direta relação com a violação de deveres de pro-
teção ou cuidado. Tais deveres podem ter uma natureza fundamen-
tal ou mesmo infraconstitucional. Assim, os deveres de proteção de-
correm direta e indiretamente dos textos normativos, abarcando, no 
plano da juridicidade, princípios e inconformidade ao Direito, este ob-
servado como sistema.

Com o advento do Código Civil de 2002, o devedor não res-
ponde pelos prejuízos resultantes de caso fortuito ou força maior, se 
expressamente não se houver por eles responsabilizado, art. 393. 
Em matéria ambiental, 

[...], constata-se que se, de alguma forma, o agente con-
correu para o dano, não poderá excluir-se da responsabi-
lidade, prevalecendo a regra segundo a qual a imprevisi-
bilidade relativa não exclui a responsabilidade do agente 
(LEITE; AYALA, 2010. p. 199).

Outro entendimento específico relacionado ao tema ambien-
tal, cuja análise entende pela aplicação da responsabilidade civil ob-
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jetiva quer a casos de conduta comissiva quanto omissiva, sempre 
que os danos decorrentes da omissão estatal atinjam bens ambien-
tais, fundamentando-se este no art. 225, § 3.º, da Constituição Fede-
ral, e arts. 3.º, VI e 14, § 1.º, da Lei 6.938/1981. Vejamos: 

[...] Sem obstar a aplicação das penalidades previstas 
neste artigo, é o poluidor obrigado, independentemente 
da existência de culpa, a indenizar ou reparar os danos 
causados ao meio ambiente e a terceiros, afetados por 
sua atividade. O Ministério Público da União e dos Esta-
dos terá legitimidade para propor ação de responsabilida-
de civil e criminal, por danos causados ao meio ambien-
te, (Brasil, 1981).

Assim, a responsabilização objetiva do ente público decorre 
de expressa previsão legal, em microssistema especial. A diferença 
entre a aplicação da responsabilidade civil extracontratual do Estado, 
sob um modelo mais tradicional se dá pela teoria do risco adminis-
trativo, que admite excludente, enquanto que uma interpretação mais 
específica ao Direito Ambiental estaria lastreado pela teoria do risco 
integral, cuja intensidade punitiva não admite excludentes.

No que concerne a responsabilidade civil extracontratual do 
Estado, se dar pela teoria do risco administrativo, o qual a Adminis-
tração Pública brasileira, ou seja, em caso de danos, representa o 
fundamento da responsabilidade objetiva do Estado, a qual basta 
surgir três elementos: a conduta administrativa, o dano e o nexo cau-
sal. Assim, mostra-se mais constante, na jurisprudência e doutrina, a 
adoção, mesmo para casos de repercussão lesiva ambiental, a ado-
ção de um modelo afeto à teoria do risco administrativo, quando há 
o entendimento pela aplicação da teoria objetiva para a responsabili-
dade civil extracontratual do Estado.

Sabe-se que a teoria do risco administrativo, consagrada em 
sucessivos documentos constitucionais brasileiros, desde a Carta 
Política de 1946, revela-se fundamento de ordem doutrinária subja-
cente à norma de direito positivo que instituiu, em nosso sistema jurí-
dico, a responsabilidade civil objetiva do Poder Público, pelos danos 
que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, por ação 
ou por omissão CF, art. 37, § 6.º, (BRASIL, 1988). 
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Essa concepção teórica – que informa o princípio constitucio-
nal da responsabilidade civil objetiva do Poder Público, tanto no que 
se refere à ação quanto no que concerne à omissão do agente públi-
co – faz emergir, da mera ocorrência de lesão causada à vítima pelo 
Estado, o dever de indenizá-la pelo dano pessoal e/ou patrimonial 
sofrido, independentemente de caracterização de culpa dos agen-
tes estatais ou de demonstração de falta do serviço público, não im-
portando que se trate de comportamento positivo ou que se cuide de 
conduta negativa daqueles que atuam em nome do Estado.

É certo, no entanto, que o princípio da responsabilidade objeti-
va não se reveste de caráter absoluto, eis que admite abrandamento 
e, até mesmo, exclusão da própria responsabilidade civil do Estado 
nas hipóteses excepcionais configuradoras de situações liberatórias 
– como o caso fortuito e a força maior – ou evidenciadoras de ocor-
rência de culpa atribuível à própria vítima.

Impõe-se destacar, neste ponto, na linha da jurisprudência 
prevalecente no Supremo Tribunal Federal que os elementos que 
compõem a estrutura e delineiam o perfil da responsabilidade civil 
objetivado Poder Público compreendem: (a) a alteridade do dano, (b) 
a causalidade material entre o eventus damni e o comportamento po-
sitivo (ação) ou negativo (omissão) do agente público, (c) a oficialida-
de da atividade causal e lesiva imputável a agente do Poder Público, 
que, nessa condição funcional, tenha incidido em conduta comissiva 
ou omissiva, independentemente da licitude, ou não, do seu compor-
tamento funcional (RTJ 140/636), e (d) a ausência de causa exclu-
dente da responsabilidade estatal, (CELSO DE MELO, 2008, p. 979).

Há, ainda, entendimento, específico a matéria ambiental, cuja 
análise entende pela aplicação da responsabilidade civil objetiva quer 
a casos de conduta comissiva quanto omissiva, sempre que os da-
nos decorrentes da omissão estatal atinjam bens ambientais, funda-
mentando-se este no art. 225, § 3.º, da Constituição Federal, e arts. 
3.º, VI e 14, § 1.º, da Lei 6.938/1981. Restando tão somente a de-
monstração da ação ou omissão do Ente Público, do nexo de causa-
lidade e do dano causado ao meio ambiente para evidenciar tal res-
ponsabilidade e o seu dever de repará-lo (FENSTERSEIFER, 2011).

A jurisprudência predominante no STJ é no sentido de que, 
em matéria de proteção ambiental, há responsabilidade civil do Es-
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tado quando a omissão de cumprimento adequado do seu dever de 
fiscalizar for determinante para a concretização ou o agravamento do 
dano causado pelo seu causador direto.

CONSEQÜÊNCIAS ORIUNDAS DOS DESASTRES AMBIENTAIS 
E AS SANÇÕES IMPOSTAS AO ESTADO CONFORME A JURIS-
PRUDÊNCIA BRASILEIRA

Nos anos recentes os desastres naturais eram considerados, 
frequentemente, como eventos da natureza e, portanto, desprovi-
do de atribuição de responsabilidade. Martins citado por Canotilho 
(2015, p. 217) menciona que “o princípio do poluidor-pagador visa, 
sinteticamente, à internalização dos custos externos de deterioração 
ambiental. Tal situação resultaria em uma maior prevenção e precau-
ção, em virtude do consequente maior cuidado com situações de po-
tencial poluição”.

O princípio do poluidor-pagador impõe, ao próprio poluidor, o 
ônus de suportar os custos necessários à mitigação, eliminação ou 
neutralização do dano ocorrido no processo produtivo ou na execu-
ção da atividade, tendo em vista que aquele que lucra com a ativida-
de é quem deve se responsabilizar pelo risco ou desvantagem resul-
tante do seu próprio agir (LEITE, 2015). É possível compreender que 
o referido princípio impede a individualização dos lucros por aque-
le que polui e a socialização dos prejuízos ao meio ambiente. Nesse 
sentido, deverá o poluidor incorporar os custos ambientais e reparar 
os danos causados.

Ademais o princípio do poluidor-pagador “tem reflexos na eco-
nomia ambiental, na ética ambiental, na administração pública ambien-
tal e no Direito Ambiental, pois tenta imputar, na economia de merca-
do e no poluidor, custos ambientais, e com isso visa a combater a cri-
se em suas origens ou na fonte.” E conclui que “assim, esse princípio 
tenta, no plano econômico, atenuar as falhas do mercado, provocadas 
pela incorreta utilização dos recursos” (CANOTILHO, 2015, p. 219). 

Assim, surge o entendimento do Superior Tribunal de Justi-
ça acerca da aplicação do princípio do poluidor-pagador, no AREsp 
1100789/SP (2017/0110351-3), de Relatoria da Ministra Assusete 
Magalhães:
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ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO 
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DEFE-
SA DO MEIO AMBIENTE. RESPONSABILIDADE CIVIL POR DANO 
AMBIENTAL.
ALEGADA OFENSA AO ART. 535 DO CPC/73. INCIDÊNCIA DA SÚ-
MULA 284/STF. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. POSSIBILIDA-
DE. CONTROVÉRSIA RESOLVIDA, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, 
À LUZ DAS PROVAS DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE REVI-
SÃO, NA VIA ESPECIAL. SÚMULA 7/STJ. RESPONSABILIDADE 
DE NATUREZA OBJETIVA. 
[...] VI. Consoante a jurisprudência do STJ, “a responsabilidade civil 
pelo dano ambiental, qualquer que seja a qualificação jurídica do de-
gradador, público ou privado, é de natureza objetiva, solidária e ilimi-
tada, sendo regida pelos princípios poluidor-pagador, da reparação in 
integrum, da prioridade da reparação in natura e do favor debilis, este 
último a legitimar uma série de técnicas de facilitação do acesso à jus-
tiça, entre as quais se inclui a inversão do ônus da prova em favor da 
vítima ambiental” (STJ, REsp 1.454.281/MG, Rel. Ministro HERMAN 
BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 09/09/2016). Assim, estan-
do o acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência sedi-
mentada nesta Corte, merece ser mantida a decisão ora agravada, 
em face do disposto no enunciado da Súmula 568 do STJ [...]. (AgInt 
no AREsp 1100789/SP, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SE-
GUNDA TURMA, julgado em 07/12/2017, DJe 15/12/2017).

Portanto, é basilar que os princípios abordados possuem uma 
importante base para a aplicação do instituto da responsabilidade ci-
vil ambiental, uma vez que orientam o operador do direito na sua apli-
cação e também facilitam a constatação do degradador através da 
possibilidade de inversão do ônus da prova, conforme exposto na ju-
risprudência do Superior Tribunal de Justiça.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

De acordo com a história dos tempos presente e passado, 
os desastres naturais têm um efeito de tornarem os entes estatais 
competentes mais expostos à responsabilização civil por deixarem 
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de adotar as medidas antecipatórias exigíveis, tidos como deveres 
de cuidado e proteção.

Para a tradição jurídica, quando há a materialização do desas-
tre e a observação jurídica, lançada ao dano decorrido, faz o diagnós-
tico de que estes danos atuais tratavam-se de riscos previsíveis ou 
conhecidos a contento, tem-se a conjetura de que estamos diante da 
responsabilização civil extracontratual do Estado por omissão. Neste 
sentido, afasta-se, assim, o instituto de caso fortuito, como principal 
excludente de responsabilidade no caso de eventos naturais.

A fim de responder o seguinte questionamento: quais as prin-
cipais causas dos desastres ambientais e quais medidas devem ser 
adotadas pelo Estado para conter os impactos ao meio ambiente e 
evitar os desastres ecológicos e quais as responsabilidades civil e 
administrativa do Estado?

As causas principais dos desastres ambientais entendem-se, 
que são os efeitos das mudanças climáticas e do aquecimento glo-
bal, ou seja, uma cadeia gradativa dos fatores que dão causa a es-
ses fenômenos, sendo a pecuária a principal delas. Apontada como 
uma das maiores contribuintes de emissão de gases do efeito estu-
fa, além do desmatamento, queimadas para o cultivo do pasto, o des-
gaste do solo, a escassez dos recursos hídricos.

Diante dessa dinâmica, estudo sobre o Direito nacional, bem 
como sobre o comparado, foi capaz de demonstrar que através do 
instituto da responsabilidade civil extracontratual o Estado respon-
de civilmente em casos de desastres descritos como naturais quan-
do apresenta uma direta relação com a violação de deveres de pro-
teção ou cuidado.

É consenso da jurisprudência do STJ no sentido de que, em 
matéria de proteção ambiental, há responsabilidade civil do Estado 
sim, quando a omissão de cumprimento adequado do seu dever de 
fiscalizar for determinante para a concretização ou o agravamento do 
dano causado pelo seu causador direto.

A responsabilidade civil por dano ambiental é objetiva, ou seja, 
é independente de demonstração de culpa, basta a comprovação do 
dano e existência de nexo causal que faça frente ao causador para 
que ocorra a obrigatoriedade de indenizar.
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Ademais, é fundamental constatar que a Administração Públi-
ca tem o dever de exercer políticas para controle e gestão dos riscos 
ambientais, quer na fase de prevenção, mitigação, resposta, com-
pensação ou mesmo reconstrução de áreas afetadas. Por decorrên-
cia, isto gera deveres preventivos em que o Estado deve adotar me-
didas de antecipação a danos futuros, sobretudo em relação àqueles 
de grave magnitude.

Portanto, a reparação do dano se dar tanto Administrativo 
como Judiciária. Através da via administrativa, a reparação se dá me-
diante requerimento formulado pela vítima, cônjuge, parentes ou her-
deiros, no entanto, trata-se de forma rara de ressarcimento; ainda 
que evidente sua responsabilidade, a Administração em geral propõe 
ressarcimento vil ou rejeita o pedido, para que a vítima se dirija à via 
jurisdicional.
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RESUMO 
O presente trabalho aborda sobre a Isenção dos tributos: IPI, IOF e 
ICMS para pessoas possuidoras de alguma deficiência, sendo elas: 
físicas, visuais, mentais ou autistas, com isso gerou a seguinte pro-
blemática: Beneficiários desconhecem o poder da isenção dos tri-
butos na compra de automóveis, quais seriam as formas possíveis 
para atingir a informação aos mesmos? Dessa forma, tal trabalho 
teve como objetivo elencar os benefícios possuídos pelas pesso-
as com deficiência na hora da compra de um automóvel, assim, fo-
ram analisados os preços de carros e comparados aqueles com isen-
ção de impostos e sem essa isenção, no valor estimado de até R$ 
70.000,00, utilizando assim uma pesquisa descritiva como metodo-
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logia, onde mediante a coleta de dados consoante a concessioná-
rias, entidades federais, estaduais e municipais pôde ser feito o pro-
cedimento comparativo e as formas para atingi-lo. Concluindo-se que 
com o referido trabalho torne ampla as informações a respeito da 
isenção ao ponto de que cada vez mais as pessoas privilegiadas es-
tejam cientes dos seus privilégios. 
Palavras-chave: Isenção. Tributos. Deficiência. Concessionárias. 
Privilégio.

ABSTRACT 
This paper discusses the exemption of taxes: IPI, IOF and ICMS for 
people with disabilities, being them: physical, visual, mental or autis-
tic, thus generated the following problem: Beneficiaries are unaware 
of the power of tax exemption when buying a car, what would be the 
possible ways to achieve the information to them? In this way, this 
work aimed to list the benefits possessed by people with disabilities 
when buying a car, so, the prices of cars were analyzed and compa-
red those with and without tax exemption, in the estimated value of 
up to R$ 70,000.00, thus using a descriptive research as methodolo-
gy, where through the collection of data with the dealerships, federal, 
state and municipal entities could be made the comparative procedu-
re and the ways to achieve it. Concluding that with this work, the in-
formation about the exemption becomes wider to the point that more 
and more privileged people are aware of their privileges. 
Keywords: Exemption. Taxes. Disability. Concessionaires. Privilege.

LISTA DE ABREVIATURAS

PCD Pessoas Com Deficiência
IPI Imposto Sobre Produtos Industrializado
ICMS Imposto Sobre Circulação De Mercadorias E Serviços
IOF
IPVA

Imposto Sobre Operações Financeiras
Imposto Sobre a Propriedade de Veículos Automotores

CF Constituição Federal
SEFAZ Secretaria de Estado da Fazenda
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1 INTRODUÇÃO

É de conhecimento geral que em nosso país, a falta de infor-
mação sobre nossos direitos é muito grande, e não é diferente para as 
pessoas com deficiência. Muitas vezes isso ocorre até mesmo de for-
ma proposital, quando vão comprar um automóvel, para facilitar e dar 
mobilidade para as atividades do dia a dia, sequer são informados so-
bre a isenção dos tributos na compra de seus veículos, algo que elas 
têm por direito e que muitos não possuem esse conhecimento. 

Tal fato ocorre porque o mercado automobilístico tem a neces-
sidade de lucrar cada vez mais, para eles é mais vantajoso vender 
para pessoas sem nenhum tipo de deficiência, pois podem vender no 
valor integral dos automóveis e, de uma forma ou de outra, acabar 
gerando lucro para toda essa classe. 

O direito à isenção de tributos é assegurado desde 1995 pela 
Lei nº 8.898, de 24 de fevereiro do referido ano. Todavia, tratando-se 
de uma lei de décadas, o seu conhecimento não é tão disseminado, 
gerando assim alguns dilemas. (BRASIL,1995). Objetivando sua ex-
pansão, o presente trabalho tem como intuito elencar diversos tópi-
cos referentes ao tema.

Sem a isenção dos tributos, muitas pessoas com deficiência 
ficavam a maior parte do tempo em casa, sem poder ter um automó-
vel para se locomover, para resolver coisas do dia a dia, como por 
exemplo comprar algo em uma loja, além de precisar mobilizar algum 
familiar sempre que fosse preciso, até mesmo nas mais simples ati-
vidades. 

Essas isenções foram impostas com o objetivo de corrigir a 
falta de infraestrutura das cidades brasileira, como, por exemplo: fal-
ta de rampas, calçadas esburacadas, degraus e obstáculos ao trá-
fego de cadeiras de rodas, além do transporte público não ser total-
mente adaptado. 

O conhecimento sobre o direito à isenção de tributos na com-
pra de automóveis por pessoas com deficiência é de extrema impor-
tância, haja vista tal conhecimento causar impacto positivo na vida 
das pessoas que o possuem. Sendo assim, necessário fundamentar 
a necessidade da democratização do conhecimento por meio da di-
vulgação sobre esse privilégio tão importante. 



277

O tema recorrente é de grande interesse público e jurídico, 
tendo em vista que a falta de informação prejudica a sociedade em 
si, e os direitos vinculados à matéria jurídica deixam de ser aplicados 
no meio social, pois a norma é uma garantia de benefício, mas desde 
que a mesma seja conhecida, a lei fora produzida pelos nossos legis-
ladores, mas de nada adianta a presença dela se a sociedade em si 
desconhece os seus privilégios. 

Vale lembrar, que muitas pessoas compram automóveis pelo 
preço íntegro, mesmo obtendo o direito à isenção de taxas, por des-
conhecer isso são prejudicadas. É de grande importância que as 
pessoas conheçam as diversas limitações abrangidas pelo direito de 
isenção de taxas na compra de automóveis, causando um impacto 
positivo em suas vidas, além de diminuir prejuízos. 

Portando, o tema debatido mesmo estando em alta nos dias 
atuais ainda se encontra obscuro, quanto mais informações e incen-
tivos a sociedade tiver, melhor será para o seguimento e cumprimen-
to da norma. Apenas as pessoas que possuem algum tipo de defici-
ência ou seus familiares sabem bem da dificuldade do dia a dia, nada 
melhor que o conhecimento dos benefícios dessas pessoas que en-
contram dificuldade nas suas rotinas. Vale ressaltar que não se tra-
ta de uma “compensação”, mas sim de uma ajuda para os problemas 
decorrentes dos dias de hoje.

2 ISENÇÃO DE IMPOSTOS PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA

A pessoa com deficiência encontra na isenção de taxa uma fa-
cilidade na aquisição de veículo novo, sendo assim, temos os direi-
tos dados a essas pessoas, tais como ICMS, IPI e IOF. Entretanto, no 
Brasil há tratamento diferenciado para as pessoas com deficiência no 
que tange aos tributos citados acima, sendo esses que incidem sobre 
o preço final de um veículo (ANTONIASSI E SILVA, 2016).

2.1 Isenção do Imposto Sobre Produtos Industrializados (IPI) 

É um imposto federal, que é instituído pela união e reflete em 
específico na categoria de produtos industrializados, é o principal im-
posto de obrigação tributária devido por estabelecimentos e indús-
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trias. O IPI é de grande importância para o orçamento físico e tem 
papel determinante em relação a regulamentação no mercado, pois 
onera artigos nocivos à saúde. Como é um imposto utilizado pelo po-
der público, uma das suas funções principais é evitar o enfraqueci-
mento da indústria nacional, para garantir tal fato, ele busca igualar 
os produtos industrializados em solo brasileiro e os produtos impor-
tados (CAMARGO, 2017). 

O IPI atua nos seguintes momentos: arrematação do produto 
apreendido ou abandonado, quando ocorre leilão, na saída do pro-
duto industrializado do estabelecimento industrial ou equiparado e no 
desembaraço aduaneiro, que nada mais é do que a autorização de 
uma mercadoria pela alfândega para que esta possa entrar em solo 
brasileiro, nesse caso a importação, quando possui procedência es-
trangeira. 

O IPI é calculado com base na alíquota inserida na Tabela de 
Incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados (TIPI). Quan-
do se trata de indústrias, é calculado em relação ao valor presente da 
nota fiscal de mercadorias despachadas, que eventualmente inclui 
algum valor de frete e despesas, como por exemplo, taxas e juros.

2.2 Isenção do Imposto Sobre Operações Financeiras (IOF) 

É o imposto sobre operações financeiras, o pagamento é feito 
por pessoas físicas e por empresas, as pessoas jurídicas que efetua-
rem operações de crédito, como por exemplo, os empréstimos, câm-
bio, operações relativas a títulos ou valores mobiliários e seguros. A 
conta a ser feita, leva em consideração a porcentagem do imposto 
sobre o valor, dependendo do tipo de operação. O envio de dinhei-
ro para o exterior, depende muito da natureza da remessa, que pode 
ser entre 0,38% e 1,1%. Outro caso, é a compra de moeda estrangei-
ra, que é cobrada 1,1%. Com o cartão de crédito ou de débito chega 
a 6,38% (REMESSA, 2018). 

O IOF teve como principal motivo para sua criação, a regula-
ção da economia, isso ocorreu para que o governo pudesse ter uma 
noção de como está funcionando a oferta e a demanda de crédito no 
Brasil e poder equalizar através do ajuste de taxas, alguns pontos 
econômicos. É cobrado sempre que alguém fizer uma transação de 
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compra e venda de algum título público em um período inferior a 30 
dias (REMESSA, 2018).

2.3 Isenção do Imposto Sobre a Circulação de Mercadorias e 
Serviços (ICMS) 

Como se sabe, sempre que é aberto um negócio próprio, o 
empreendedor deve ter atenção especial às obrigações fiscais visan-
do seu ramo de atuação, isso mantém a legalidade da empresa e evi-
ta os problemas com o fisco posteriormente. E assim, um dos princi-
pais tributos empregados em nosso país, é o ICMS, que nada mais é 
que o Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços (CON-
TABILIZEI, 2020). 

É um tributo estadual que recai sobre produtos de diferentes 
tipos, de eletrônicos a balas de menta, e é aplicado em bens importa-
dos, como nos comercializados dentro do país. O seu valor é somado 
ao preço do produto comercializado ou do serviço prestado, ou seja, 
é cobrado de forma indireta (CONTABILIZEI, 2020).

Logo, pode-se concluir que se alguma pessoa com deficiência 
não fosse isenta de pagar todos esses tributos, dificultaria muito mais, 
a aquisição de seus automóveis. Porém, deve-se ter em mente que 
isso não é algo feito para demonstrar que essas pessoas são inválidas, 
que não conseguem conquistar suas coisas, nem mesmo viver como 
as outras, pelo contrário, isso não está na lei à toa, serve justamente 
para dar essa assistência para que consigam viver dignamente, serem 
autossuficientes, poderem se deslocar para o trabalho com conforto, 
até mesmo sair para passear, viver e ter os mesmos direitos que todos. 

As pessoas com deficiência devem ter cada vez mais conhe-
cimento que não estão sozinhas, nem desamparadas, e que a lei vai 
defender seus direitos, como no caso a seguir:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. 
IPVA INCIDENTE SOBRE VEÍCULO ADQUIRIDO POR 
DEFICIENTE MENTAL. ALEGADA FALTA DE INTERES-
SE DE AGIR DA PARTE AUTORA. PEDIDO NA VIA AD-
MINISTRATIVA. DESNECESSIDADE. ISENÇÃO DO IM-
POSTO. CABIMENTO. AUTOMÓVEL UTILIZADO PARA 
OS NECESSÁRIOS DESLOCAMENTOS DA AUTORA. 
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1) O pedido administrativo para o reconhecimento da 
isenção do IPVA pretendido, apesar de ser um expedien-
te útil ao ente público e aos próprios cidadãos é uma for-
malidade burocrática e sua não observância não pode 
ser óbice a impedir o pedido judicial, de acordo com o dis-
posto no artigo 5º, XXXV, da Constituição Federal, o qual 
assegura o livre acesso ao Poder Judiciário. 2) Conforme 
se depreende da redação do art. 4º, da Lei n. 8.115/1985, 
combinado com o art. 4º do Decreto 32.144/1985, são 
requisitos legais e cumulativos para concessão da isen-
ção do IPVA a comprovação da deficiência e a compro-
vação da propriedade do veículo pela pessoa portadora 
de necessidades especiais, circunstâncias comprovadas 
nos autos. 3) O fato de o veículo ser conduzido por ter-
ceira pessoa não constitui impedimento para ser indefe-
rida a isenção, pois não há restrição alguma prevista em 
lei e a intenção do legislador é justamente viabilizar a lo-
comoção das pessoas portadoras de deficiência. APELO 
DESPROVIDO. UNÂNIME.
(TJ-RS - AC: 70083703041 RS, Relator: Francisco José 
Moesch, Data de Julgamento: 17/03/2020, Vigésima Se-
gunda Câmara Cível, Data de Publicação: 08/09/2020). 
(TJ-RS, 2020).

2.4 Isenção do Imposto Sobre a Propriedade de Veículos Auto-
motores (IPVA) 

O presente Imposto é tarifado anualmente pelos governos es-
tudais, tendo em vista, sua criação em 1986 e seguindo uma linha da 
Taxa Rodoviária Única (TRU), antiga taxa. Por diferente, o IPVA não 
tem uma destinação exclusiva para melhorias de estradas e ruas, por 
outro lado, a sua arrecadação tem por divisão entre o Governo Fe-
deral, Estados e municípios, aplicando os valores conforme a neces-
sidade da área, a título de exemplo, pode ser aplicada na Saúde e a 
Educação (FERREIRA, 2021). 

O valor do IPVA é em conforme o valor do automóvel no mer-
cado. Sendo variável de 1,5% até 4% do valor do veículo, por con-
seguinte, os carros populares de menor valor será menor o valor do 
IPVA e os carros de altos valores carregam um valor maior do impos-
to. Todos os valores são usados como referência a tabela pela Fun-
dação Instituto de Pesquisa Econômicas (FIPE).
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A isenção do citado Imposto para pessoas com deficiência é 
concedida apenas para os deficientes que sejam condutores habili-
tados, excluindo nesse caso, os que não tem a possibilidade de ser 
conduzirem seus próprios veículos e recorre a terceiros. 

Do rol de restrições para a isenção é ao estado do veículo, 
que só pode ser contemplado àqueles que possuírem além da con-
dução, o automóvel sendo zero ou, caso o mesmo seja usado, esti-
ver devidamente documentado em nome da pessoa portadora de de-
ficiência física. 

A legislação do IPVA é definida por cada estado que por ela 
está sendo administrada, o presente estado do Piauí fundamenta-se 
no art. 5°, VII e art. 7°, VIII da Lei n° 4.548/92 c/c Instrução normati-
va/Unatri n° 001/2021. Regulamentando a respeito dos veículos de 
fabricação nacional especialmente adaptados a deficientes físicos, 
com sua limitação a apenas um veículo por beneficiado, sendo que 
caso haja mais de um automóvel em seu nome fica esse sujeito ao 
pagamento normal do tributo. 

O procedimento para isenção seguindo os referentes inci-
sos, necessita: Certificado de Registro e Licenciamento de Veículos 
(CRLV); nota fiscal de aquisição e laudo de vistoria emitido pelo De-
tran; Carteira Nacional de Habilitação; Certidão de Situação Fiscal e 
Tributária para a Fazenda Estadual e da Certidão Negativa da Dívi-
da Ativa e Comprovante de residência atualizado. A respeito do laudo 
médico deve constar a incapacidade permanente, em conforme com 
período de validade da CNH.

2.4.1 Legislação atual do IPI e ICMS e perspectivas do futuro

O grande problema era em volta da legislação atual e da isen-
ção dos impostos está sobre a validade da Lei Federal 8.989, de 24 
de fevereiro de 1995, que está necessitando de uma alteração no 
texto atual, nota-se ao passar dos anos que a pessoa com deficiência 
(PCD) vai encontrar uma dificuldade na isenção do IPI e ICMS, con-
siderado os dois impostos mais importantes, pois, possuem as maio-
res porcentagens das isenções sobre os veículos. 

Toda a problemática se dava por conta da validade de cita-
da lei que tinha como sua validade prevista a partir do dia 1° de ja-
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neiro de 2022. Sendo, a isenção do IPI, um tributo federal, portanto, 
ela torna-se uma condição em cima do ICMS para solicitar a incidên-
cia dele, por se tratar de um imposto estadual, segundo o advogado 
e defensor dos direitos dos deficientes Marcos Antônio da Silva (SIL-
VA, 2021).

“Se o cenário atual se mantiver, deficientes terão de pagar o 
valor ‘cheio’ por um veículo zero-quilômetro a partir do ano que vem, 
o que vai restringir ainda mais o acesso à mobilidade”, alerta Silva, 
que também atua como consultor da Abridef (Associação Brasileira 
da Indústria, Comércio e Serviços de Tecnologia Assistiva)”.

Como já citado, anteriormente, o valor teto do IPI para carros 
zero é diferente do de R$70 mil, ele supera esse teto podendo atin-
gir até R$140 mil, distinto do imposto do ICMS que é um valor menor 
e limitado aos tradicionais R$70 mil, conforme Lei Federal 14.183/21, 
sancionada em julho pelo então presidente Jair Messias Bolsonaro. 

Por conta desse prazo de validade da isenção do referido tri-
buto, tem o projeto de Lei 5.149 tramitando desde 2020 pela senado-
ra Mara Gabrilli. A referido projeto tem como objetivo a prorrogação 
da isenção do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) para até 
dia 31 de dezembro de 2026, assegurando dessa forma, os direitos 
das pessoas com deficiência, alterando, assim a Lei 8.989.

O plenário do Senado Federal já aprovou o projeto, inclusive, 
com a relatoria do senador Romário (PL), e agora o mesmo foi enca-
minhado para a Câmara dos Deputados para que haja o devido pa-
recer. Caso seja positivo e tudo ocorrer de acordo com os conformes, 
dentro da casa legislativa, será enviado para sanção do Presidente 
da República. 

Há um certo otimismo para a aprovação da PL e que seja es-
tendido o benefício às pessoas com deficiente, portanto, se não hou-
ver uma mudança na Lei 14.183/21, o teto de 140 mil acabará no dia 
31 de dezembro e o direito à isenção do IPI, a parti do dia 1° de janei-
ro de 2022 não haverá um limite de valor em cima do referido. 

Já a respeito ao Imposto sobre Circulação de Mercadorias e 
Serviços, caso a referida PL seja aprovada no Congresso, garantirá 
também o direito e a garantia de até pelo menos 30 de abril de 2024, 
de acordo com uma decisão do Conselho Nacional de Política Fazen-
dária (CONFAZ), proferida ainda no presente ano. O CONFAZ é pre-
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sidido pelo então ministro da Economia Paulo Guedes que tem o au-
xílio dos Secretários da Fazendo de todos os estados.

Portanto, como era o esperado junto as expectativas do futu-
ro as devidas alterações foram feitas, a Lei 14.287/21, de 31 de de-
zembro, tratou de resolver grande parte dessa problemática, alteran-
do assim o teto do IPI de 140 mil que era o valor anterior para 200 mil, 
mudando assim a redação do Art. 1°, V, §7° da lei 8.989, vale ressal-
tar, que o valor primário era em torno de 70 mil. (BRASIL,2021)

Após meses com algumas ameaças aos benefícios, o públi-
co PCD recebeu boas notícias a respeito das isenções dos impos-
tos, sendo assim, houve outra alteração de suma importância, trata 
do ICMS, que se limitava ao teto de 70 mil do valor veículo, no mês 
de dezembro o teto aumentou para 100 mil para o preço do abono 
do ICMS, aprovado pelo Conselho Nacional de Política Fazendária 
(CONFAZ). O ICMS é um imposto estadual cada estado escolhe se 
aplica ou não a nova regra.

O Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços 
(ICMS), finalmente teve sua alteração, após 12 longos anos sem ne-
nhum tipo de movimentação do teto, o antigo limite tinha sido estipu-
lado pela CONFAZ em 2009. Entre os meses de novembro de 2020 
e outubro de 2021, os veículos 0km tiveram cerca de 11,2% de au-
mento, o que originou ainda mais o interesse para a mudança desse 
teto limite. Desde essa época não há mais carros com câmbio auto-
mático abaixo de 70 mil. 

A respeito da taxa de isenção do ICMS, o órgão elevou o va-
lor do teto, mas infelizmente ainda ficou um impasse confuso, pelo 
fato, de a parti de agora ter “dois tetos”, pois, houve o aumento, mas 
a isenção ainda é em cima do valor de 70 mil. Sendo assim, a PCD 
pode adquirir o veículo novo até 100mil reais e a ressalva fica que 
a isenção ainda vai ter, mas se limita até os 70 mil, ou seja, o valor 
restante que for ultrapassado a pessoa paga o imposto parcialmen-
te. (SANTANA,2021)

A grande atualização em cima da isenção é pelo fato de que 
anteriormente quando passava o valor teto de 70 mil o privilégio não 
era concedido, precisando a pessoa pagá-lo em toda totalidade, mas 
com a alteração da nova regra o veículo pode custar 75 mil, mas a 
pessoa não perde o benefício, e sim acabando pagando o impos-
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to em cima dos 5 mil ultrapassados a cima do teto. Vale lembrar, se 
o veículo passar dos 100 mil a pessoa não consegue a isenção do 
ICMS de forma alguma. (NERY,2021)

3 FUNDAMENTOS PARA OBTENÇÃO DA ISENÇÃO DE IMPOSTOS

A respeito da isenção das pessoas privilegiadas por esse di-
reito, e a falta de informação ainda recorrente nos dias atuais, se-
gue a apresentação das devidas situações e condições para a devi-
da isenção. 

O primeiro passo é a carteira nacional de habilitação, a pes-
soa que possui deficiência física, terá que ir até uma autoescola es-
pecialista. Porém, se o condutor já tiver uma habilitação tradicional, 
ela necessita ser renovada no Detran da sua localidade, pois precisa 
que seja constado a observação de veículo automático ou que pos-
sua adaptação. Já na segunda etapa, o portador que possui deficiên-
cia física terá que ter um laudo médico para condutor, e esse laudo é 
fornecido junto ao Detran, com o laudo, o médico vai conferir e anali-
sar o tipo de deficiência e incapacidade física para dirigir automóveis 
comuns. No mesmo documento, será indicado o tipo de automóvel, 
as modificações necessárias e suas características. 

Em seguida, para a isenção do IPI e do IOF, será necessário ir 
na Delegacia Regional da Receita Federal mais próxima de sua loca-
lidade e apresentar os documentos seguintes: Requerimentos de pe-
dido de isenção de IPI fornecidos pela Receita Federal, preenchidos; 
Laudo Médico e CNH, duas cópias autenticadas pelo Detran; Duas 
cópias autenticadas por cartório do CPF, RG e comprovante de ende-
reço que demonstre consumo de luz ou telefone fixo; Uma cópia sim-
ples das 2 (duas) ultimas declarações de imposto de renda, do ano 
anterior e do ano vigente. 

OBS: Se não apresentar as declarações, deverá apresentar 
cópia de declaração de recadastro de CPF ou levar declaração do 
responsável legal, se for dependente; Documentação comprovató-
ria da regularidade de contribuição previdenciária (INSS), como por 
exemplo, Holerite, Extrato Semestral de Aposentadoria ou da decla-
ração do INSS que demonstre o recolhimento mensal chamado de 
DRSCI. 
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OBS: Caso não se enquadre em nenhuma situação acima, 
terá que preencher declaração sob as penas da lei de não contribuin-
te do INSS.

Como já relatado acima, muitas pessoas se enquadram no di-
reito da isenção de impostos, mas os desconhecem, a título de in-
formação no último censo do IBGE foi feito um levantamento que no 
país existem em torno de 46 milhões (quarenta e seis milhões) de ci-
dadãos que possuem algum tipo de deficiência, como foi um censo 
antigo, atualmente esse número muito provavelmente tem se esten-
dido, sendo assim, porcentagem (IBGE, 2010).

Portanto, não há uma lista taxativa das situações que se en-
quadram na isenção de taxa, mas uma lista exemplificativa, a título 
de exemplo, temos: deficiência físicas, mentais e intelectuais; diabe-
tes (quando há sequela física ou motora); hérnia de disco; nanismo; 
amputação ou ausência de membro; artrodese e artrose; doenças 
degenerativas e neurologias e entre outras (TROVÃO, 2017). 

A fundamentação para isenções encontra-se na lei n° 8.989 
que vigora desde 1995, mas havia o questionamento das pessoas 
que possuíam as deficiências, contudo pela sua limitação não pos-
suíam alternativas para locomoção caso adquirisse o veículo, obri-
gando uma maior atenção dos legisladores, e assim em 2013 hou-
ve uma alteração para abranger os familiares das pessoas com defi-
ciência na aquisição dos automóveis, podendo assim ter a utilização 
do seu direito. 

Consequentemente, ingressaram nessa lista de direitos pesso-
as com autismo, cegueira, paralisia cerebral, síndrome de down, tetra-
plegia, entre outras, que anteriormente não tinham acesso aos benefí-
cios por conta de suas limitações, entretanto os familiares das pessoas 
nos casos descritos acima dão a devida assistência para a locomoção, 
facilitando assim a rotina deste ao exercer o direito (BRASIL, 2013).

4 METODOLOGIA

O presente projeto se deu através de uma pesquisa descriti-
va no intuito de demonstrar de forma didática, os passos e os meios 
para uma pessoa com deficiência que deseja ter seu automóvel com 
a isenção dos tributos, no estado do Piauí. 
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Segundo Gil (2008), uma das particularidades da pesquisa 
descritiva está na utilização de técnicas padrões de coleta de dados, 
como a observação sistemática e o questionário. Andrade (2002) ex-
plica a respeito da pesquisa descritiva e sua preocupação em ob-
servar os fatos, registrá-los, classificá-los e interpretá-los, desde que 
não haja interferência de quem está pesquisando. É de grande im-
portância que toda a pesquisa seja levada a sério e de forma parcial, 
pelo pesquisador, não podendo interferir de forma nenhuma nos da-
dos e em qualquer resultado obtido. 

O presente projeto se apresentará como uma pesquisa descri-
tiva no intuito de demonstrar de forma didática, os passos e os meios 
para uma pessoa com deficiência que deseja ter seu automóvel com 
a isenção dos tributos, no estado do Piauí. 

É de conhecimento geral, que um automóvel mais completo, 
tem o custo maior, e isso se dá pelas melhorias em relação a outros 
veículos, ou seja, o mesmo modelo de um carro, pode ser mais caro, 
sendo ele mais avançado e pode ser também mais barato, quando se 
tratar de um mais intermediário. As peças contribuem muito para essa 
diferença e valores, algumas delas, são: Motor, Ar-condicionado, Air-
bag, Câmbio Automático (quando a deficiência limita os movimentos 
ao câmbio manual), Direção Hidráulica ou Elétrica, entre outras. 

Analisando detalhadamente entre os períodos de março e 
abril de 2021, conseguimos identificar 4 marcas e os modelos dos 
automóveis mais acessíveis com valores na casa dos R$ 60.000,00 
que as pessoas com deficiência possam ter seus tributos isentos (IPI, 
IOF, ICMS e o IPVA reduzido). O quadro a seguir aponta os veículos 
utilizados na pesquisa.

5 CONCLUSÃO

Mesmo com a chegada da modernidade e das altas tecnolo-
gias, às quais estão disponíveis literalmente na palma da mão, uma 
grande parcela das pessoas não tem acesso às informações sobre 
seus direitos, principalmente as que mais precisam, como as pesso-
as com deficiência. 

Apesar de existirem leis que facilitam suas vidas, é grande o 
número de pessoas que não têm conhecimento sobre seus benefí-
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cios garantidos por lei, o que acaba acarretando dificuldades ainda 
maiores em pessoas que já possuem alguma deficiência física ou 
psicológica, fica evidente que mesmo com tanta facilidade em ob-
ter informações importantes atualmente, são necessárias algumas 
ações para que a parcela mais vulnerável da sociedade fique ciente e 
que chegue até elas as informações de forma clara para tornar suas 
vidas um pouco mais fácil e digna. 

É nítido o quanto essas pessoas ficam vulneráveis em meio 
a sociedade, sem nenhum auxilio, por isso é tão importante que as 
pessoas com deficiência tenham ciência de seus direitos e da isen-
ção de seus impostos quando forem comprar um veículo, muitos não 
tem como fazer suas tarefas diárias, nem se deslocar para seus tra-
balhos, e com a isenção desses impostos na compra de veículos, a 
vida deles fica mais fácil e prática, pois todo cidadão, principalmente 
PCD merece e tem o direito de se locomover e realizar suas tarefas 
do dia a dia com praticidade. 

Com a pesquisa feita para este trabalho, notou-se que, ape-
sar de uma grande parte da sociedade conhecer e ter um pouco de 
noção sobre o benefício e do seu direito legitimo, existe ainda uma 
grande parte que não faz ideia que pode ter a vida facilitada, isso se 
deve a alguns fatores, alguns como, a dificuldade de saber a quem 
recorrer, qual o passo a passo que devem seguir e a documentação 
necessária a ser apresentada. 

Muitas vezes, o problema está na letra da lei, por sua forma-
lidade, muitos não entendem do que ela trata, gerando dificuldades 
para sua compreensão, e nem todos podem ter auxílio de alguém 
próximo para explicar o que aquilo quer dizer. 

Sabemos que as formas para conscientizar a sociedade para 
esse direito é a longo prazo, entretanto é imprescindível debater so-
bre ações imediatas e que sejam feitas com rigor, para atingir sua efi-
cácia da maneira mais abrangente em todas as camadas da socie-
dade. 

O desconhecimento de tal direito, é bastante alarmante, pois é 
algo de grande importância na vida dessas pessoas, que em alguns 
casos já é bastante complicada e cheia de limitações. 

Com a pesquisa feita para a realização desse trabalho, foi ob-
servado e registrado o passo a passo e cada fundamento para a ob-
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tenção da isenção de impostos, feito da maneira mais clara possível, 
para que seja útil a toda a sociedade e aos que mais precisem des-
sas informações. 

Fica evidente que muitas pessoas costumam comprar auto-
móveis pelo preço integral, mesmo tendo o direito garantido à isen-
ção de taxas e em razão de seu desconhecimento, causam um pre-
juízo em suas vidas, logo, é bastante importante que saibam das di-
versas limitações que abrangem o direito de isenção dessas taxas na 
compra de veículos, o que causa um impacto positivo significante em 
suas vidas, além de evitar maiores prejuízos. 

Por fim, ficou nítido sobre a necessidade de uma reforma no 
teto limite para a isenção dos impostos que era de R$ 70 mil, fato 
esse que ocorreu em dezembro de 2021, haja vista os preços terem 
aumentado de forma expressiva e consequentemente, os preços dos 
automóveis durante a terrível pandemia que enfrentamos, tornando 
impossível comprar hoje um carro automático que não ultrapasse o 
teto, este que passou a ser de R$ 100 mil.  

O teto do ICMS que anteriormente era de R$70 mil, passou a 
ser R$100 mil, tornando essa isenção parcial em cima do imposto, 
graças a alteração feita pelo CONFAZ na sua 183ª Reunião Ordiná-
ria. Já o teto do IPI que era de R$140 mil, aumentou para R$200 mil, 
por conta da tão esperada reforma da Lei 8.989/95, alterada pela Lei 
14.287/21, que permitiu a alteração do privilégio que caminhava tão 
ameaçado durante esses anos.

Portanto, a referente pesquisa vem demonstrando de uma for-
ma acessível as informações para que PCD, os seus familiares e o 
público em geral, tenham o amplo conhecimento, ao ponto que pos-
sam ampliar cada vez mais as informações sobre os seus direitos à 
tão importante isenção dos tributos.
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RESUMO
Introdução - Destacar como é tratado o Comércio Virtual de Entor-
pecentes Ilegais. Objetivo – Investigar como a comercialização virtu-
al de entorpecentes ilegais é lidado na tutela jurídica brasileira. Mé-
todo – Pesquisa bibliográfica realizada pelos autores. Resultados – 
Foi concluído que no Brasil ainda carece de leis específicas para o 
tráfico virtual de entorpecentes, tendo apenas a lei de tráfico de dro-
gas ordinárias. Conclusão – As informações coletadas elencam que 
o tráfico virtual na Deep Web e em outros aplicativos ganham mais e 
mais espaço e se demonstram mais proveitosos e lucrativos do que 
os métodos convencionais, por isso urge para se obter uma melhor 
eficácia e na criação de leis específicas na luta contra eles.
Palavras-chave: comércio virtual; deep web; leis.
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ABSTRACT
Introduction - Highlight how the Virtual Trade in Illegal Narcotics is 
handled. Objective – To investigate how the virtual commercialization 
of illegal narcotics is dealt with in Brazilian laws. Method – Bibliogra-
phic research carried out by the authors. Results – It was concluded 
that Brazil still lacks specific laws for the virtual trafficking of narcotics, 
having only the ordinary drug trafficking law. Conclusion – The infor-
mation collected shows that virtual traffic on the Deep Web and other 
applications is gaining more space and is proving to be more profita-
ble than conventional methods, therefore, it is urgent to obtain a bet-
ter efficiency and the creation of specific laws in the fight against it.
Keywords: virtual trade; deep web; laws.

1 INTRODUÇÃO – TEMA E PROBLEMATIZAÇÃO

O consumo de entorpecentes naturais é uma prática que exis-
te na humanidade desde os seus primórdios. No início das socieda-
des os indivíduos as utilizavam principalmente para fins medicinais 
e religiosos, buscando a cura dos males espirituais e físicos. Nesse 
sentido, a “Pequena Enciclopédia da História das Drogas e Bebidas” 
(2005), escrita pelo professor Henrique Carneiro, preleciona que, ao 
longo da história dos homens, os entorpecentes tiveram as mais di-
versas utilidades, dentre elas, servindo de alimento e espelho para a 
alma humana.

Com o passar do tempo, e a chegada da modernidade, o uso 
dessas drogas foram se intensificando e seu uso se tornando cada 
vez mais recreativo. Foi nesse momento que os Estados passaram 
a ter um olhar mais atencioso às questões envolvendo estes deno-
minados “entorpecentes”. Por conseguinte, devido ao grande consu-
mo das drogas, sobrevieram algumas problemáticas em decorrência 
dessa exacerbação: indivíduos tornando-se totalmente dependentes, 
maior taxa de furtos e roubos, surgimento de máfias em escala inter-
nacional, entre outros.

Em vistas de evitar um colapso na sociedade, os governos 
passaram a regulamentar o uso indiscriminado dos entorpecentes, 
sendo que alguns acabaram por proibir totalmente o comércio e o 
uso individual de qualquer natureza.
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No entanto, indivíduos transgressores das normas legais pas-
saram a comercializar tais produtos, tendo em vista o grande fator lu-
crativo que é a venda de drogas e afins ao público em geral, por ser 
um item altamente viciante quando se insere no corpo de uma pessoa.

Ocorre que, durante a pandemia que se iniciou no início do 
ano de 2020, o fluxo de pessoas nas ruas acabou diminuindo, ten-
do em conta a necessidade de isolamento social. Nesse ínterim, os 
grandes traficantes tiveram que inovar e encontrar outras formas que 
alcançassem aqueles indivíduos, que se encontravam em casa, mo-
mento em que se originaram as discussões acerca do comércio vir-
tual de entorpecentes ilegais, através da rede digital de computado-
res, tanto no chamado “lado obscuro da internet” quanto pelos apli-
cativos mais cotidianos, como as redes sociais e aplicativos de rela-
cionamentos.

O objetivo primordial do presente trabalho acadêmico é ana-
lisar como o Direito pode regular de forma jurídica o comércio virtual 
de entorpecentes ilegais, em âmbito brasileiro, através da Deep Web 
e outros meios digitais. Para isso, será necessário verificar o funcio-
namento do referido comércio na Web obscura e em outros ítios e 
aplicativos on-line. Por conseguinte, justifica-se a realização deste 
trabalho na dificuldade de se encontrar textos acadêmicos relacio-
nados ao assunto abordado, visto que, a maioria dos trabalhos tra-
tam da Deep Web se relacionando às matérias de informática, ciên-
cia da computação e afins. Com isso, é mister que se trate neste arti-
go acerca da relação dos seres humanos com as drogas e o comér-
cio virtual junto à Deep Web, no que interessa ao Direito. No mes-
mo lado de pensamento, Paulo Nader (2014), afirma que o jurídico é 
um processo de adaptação da sociedade, ou melhor, ele tende a se 
modificar de acordo com as transformações do meio social e a Deep 
Web faz parte dessa inovação.

Finalmente, a metodologia utilizada é a jurídico-sociológica, 
através da pesquisa bibliográfica. De acordo com Neusa Dias de Ma-
cedo (1996), o conceito restrito da pesquisa bibliográfica é:

A busca de informações bibliográficas, seleção de docu-
mentos que se relacionam com o problema de pesquisa 
(livro, verbetes de enciclopédia, artigos de revistas, tra-
balhos de congressos, teses etc.) e o respectivo ficha-
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mento das referências para que sejam posteriormente 
utilizadas (na identificação do material referenciado ou 
na bibliografia final) (MACEDO, Neusa, 1996, p.13).

No que diz acerca ao tipo de investigação, foi escolhido o 
tipo jurídico-projetivo ou prospectivo, classificação dada por Witker 
(1985) e Gustin (2010). Ademais, o raciocínio desenvolvido na pes-
quisa será de forma predominante e dialético. Os estudos analisados 
foram escritos em português, em sua maioria, completos e disponibi-
lizados para o acesso livre.

2 REFERENCIAL TEÓRICO
2.1 O lado invisível da internet

De acordo com Monteiro (2013), depois do aparecimento do 
ciberespaço, na década de 90, a internet se tornou o seu principal 
modelo, e após isso, vem se desdobrando nos mais variados senti-
dos: a web visível, invisível, pragmática, semântica, social etc.

No mesmo enfoque, a autora afirma: “Para além da literatura, 
descobriu-se uma Web verdadeiramente escura, a DarkWeb, parale-
la e underground, utilizada para o bem e para o mal, como previsível 
da espécie humana.”

Ademais, a própria pesquisadora admite a dificuldade na de-
finição da nomenclatura: Deep Web, Dark Web, lado obscuro, rede 
obscura, entre outras. 

Dessa forma, através de uma análise mais voltada ao tecnoló-
gico, a referida autora passa a concluir que essa rede obscura pode 
ser utilizada tanto de forma benéfica, quanto maléfica, contudo, existe 
uma dificuldade de delinear esses horizontes dentro do ciberespaço, 
pois se mal sabem deduzir o seu nome, é lógico pensar, que menos 
ainda, devem saber sobre os limites do uso desse ambiente virtual.

O espaço virtual, atualmente acessível à maioria dos usuários 
da internet, é de aproximadamente 4%. Sendo assim, os outros 96% 
correspondem ao lado invisível. (HARADA, 2015).

Poucos são os usuários que conseguem adentrar nos confins 
da rede virtual de computadores, acessando o lado obscuro, em rela-
ção aos que acessam diariamente a chamada superfície da internet, 
mas o motivo para isso é simples: a dificuldade de acesso de seus 
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servidores, pois para que uma pessoa possa interagir com os sítios 
da Deep Web, é fundamental que essas façam o uso de navegado-
res um pouco desconhecidos, como o TOR, Loky, I2P, entre outros.

No âmbito virtual da rede obscura, a liberdade de atuação é 
praticamente ilimitada e os usuários não são identificados. Portanto, 
apesar de ter sido primeiramente idealizada para servir como uma 
grande teia de compartilhamento de conteúdo e conhecimento de for-
ma gratuita (BIDDLE, 2002), seu uso adverso acabou se destacando, 
sendo utilizada para o cometimento de diversos crimes, como pedo-
filia, encomendas de assassinatos e tráfico de drogas, por exemplo.

Esses crimes, na maioria das vezes, não são descobertos, em 
decorrência da anonimidade e da impossibilidade de rastreamento 
nesse ciberespaço. Por isso, os casos também não são normalmen-
te conhecidos e divulgados pela mídia, e os criminosos dificilmente 
são localizados pela força estatal.

A revista Forbes, na edição de setembro de 2013, chegou a rea-
lizar uma entrevista com uma das pessoas responsáveis pelo site anô-
nimo “Silk Road”, o qual era bastante conhecido pela alcunha “Dread Pi-
rate Roberts”. Ele se autocaracterizava como um libertário, e procura-
va demonstrar o que essa liberdade poderia proporcionar às pessoas.

Não permitimos a venda de nada que possa causar da-
nos a pessoas inocentes, ou que tenha sido necessário 
lesar inocentes para obter e vender. Por exemplo, não é 
permitido a venda de produtos roubados, dinheiro falso, 
assassinos de aluguel ou pornografia infantil”, afirma o 
atual administrador da Silk Road, que diz que o site nada 
mais é do que um veículo para uma mensagem maior. 
E complementa: “O que fazemos não é só sobre vender 
drogas ou ‘enfrentar o sistema’. É sobre levantar-se por 
nossos direitos como seres humanos e recusar-se a acei-
tar isso quando não fizemos nada de errado. A Silk Road 
é um veículo para esta mensagem. Todo o resto é secun-
dário (DA SILVA, Carlos Alberto Ferreira, Tráfico de Dro-
gas na Deep Web, 2016).

Além dos sítios hospedados no lado invisível da web, o tráfico 
também ocorre através de outros aplicativos. Dentre eles, conforme 
constatado pelas autoridades mundiais, o Grindr, um aplicativo de re-
lacionamentos homoafetivos. 
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No mesmo contexto, a polícia também já flagrou alguns ca-
sos de bandidos negociando a venda de entorpecentes, através de 
outros aplicativos de relacionamentos: o Tinder. Além do mais, é co-
mum a comunicação entre traficantes e clientes, através de aplica-
tivos de comunicação instantânea, como o Whatsapp e o Telegram.

Conclui-se, dessa forma, acerca da fundamental importância 
de se aprofundar no tema do comércio virtual de entorpecentes ile-
gais através da rede obscura de computadores e até mesmo, na rede 
visível, através de aplicativos de relacionamentos.

2.2 Os entorpecentes e os seres humanos

Antes de entrar mais a fundo, é necessário ressaltar, que o 
consumo de substâncias entorpecentes é uma prática que já é dis-
posta para a humanidade há vários anos, principalmente, nas tribos 
nativas do Continente Africano e demasiados lugares, para a prática 
do Curandeirismo. Na visão desses povos, essas plantas eram vistas 
como capazes de purificar o corpo e afastar as nocividades.

Essa prática se espalhou para o resto do mundo e várias pes-
soas se veem no uso dessas substâncias psicoativas. 

E disto, surge a seguinte pergunta – por que os humanos 
usam drogas? As respostas, independendo de crenças ou culturas, 
sempre percorriam as mesmas respostas comuns: “por curiosidade”, 
“para não sentir dor”, “por causa de amigos”, “para pertencer a um 
grupo”. (NERY FILHO e LEITE RIBEIRO VALÉRIO, 2010).

Exposto isso, nota-se que as respostas são bastante diversas, 
não sendo possível colocá-las no mesmo nicho. E com o passar do 
tempo, as pessoas iniciam o uso dessas substâncias cada vez mais 
rápido e por diversos outros motivos, acarretando o vício e inflando o 
crime ilegal com rios de dinheiro.

2.3 O comércio virtual de entorpecentes no contexto pandêmico 
legal

Não é surpresa, que em decorrência da pandemia do Novo 
Corona vírus, Sars-CoV-2, vários setores do país foram afetados, em 
sua principalidade nos setores econômicos, devido ao isolamento e 
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ao distanciamento social, não só no Brasil como nos demais países 
do globo.

Devido a essa instabilidade na economia, a população come-
çou a sofrer, em mais específico na esfera financeira, entretanto, o 
tráfico de drogas se permaneceu resiliente, e é uma das atividades 
que mais geram lucros.

A América do Sul e em mais específico o Brasil, são gran-
des extensões de território com condições ótimas para plantio des-
sas substâncias entorpecentes, o que acaba propício a um grande 
mercado de tráfico de drogas, e isso, acaba acarretando, demasia-
dos problemas para a sociedade como um todo.

Diante dessa situação pandêmica, os comercializadores pro-
curaram novas maneiras de fazer o tráfico, na internet, tal prática já 
existia, mas devidos a epidemia, se, foi-se intensificando. Pode-se ci-
tar um dos casos mais famosos, ocorrido nos Estados Unidos, Ross 
Ulbricht, mais conhecido online pelo pseudônimo de Dread Pirate Ro-
berts, onde sua loja de vendas de drogas, chamada de Silk Road, co-
nectava vendedores e compradores de substancias ilegais e dema-
siados outros objetos na Deep Web.

Na internet existe a famigerada Deep Web, lugar onde não há 
nenhum tipo de regulamentação ou controle por parte de nenhum Es-
tado nem normas, como é na internet convencional, sendo por si só 
bastante complexo para acessar, principalmente para quem não de-
tém conhecimentos na área da informática, pois para permanecer lá 
é preciso ter extrema cautela, pois existem vários indivíduos que po-
dem acessar os dados do computador e infiltrar-se na vida pessoal.

Lá existia um site chamado Silk Road, onde eram comercia-
lizados variados tipos de entorpecentes, tais sendo, LSD, maconha, 
cocaína, como também vestuário, livros, joias, cigarros. E a compra 
era segura e anônima, devido às transações serem feitas com o Bi-
tcoin, onde cada unidade possui códigos que tornam impossível de 
rastrear sua origem, além de ter o fator acessibilidade, visto que ela 
pode ser comprada por qualquer tipo de moeda nacional, tais como 
o dólar, real, euro e demais outras, se tornando uma moeda de fácil 
aquisição para quem tem o mínimo de conhecimento na área.
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2.4 A legislação acerca do comércio virtual de drogas ilegais

No Brasil, para tutelar o consumo de drogas, venda, compra, 
transporte e afins, utiliza-se a lei 11.343/2006, que trata, dentre ou-
tras questões, do tráfico de entorpecentes ilegais. Portanto, aplica-
-se, no que diz sobre o comércio ilegal, a referida lei, a qual até o pre-
sente momento não trata especificamente dos casos em que o crime 
ocorre de maneira especificamente virtual.

Portanto, cabe informar que foi demorado e um pouco tem-
pestuoso o caminho percorrido pelo projeto de lei que desaguou na 
lei de drogas brasileiras, a qual tramitou por dois anos na Câmara 
dos Deputados antes de ser sancionada. 

No que trata sobre o comércio de entorpecentes, a lei propor-
cionou um comportamento divergente das demais sanções do refe-
rido código, aumentando a pena mínima do delito de tráfico para o 
montante de cinco anos de reclusão, e a máxima para quinze anos.

O tema do tráfico de drogas é previsto no artigo trinta e três da 
lei 11.343/2006, in fine:

Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fa-
bricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em 
depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, 
ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ain-
da que gratuitamente, sem autorização ou em desacor-
do com determinação legal ou regulamentar: Pena – re-
clusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 
500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

Apesar de ser um tema ainda muito recente, o comércio virtu-
al de drogas ilícitas já está em ação, há bastante tempo, tendo inclu-
sive, “estabelecimentos” satisfatoriamente rentáveis. E por esse mo-
tivo, torna-se imprescindível a tutela estatal com o fito de que se exa-
mine formas de prevenir a grande circulação de drogas, através da 
Deep web. Ocorre que, atualmente, não existe nenhum controle de 
fiscalizações ou regulamentações específicas, pelo menos no Bra-
sil, no que se diz respeito de possíveis investigações policiais sobre 
tais casos.

Isso se dá, em sua grande parte, devido à complexidade vi-
vida pela globalização, pois nem tudo é tão simples quanto se pode 
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imaginar, principalmente, pelo fato do Brasil ter demorado a ser sig-
natário de um dos mais importantes pactos desse ramo, o qual via-
biliza a investigação acerca de crimes eletrônicos, mais conhecido 
como a “Convenção de Budapeste.

3 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Diante do exposto, nota-se que no Brasil, não existem leis es-
pecíficas para tratar do tráfico de entorpecentes na internet da ma-
neira correta, mesmo sendo um tema antigo. Além disso, os meios de 
fiscalização usados para interceptar tais transações são bastante di-
ficultosos, principalmente, quando se fala da Deep Web, devido aos 
usuários usarem meios de segurança bastante complexos.

No decorrer do trabalho, percebe-se que o comércio de en-
torpecentes foi se inserindo cada vez mais no Brasil, principalmen-
te, em decorrência da pandemia do Novo Corona vírus, Sars-CoV-2 
e a grande virtualização das intercomunicações, sendo assim, dian-
te disso há a necessidade de que o Estado, representado pelos seus 
governantes e legisladores, passe a aplicar políticas de repressão 
ao crime organizado de tráfico de entorpecentes, com enfoque tam-
bém no âmbito virtual, não reprimindo os direitos fundamentais de li-
berdade individual na web, mas criando leis que qualifiquem o crime 
já existente no arcabouço penal brasileiro, de forma a demonstrar a 
esses traficantes digitais a força estatal em coibir a prática delituosa. 
Fundamental, ademais, que as divisões policiais contra crimes ciber-
néticos estejam melhores equipadas e preparadas para combater o 
tráfico on-line. Com a adesão à Convenção de Budapeste no ano de 
2021, espera-se que a resposta da fiscalização brasileira melhore em 
relação ao comércio online de entorpecentes.

Por fim, de certo, o Brasil deve elaborar de uma vez por to-
das, um código que aborde, de maneira específica, o Direito Digital, 
e que este seja facilmente adaptável a novos acontecimentos sociais, 
levando em conta as grandes inovações que têm sido presenciadas 
nos últimos anos, com a globalização e a constante evolução das re-
des sociais de comunicação em massa.
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RESUMO
O presente artigo tem como problemática abordar sobre o modus 
operandi das autoridades policias e as dificuldades enfrentadas du-
rante uma abordagem policial, além de destacar a importância do ge-
renciamento de crises para uma boa cooperação entre Polícia e ci-
dadão. Para tanto, o referido traz a seguinte indagação: quais os limi-
tes da abordagem policial e o elemento subjetivo da fundada suspei-
ta? A relevância se dá no sentido de que esta pesquisa poderá servir 
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para todos os profissionais de Segurança Pública e a Sociedade em 
geral. Para melhor análise, foram usadas estratégias metodológicas 
e bibliográficas, mediante leis, autores de renome, doutrinas, súmu-
las, princípios e artigos científicos do meio jurídico. Por fim, foi expos-
to sobre a legalidade da abordagem policial, que possui como finali-
dade precípua assegurar não somente direitos constitucionais, como 
também prevenir e garantir a paz e segurança da coletividade, pos-
suindo papel relevante na prevenção criminal. 
Palavras-chave: Abordagem Policial; Gerenciamento de crises; Fun-
dada Suspeita; Súmula vinculante 11; Lei 13.869/2019.

ABSTRACT
This article has as a problem to address the modus operandi of po-
lice authorities and the difficulties faced during a police approach, in 
addition to highlighting the importance of crisis management for good 
cooperation between Police and citizens. Therefore, the aforemen-
tioned brings the following question: What are the limits of the po-
lice approach and the subjective element of the well-founded suspi-
cion? The relevance is given in the sense that this research can serve 
all Public Security professionals and society in general. For a bet-
ter analysis, methodological and bibliographic strategies were used, 
through laws, renowned authors, doctrines, precedents, principles 
and scientific articles in the legal environment. Finally, it was exposed 
on the legality of the police approach, whose main purpose is to en-
sure not only constitutional rights, but also to prevent and guarantee 
the peace and security of the community, having a relevant role in 
criminal prevention.
Keywords: Police approach; Crisis management; Founded Suspi-
cion; Binding Precedent 11; Law 13.869/2019.

1 INTRODUÇÃO

Este estudo traz como tema delimitado a abordagem policial. 
Insta salientar que o Estado, se valendo de suas prerrogativas de Di-
reito Público, exerce, por meio do instituto da abordagem policial, 
um ato administrativo típico consubstanciado em atributos adminis-
trativos com a finalidade precípua de assegurar não somente direitos 



303

constitucionais, como também prevenir e garantir a paz e segurança 
da coletividade (CARVALHO FILHO, 2014).

Questiona-se que a partir do instante em que o Estado, atra-
vés de seus agentes policiais, decide cercear ainda que temporaria-
mente a garantia fundamental de ir e vir de um cidadão, germina ali 
uma situação de risco que necessita ser gerenciada do início ao fim. 
Esse gerenciamento de crise decorrente da abordagem policial deve 
ser analisado levando em consideração dois pontos de vista: o pri-
meiro é o do agente policial e o segundo, do abordado. Dessa forma, 
não se pode realizar uma análise isolada dessa situação. 

A abordagem policial possui um atributo chamado de presun-
ção de legitimidade que torna todo ato válido até prova em contrário. 
Dessa forma, é oportuno destacar que da abordagem policial pode 
haver algumas consequências jurídicas: a primeira seria o uso de al-
gemas expresso na Súmula Vinculante N°11 do Supremo Tribunal 
Federal – STF – e a outra, a aplicação da nova Lei N° 13.869/2019 
(Lei de Abuso de Autoridade).

Ressalta-se que o objetivo primário desta pesquisa é demons-
trar o modus operandi das autoridades policiais e as dificuldades en-
frentadas durante uma abordagem policial, além de destacar a impor-
tância do gerenciamento de crises para uma boa cooperação entre 
Polícia e cidadão. Quanto aos objetivos secundários, visa demons-
trar os aspectos e os limites da Lei n°13.869/2019 (nova Lei de abu-
so de autoridade) e do uso de algemas previsto na Súmula vinculan-
te n° 11 do Supremo Tribunal Federal, bem como explanar sobre os 
efeitos da abordagem policial mal gerenciada.

Quanto à justificativa desta pesquisa, busca-se retratar os as-
pectos legais da abordagem policial, mostrando os limites que o poli-
cial deve observar, com objetivo de assegurar não somente os direi-
tos humanos, como também respeitar a liberdade individual de cada 
um, uma vez que um dos aspectos negativos da abordagem policial é 
justamente uma questão de informação, ou seja, a ausência de refle-
xão sobre o tema acerca desse ato complexo. Nesse contexto, o pre-
sente trabalho mostrará a relevância de levantar a pauta do geren-
ciamento de crises, com a finalidade precípua de realizar uma abor-
dagem policial bem sucedida, além de discorrer sobre os elementos 
subjetivos da fundada suspeita.
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Para melhor análise, foram utilizadas estratégias metodológi-
cas e bibliográficas, mediante leis, autores de renome, doutrinas, sú-
mulas, princípios e artigos científicos do meio jurídico. Desse modo, 
busca-se construir um alicerce para fundamentação confiável e legí-
tima do diagnóstico da temática e da finalidade precípua de demons-
tração de opções viáveis para a solução da problemática, através de 
uma pesquisa qualitativa e exploratória.

Buscou-se embasamento teórico em artigos científicos do 
meio jurídico, tais como: Elemento suspeito: abordagem policial e 
discriminação na cidade do Rio de Janeiro (2005); A fundada suspei-
ta e a abordagem policial militar (2017).

2 ABORDAGEM POLICIAL 

Por força do art. 144, da Constituição Federal, em que são 
delimitados os órgãos de Segurança Pública, fica clara a divisão de 
competências e atribuições entre as Polícias, decorrentes de um sis-
tema descentralizado. Ou seja, cada Instituição possui atribuições 
próprias e distintas que juntas formam uma estrutura bem integrada 
em prol do interesse público. 

Dessa forma, é oportuno salientar que o Órgão que mais exe-
cuta abordagem policial, em virtude de suas atribuições preestabele-
cidas vem a ser a polícia militar, por ser uma instituição que exerce o 
policiamento ostensivo e preventivo, para preservação da incolumi-
dade do patrimônio público e privado e da segurança pública, em que 
está presente diariamente nas ruas.

No que se refere ao conceito, o Estado valendo-se de suas 
prerrogativas de Direito Público exerce, por meio do instituto da abor-
dagem policial, um ato administrativo típico consubstanciado em atri-
butos administrativos com a finalidade precípua de assegurar não 
somente direitos constitucionais, como também prevenir e garantir a 
paz e segurança da coletividade, que deverá, sobretudo, ser orienta-
da pelos princípios da Dignidade da pessoa humana, da legalidade, 
da proporcionalidade, da necessidade e da conveniência. Percebe-
-se, dessa forma, que o instituto da abordagem policial tem papel re-
levante na prevenção criminal (CARVALHO FILHO, 2014).
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Conforme dito anteriormente, a abordagem policial é um ato 
administrativo, munido de Poder de Polícia, sendo o dever/faculdade 
do agente público restringir, mesmo que momentaneamente o direito 
de liberdade ou propriedade do particular em prol do interesse cole-
tivo. Na atuação dos órgãos de Segurança Pública, o Poder de Polí-
cia possibilita a realização de buscas e abordagens pessoais, na au-
sência de fundada suspeita, desde que de forma justificada. O exer-
cício do poder de polícia é garantido no Brasil, mas deve ser exerci-
do com limites razoáveis, para que não se configure abuso de auto-
ridade (MAZZA, 2013).

Neste sentido, a abordagem policial é a conduta da autorida-
de policial em se aproximar e interpelar pessoa que apresente con-
duta suspeita, a fim de identificá-la e/ou proceder à busca, de cuja 
ação poderá resultar a prisão, a apreensão de pessoa ou coisa ou 
uma simples advertência ou orientação. É uma das principais ativida-
des realizadas pelos Policiais Militares em seu trabalho diário, visan-
do a prevenção de crimes e contravenções.

2.1 Procedimentos operacionais para uso da força 

Em se tratando dos procedimentos operacionais das forças 
policiais, é importante demonstrar o modus operandi das autoridades 
policiais e as dificuldades enfrentadas durante uma abordagem poli-
cial. Como anteriormente dito, incumbe preponderantemente à Polí-
cia militar a realização da abordagem policial. Nesse diapasão, con-
vém destacar algumas técnicas relativas à abordagem policial (BONI, 
2006).

Primeiramente, é necessário visualizar as situações e respos-
tas possíveis que preparam o policial militar para a tomada de deci-
sões, sendo que a falta desse preparo num cenário mais grave pode 
provocar uma paralisia ou um bloqueio na sua capacidade de reagir, 
comprometendo, consequentemente, a segurança e o resultado da 
ocorrência (SENASP, 2009).

Assim, é relevante ao policial adotar algumas técnicas, sen-
do a técnica da preparação mental ou pensamento tático imprescin-
dível, a qual é regida pelos seguintes conceitos: área de segurança, 
sendo a área na qual há o domínio integral da situação pela polícia, 
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não oferecendo riscos à integridade física e segurança dos policiais; 
área de risco, que representa a área na qual não há o domínio da si-
tuação – pode ser pessoa, objeto ou local que represente perigo –; 
ponto de foco, vem a ser a localização exata dentro da área de risco 
de onde podem surgir ameaças; ponto quente, como sendo os luga-
res onde há maior possibilidade de ameaças não somente real, como 
também iminente.

Além das técnicas a serem adotadas, faz-se necessário abor-
dar sobre as fases da abordagem. A 1ª fase, que se refere às medi-
das que antecedem à abordagem policial, são subdividas em motiva-
ção da abordagem policial, planejamento mental e o plano de ação. 

A primeira medida determina que o policial militar somente 
realizará uma abordagem quando houver fundada suspeita, já a se-
gunda verifica se, havendo a necessidade da execução da aborda-
gem, o policial militar deverá proceder com um planejamento men-
tal para o início da abordagem, ou seja, avaliar todas as informações 
possíveis diante do contexto em que se encontra, tais como: a quan-
tidade de pessoas; se estão armados; que tipo de armas possuem; 
se possuem efetivo suficiente para a ação; se é necessário solicitar 
reforço. 

Por fim, a última medida delimita que após a avaliação dos as-
pectos relacionados ao planejamento mental, o comandante da guar-
nição deverá elaborar um plano de ação para a realização da abor-
dagem, onde, em seguida, irá repassá-lo aos demais policiais milita-
res (MARCONI MONTEIRO, 2018).

A 2ª fase diz respeito à execução da abordagem, onde é apli-
cado todo o conhecimento repassado neste projeto, os quais são 
aplicáveis em todos os tipos e situações de abordagem, devendo 
apenas ser adaptados e utilizados conforme a situação apresentada. 
Por fim, a 3ª fase refere-se ao desfecho da abordagem, em que após 
a execução da abordagem tem-se, logicamente, o desfecho desta, 
que se dará, basicamente, de duas maneiras, ou com ratificação da 
suspeita, onde será feita a condução do abordado até o Distrito Po-
licial da área, onde será confeccionado o TCO ou Autuação em Fla-
grante do infrator, ou com a inexistência de ilícito, em que não sen-
do encontrado nenhum delito, o policial deverá liberar o abordado, e 
informando que a abordagem é um serviço rotineiro da polícia militar 
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visando à segurança de todos, inclusive do próprio abordado (MAR-
CONI MONTEIRO, 2018).

3 ABUSO DE AUTORIDADE E CRIMES CORRELATOS

A abordagem policial, como qualquer outro ato administrativo, 
possui um atributo chamado de presunção de legitimidade, que torna 
todo ato válido até prova em contrário, além de ser uma excludente 
de ilicitude, prevista no art. 23, III, CP, por estar realizando um ato em 
estrito cumprimento de dever legal. Além disso, é oportuno destacar 
que da abordagem policial pode haver algumas consequências jurí-
dicas: a primeira seria o uso de algemas expresso na Súmula Vincu-
lante N°11 do Supremo Tribunal Federal – STF – e a outra a aplica-
ção da nova Lei N° 13.869/2019 (Lei de Abuso de Autoridade).

Contudo, a abordagem em sua consecução deve respeitar 
alguns direitos, caso contrário pode ensejar em algum ato infracio-
nal. Assim, este tópico visa limitar a ação do Estado para prevenir a 
ocorrência de possíveis danos à coletividade. Dessa forma, percebe-
-se que a Lei de Abuso de Autoridade é utilizada de modo contínuo 
para resguardar as garantias fundamentais previstas em nossa Car-
ta Magna de 1988, posto que sua força normativa reduz a prática de 
abusos cometidos por parte das autoridades públicas. 

Vale ressaltar que, por haver uma certa margem de discriciona-
riedade, a ação policial fica sujeita a alguns erros. Sendo assim, dife-
renciar um ato policial discricionário de um ato policial arbitrário pas-
sa ser contrário ao Estado Democrático de Direito (DI PIETRO, 2014). 

Ademais, é relevante mencionar que um excesso na execu-
ção da abordagem pode até mesmo ocasionar na perda do cargo pú-
blico. Na Lei n° 9455/97 (Lei de Tortura) a perda do cargo é automá-
tica, e na Lei N° 13.869/2019 (Lei de Abuso de Autoridade), o agen-
te público perde o cargo com a reincidência na conduta criminosa.

Nesse sentido, faz-se mister mencionar a título de exemplo a 
redação dada pelo Art. 13, da Lei n° 13.869/2019, que delimita que 
a conduta de 

Constranger o preso ou o detento, mediante violência, 
grave ameaça ou redução de sua capacidade de resis-
tência, a: exibir-se ou ter seu corpo ou parte dele exibi-
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do à curiosidade pública; submeter-se a situação vexató-
ria ou a constrangimento não autorizado em lei; produzir 
prova contra si mesmo ou contra terceiro, acarretará em 
pena de detenção, de 1 (um) a 4 (quatro) anos, e multa, 
sem prejuízo da pena cominada à violência. 

Desse modo, cabe observar que o agente de segurança pú-
blica ao realizar a abordagem policial deve respeitar os limites le-
gais, além dos princípios que regem tal instituto, sob pena de respon-
der criminalmente, administrativamente e civilmente pelo referido ato. 
Oportuno ressaltar sobre a audiência de custódia, instituto recente no 
âmbito do processo penal, e como seria a aplicação da Súmula Vin-
culante Nº 11 do STF, prevista do Código de Processo Penal – CPP 
– (Lei n° 3.689/41). O objetivo do instituto supra é de o magistrado 
analisar os aspectos legais daquela prisão, averiguar se houve tortu-
ra ou abuso de autoridade e tomar as medidas cabíveis de plano, tais 
como: relaxamento da prisão ilegal, conceder liberdade provisória ou 
converter a prisão em flagrante em preventiva.

Quanto ao uso das algemas durante a audiência de custódia 
a orientação do Conselho Nacional de Justiça, de acordo com a Re-
solução nº213/2015 em seu artigo 8º, inciso II, é que a pessoa pre-
sa não esteja algemada, salvo nos casos já aludidos na Súmula Vin-
culante Nº11. A ideia é que com a retirada das algemas isso facilita-
rá a entrevista e o desenvolvimento de toda a audiência de custódia, 
criando uma atmosfera menos tensa, com mais urbanidade e cola-
boração para a audiência, na qual se permite à pessoa custodiada 
compreender que compartilha a responsabilidade pela manutenção 
da ordem na sala de audiência.

3.1 Gerenciamento de crises 

O coronel Pontes, da Polícia militar do Paraná (PMPR), diz 
que o gerenciamento de crises “Consiste na aplicação dos recursos 
necessários para identificar, prevenir ou reprimir a prática de atos ile-
gais na resolução de uma crise, dentro de parâmetros legais, éticos 
e morais vigentes na sociedade” (PONTES, 2003). 

Assim, a partir do instante em que o Estado, através de seus 
agentes policiais, decide cercear ainda que temporariamente a ga-
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rantia fundamental de ir e vir de um cidadão, germina ali uma situa-
ção de risco que necessita ser gerenciada do início ao fim. Esse ge-
renciamento de crise decorrente da abordagem policial deve ser ana-
lisado levando em consideração dois pontos de vista: primeiro o do 
agente policial e o segundo, do abordado. Dessa forma, não se pode 
realizar uma análise isolada dessa situação.

Para um bom gerenciamento, é de suma importância uma boa 
preparação e treinamento qualificado. O treinamento policial requer 
a presença de aspectos relacionados aos fatos ocorridos no cotidia-
no policial, aspectos que servem como exemplos quando da realiza-
ção do serviço operacional, facilitando aos policiais a atuação quan-
do em intervenções em ocorrências de natureza semelhante. A finali-
dade precípua da preparação é dar conhecimento, habilidade e atitu-
de ao policial para executar suas respectivas atribuições obedecen-
do aos preceitos legais e respeitando os direitos dos cidadãos, evi-
tando crimes e salvando vidas. 

Desse modo, o agente saberia se portar em uma situação crí-
tica de abordagem, agindo corretamente e respeitando a sua segu-
rança, a segurança de terceiros (cidadãos que passam pelo local da 
abordagem) e a segurança do abordado. E, que se houver reação 
por parte desse abordado reagiria com os meios necessários e pro-
porcionais aos utilizados pelo agressor (abordado). Assim, fica de-
monstrado que quanto melhor o policial estiver capacitado, mais se-
guro estará na tomada de decisão quando do uso da força, pois se-
ria capaz de identificar uma agressão, posicionar o corpo no espaço, 
raciocinar rápido para decidir qual escala de força iria utilizar numa 
abordagem policial.

No que se refere ao gerenciamento de crise, não há como não 
citar o uso de algemas, que está regulamentada pela súmula vin-
culante n° 11 do STF. A decisão de editar a súmula foi tomada pelo 
Supremo Tribunal Federal, durante o julgamento do Habeas Corpus 
(HC) 91952. Na ocasião, o Plenário anulou a condenação do pedrei-
ro Antonio Sérgio da Silva pelo Tribunal do Júri de Laranjal Paulista 
(SP), pelo fato de ter ele sido mantido algemado durante todo o seu 
julgamento, sem que a juíza-presidente daquele tribunal apresentas-
se uma justificativa convincente para o caso (LUIZ FLÁVIO GOMES, 
2008).
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No mesmo julgamento, a Corte decidiu, também, deixar mais 
explicitado o seu entendimento sobre o uso generalizado de alge-
mas, diante do que considerou uso abusivo, nos últimos tempos, em 
que pessoas detidas vêm sendo expostas, algemadas, aos flashes 
da mídia. 

Quanto ao conteúdo da examinada súmula, infere-se que a li-
citude da utilização das algemas ficará condicionada a situações es-
pecíficas, como no caso de fundado receio de fuga, de perigo à inte-
gridade não somente própria, como também alheia, ou nos casos de 
haver resistência; vale destacar que sua utilização é excepcional e 
dessa forma precisa ser justificada por escrito, sob pena de a autori-
dade ser responsabilizada disciplinar, civil e penalmente, bem como 
a nulidade da prisão ou do ato processual a que se refere, sem pre-
juízo da responsabilidade civil do Estado. Dessa forma, fica clara e 
demonstrada a excepcionalidade de seu uso, sendo imprescindível a 
forma correta de sua utilização, devendo ser adotadas algumas téc-
nicas pelo Policial no momento de sua execução. 

3.2 Elementos subjetivos da fundada suspeita 

Acerca do tópico em exame, pode-se destacar o artigo 244 do 
Código de Processo Penal – CPP – que se apresenta como um re-
forço legal de uma perspectiva subjetiva do policial para que seja re-
alizada a restrição da liberdade individual de ir e vir, qual seja, ipsis 
litteris: Art. 244.  A busca pessoal independerá de mandado, no caso 
de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa es-
teja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que consti-
tuam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso 
de busca domiciliar. Destarte, a busca pessoal é posterior ao institu-
to da abordagem, que depende de uma análise não somente subjeti-
va, como também circunstancial (PINC, 2014).

Oportuno acrescentar que em diferentes Estados do Brasil os 
policiais possuem como embasamento da fundada suspeita subjeti-
va os acontecimentos mais rotineiros, que passam a servir de orien-
tação para a execução da abordagem policial.

Homens, jovens, negros e de menor renda e escolaridade 
(RAMOS e MUSUMECI, 2005); fatores de gênero como jovem do 
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sexo masculino, comportamentais como ficar nervoso, tentar se es-
quivar da polícia ou andar depressa quando vê uma viatura (BAR-
ROS, 2008); etnia pela preferência pela cor de pele parda/negra, as-
pecto social como baixa escolaridade, tipo de vestimentas, tatuagem, 
jeito de andar e falar; morar em bairros humildes explicada por três 
fatores situacionais: atitude da pessoa abordada no encontro com o 
policial, taxas criminais do entorno e características do ambiente do 
local do encontro; indivíduos que estão em deslocamento pelas ruas 
ou parados em esquinas estão mais suscetíveis a serem considera-
dos suspeitos. São esses aspectos levados em consideração por al-
guns Estados do Brasil. 

4 METODOLOGIA

Para a eficácia desta pesquisa, objetivou-se analisar os as-
pectos legais da abordagem policial; delinear os aspectos principais 
relacionados aos elementos subjetivos da fundada suspeita; traçar 
hipóteses viáveis no cumprimento de uma abordagem policial bem 
gerenciada; e inferir sobre a necessidade de capacitação funcional 
para se ter uma boa qualidade na abordagem policial.

Para melhor análise, foram usadas estratégias metodológicas 
e bibliográficas, mediante leis, autores de renome, doutrinas, súmu-
las, princípios e artigos científicos do meio jurídico. Buscou-se cons-
truir um alicerce para fundamentação confiável e legítima do diag-
nóstico da temática e da finalidade precípua de demonstração de op-
ções viáveis para a solução da problemática, através de uma pesqui-
sa qualitativa e exploratória.

Foi exposta a relevância de uma boa preparação policial e 
treinamento qualificado no que se refere ao gerenciamento de crises, 
por garantir uma maior segurança à autoridade policial na tomada de 
decisão quando do uso da força e um raciocínio mais rápido. Além 
disso, foi demonstrada as consequências que um excesso na abor-
dagem pode ocasionar, chegando até a seara criminal. 

Por fim, a relevância desta pesquisa consiste em fomentar a 
discussão entre os profissionais da área Policial e a sociedade, quan-
to à vigente problemática, possibilitando maiores informações e reso-
luções eficientes ao caso proposto.
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O presente artigo teve como objetivo demonstrar a legalida-
de da abordagem policial, que possui como finalidade precípua asse-
gurar não somente direitos constitucionais, como também prevenir e 
garantir a paz e segurança da coletividade, possuindo papel relevan-
te na prevenção criminal.

Por meio da realização dessa pesquisa, foi demonstrado 
como se dá o modus operandi das autoridades policiais e as dificul-
dades enfrentadas durante uma abordagem policial, sendo eviden-
ciada a importância da formação profissional e do treinamento dos 
agentes policiais para que eles possam atuar de modo compatível 
com os interesses sociais e em respeito ao Estado Democrático de 
Direito. Nesse sentido, o treinamento constante conscientiza o poli-
cial da importância do profissionalismo quanto ao uso da força, dimi-
nuindo os casos de abuso por parte dos policiais. 

Na atividade policial o uso da força é um ato discricionário, le-
gítimo, legal e profissional. Quando se trata do uso da força é neces-
sário o treinamento por parte dos policiais como subsídio na tomada 
de decisão de que grau de força usar, pois policiais mal treinados têm 
uma probabilidade maior de se exceder no uso da força. Dessa for-
ma, caso ocorra um excesso na execução, poderá até mesmo oca-
sionar a perda do cargo público, pois na Lei n° 9.455/97 (Lei de Tor-
tura) a perda do cargo é automática, e na Lei N° 13.869/2019 (Lei de 
Abuso de Autoridade) o agente público perde o cargo com a reinci-
dência na conduta criminosa.

Ademais, é válido citar a imprescindibilidade do gerenciamen-
to de crises para uma boa cooperação entre a Polícia e o cidadão. 
Dito isso, ficou demonstrado que a atuação policial no momento da 
abordagem gera um clima de tensão muito delicado, e a sociedade 
como um todo precisa conhecer a finalidade da execução do ato e 
colaborar o máximo possível com os agentes de segurança para que 
o ato seja executado da melhor forma possível do começo ao fim.

Restou comprovado, também, a relação íntima que existe en-
tre o instituto da abordagem policial e o teor da Súmula Vinculante 
Nº 11 do STF. O uso das algemas vem a ser o ápice do cerceamento 
da liberdade individual de ir, vir e ficar do cidadão naquele momento, 
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sendo que a licitude do cerceamento ocorre apenas nos casos ali ex-
pressos, quais sejam: em caso de resistência, fundado receio de fuga 
ou perigo à integridade física própria ou de terceiros.
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RESUMO
O presente trabalho pretende descrever e discutir, se utilizando de 
uma pesquisa bibliográfica, os acontecidos da Ditadura Militar no 
Brasil, tendo como objetivo relacionar estes acontecimentos aos Di-
reitos Humanos, deixando em evidência as barbáries cometidas e vi-
vidas neste período, buscando ainda fornecer dados históricos even-
tuais da época. Tendo em vista a extensão do assunto, analisou-se 
através de fatos obtidos por meio do Arquivo Nacional de Memórias 
Reveladas, entre demais fontes bibliográficas, assuntos como censu-
ra, tortura e perda de direitos, que eram recorrentes durante todo o 
período e que deixaram sequelas, marcando a história do país. Pro-
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moveu-se por meio deste artigo a reflexão sobre como casos como 
este influenciaram os Direitos Humanos no Brasil, tendo importân-
cia até mesmo em nossa atual Constituição Federal, que infelizmen-
te ainda sofre com negligências.
Palavras-chave: direitos humanos; ditadura; constituição; censura; 
tortura. 

ABSTRACT
The present work intends to describe and discuss, using a bibliogra-
phical research, the events of the Military Dictatorship in Brazil, ai-
ming to relate these events to Human Rights, highlighting the barbari-
ties committed and lived in this period, also seeking to provide even-
tual historical data. of the time. In view of the extent of the subject, 
it was analyzed through facts obtained through the National Archive 
of Revealed Memories, among other bibliographic sources, subjects 
such as censorship, torture and loss of rights, which were recurrent 
throughout the period and which left sequels, marking the history of 
the country. Through this article, reflection was promoted on how ca-
ses like this one influenced Human Rights in Brazil, having importan-
ce even in our current Federal Constitution, which unfortunately still 
suffers from negligence. 
Keywords: human rights; dictatorship; constitution; censorship; torture.

1 INTRODUÇÃO

Para entendermos a trajetória dos direitos humanos no Bra-
sil precisamos analisar as Constituições que foram implantadas no 
país. A primeira delas é a Constituição de 1824, já no período impe-
rial, quando ainda existia a escravidão, e os escravizados eram tra-
tados como produto e propriedade do senhor. A forma violenta como 
essas pessoas perderam direitos indispensáveis tais como a liberda-
de, integridade física e, em pior caso, a própria vida foi um ultraje aos 
direitos humanos e garantias.

Na Constituição de 1891, durante o período republicano, se 
garantiu o sufrágio de forma direta para eleição dos políticos e go-
vernantes. Mas esse direito não se valia para todos, já que mulheres, 
mendigos e analfabetos estavam impedidos de votar. Alguns aspec-
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tos trazidos com essa constituição estão a ampla defesa e o contra-
ditório direito à liberdade religiosa, direito de reunião e a criação de 
um dos remédios constitucionais mais importantes: o habeas corpus.

A Ditadura Militar no Brasil ocorreu de 1964 a 1985 e se en-
volve diretamente com os Direitos Humanos. Neste espaço de tempo 
os direitos foram feridos de diversas formas pelo poder militar, com o 
uso de práticas violentas e tortura. Tudo isso com base em uma su-
posta proteção da segurança nacional de uma dominação comunis-
ta. Deste regime ditatorial resultou milhares de mortes e desapareci-
mentos. Essas pessoas sumiram sem deixar rastros, resultando em 
muitas famílias desoladas. Tudo isso sem que se pudesse manifes-
tar nenhum descontentamento com o regime, pois o fim seria o mes-
mo daqueles que desapareceram: sem direito a liberdades como a 
de expressão, e o de ir e vir, tendo violada sua integridade física e 
psicológica.

Esse estudo, portanto, traz como tema delimitado “O regime 
ditatorial no Brasil no ano de 1964 a 1985, sob perspectiva dos direi-
tos humanos”, questionando como os direitos e garantias fundamen-
tais foram suprimidos pela ditadura militar e como foram restabeleci-
dos e seus efeitos. O objetivo primário foi mostrar como esta ditadu-
ra suprimiu os direitos humanos no Brasil e os objetivos específicos, 
evidenciar direitos que foram restringidos ou abolidos na época da 
Ditadura Militar no Brasil e entender como isso ocorreu e seus efei-
tos para os brasileiros.

A pesquisa utilizada foi a bibliográfica, pois esta permite que 
o tema seja observado sob nova abordagem, gerando novas con-
clusões. Segundo Boccato (2006), “a pesquisa bibliográfica busca a 
analisar de forma crítica documentos já publicados sobre o tema a 
ser pesquisado com o objetivo de atualizar, desenvolver o conheci-
mento e contribuir com a realização da nova pesquisa.”.

Além disso, permite uma cobertura muito mais ampla, princi-
palmente quando o problema da pesquisa requer a coleta de dados 
muito dispersos no espaço de tempo, por se tratar de um tema sobre 
acontecimentos em época passada. Assim, a pesquisa bibliográfica 
se torna a ferramenta ideal. Desse modo, buscou-se embasamento 
em Flávia Piovesan (2007), Guilherme de Souza Nucci (2013), Car-
lo Fico (2004).
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2 ANTES DO GOLPE E A TOMADA DO PODER

A segunda guerra mundial acarretou várias consequências ao 
Brasil, principalmente no âmbito político, quando Getúlio Vargas, em 
primeiro momento, manteve o país neutro em relação aos blocos ri-
vais na guerra. Contudo, esta situação mudou quando o Brasil iniciou 
apoio ao lado da União Soviética, Inglaterra, França e Estados Uni-
dos, o bloco dos aliados.

Com o apoio das tropas brasileiras ao bloco dos aliados hou-
ve uma contraposição à ideologia de governo de Vargas que ao longo 
do tempo acarretou pedidos por redemocratização por parte do povo. 
Esses acontecimentos levaram Vargas a convocar eleições presiden-
ciais em 1945, desta forma abrindo espaço para formação de novos 
partidos políticos. Porém os militares se opuseram a Vargas e o der-
rubaram do poder, pondo em seu lugar o general Eurico Gaspar Du-
tra, assim acabando com o Estado Novo, trazendo a redemocratiza-
ção e por fim promulgando uma nova Constituição em 1946.

Com a promulgação da Carta Magna de 1946 medidas demo-
cráticas foram estabelecidas, tais como: o estabelecimento do Presi-
dente na chefia do poder executivo, eleito por voto direto e com man-
dato de cinco anos sem direito à reeleição, da mesma forma os go-
vernadores; autonomia política para os estados membros; estabele-
cimento do poder legislativo composto por deputados federais com 
mandato de quatro anos e senadores com mandato de oito anos, 
também eleitos pelo voto direto popular e com direito a reeleição. En-
tretanto, os analfabetos eram proibidos de votar em qualquer cargo, 
entre outras medidas.

A Carta Magna de 1946, liberalista segundo historiadores, foi 
a responsável por trazer a democracia para o cenário brasileiro, após 
o período de coibição implantado na época do Estado Novo, mo-
vimento este denominado como a Quarta República. Porém ainda 
trazia problemas do período de ditadura do Estado Novo como, por 
exemplo, reconhecimento do direito de greve. Contudo sua regula-
ção seria, conforme lei futura, a inviabilização da reforma agrária, 
pois o documento definia a realização por indenização em dinheiro 
apenas. Os militares interviram na política brasileira, os trabalhado-
res rurais não eram reconhecidos no aspecto dos direitos trabalhis-
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tas. Estes problemas foram usados como motivo de crise no governo 
da época, o que fez com que houvesse a derrubada da Constituição 
em 1964 por meio dos militares.

Com a redemocratização trazida pela Constituição de 1946, 
pós-estado novo, foram reimplantados os direitos e garantias funda-
mentais, mais um exemplo desse feito se encontra no art. 141, que 
defende que a lei não deverá se escusar de apreciar qualquer lesão 
de direito individual. Contudo, tal avanço da democracia se desfez 
com o golpe em 64.

2.1 Os Atos Institucionais e a Tomada do Poder

De acordo com Alexandre de Moraes, “o poder delegado pelo 
povo a seus representantes não é absoluto, tendo diversas limita-
ções, inclusive com a previsão de direitos e garantias individuais e 
coletivas do cidadão relativamente aos demais e ao próprio Estado” 
(MORAES, 2007, p. 25).

Para a tomada do poder pelos militares foi necessário repri-
mir ao máximo a participação da população na política, para isso fo-
ram instituídas normas a fim de elaborar severas regras para o Esta-
do. Como ferramentas para medidas repressivas dos militares foram 
estipulados os Atos Institucionais.

O primeiro desses atos, o AI-1, que teve sua emissão em 19 
de abril de 1964, tratou de imediato suspender a constituição vigente, 
a Constituição Federal de 1946. Pouco tempo depois a Carta Mag-
na foi substituída, e suspendeu-se as eleições diretas para presiden-
te da república. Este ato tinha como pretexto impedir a tomada do po-
der pelo comunismo, ou seja, era colocado em lados opostos o voto 
popular e a suposta revolução vitoriosa contra o comunismo, de for-
ma que os militares detinham controle quase absoluto sobre os direi-
tos políticos dos cidadãos. Como diz Carlo Finco, “esteve sob a tutela 
militar, em maior período de tempo, sob comando dos órgãos de vigi-
lância política para controlar gerenciar, e investigar os cidadãos con-
siderados um perigo pelo Estado” (Carlo Fico, 2004, p. 31).

Além de proibir as eleições diretas, o AI-1 estabeleceu o Inqué-
rito Policial Militar, que permitia a prisão de qualquer cidadão em luga-
res improvisados, como estádios de futebol e ginásios, por exemplo. 
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O Ato Institucional de n° 2 foi o responsável por determinar o 
fim dos partidos políticos naquele governo, além de atribuir ao presi-
dente o poder para fechar o congresso nacional. Em seguida o Ato 
Institucional n° 3, foi o responsável por acabar com as eleições dire-
tas para governador e prefeito. 

2.2 O AI-5

Um dos principais atos feitos pelo regime militar foi o AI-5 (Ato 
Institucional nº 5), instituído em 13 de dezembro, no ano de 1968, 
que dispôs sobre a liberdade do Presidente da República para decre-
tar intervenção em Estados e Municípios, suspender os direitos po-
líticos de qualquer cidadão por um prazo de 10 anos e também cas-
sar mandatos eletivos federais, estaduais e municipais – entre outras 
providências –. Todo esse poder sem as limitações da constituição de 
24 de janeiro de 1967, porém esta foi mantida. 

Esta medida foi divulgada em todo o território nacional pelos 
meios de comunicação da época, trazendo mudanças bastante ra-
dicais, como a proibição do habeas corpus em casos de crimes que 
fossem considerados políticos. Desta forma auxiliando ainda mais 
nas prisões que eram realizadas sem uma justificativa plausível, já 
que eles julgavam o que seriam os crimes políticos.

Por meio deste ato foram dados muitos poderes ao Presiden-
te da República, dentre eles conferiram ao chefe do executivo fede-
ral a possibilidade de decretar o recesso do Congresso Nacional, das 
Câmaras de Vereadores e das Assembleias Legislativas. Dessa for-
ma o Presidente tinha caminho livre para assumir as funções desses 
cargos.

O AI-5 foi a resposta contra atos que os militares considera-
vam provocações e revoluções, como relata Maria Celina D’Araújo:

A gota d’água para a promulgação do AI-5 foi o pronun-
ciamento do deputado Márcio Moreira Alves, do MDB, na 
Câmara, nos dias 2 e 3 de setembro, lançando um ape-
lo para que o povo não participasse dos desfiles milita-
res do 7 de Setembro e para que as moças, “ardentes de 
liberdade”, se recusassem a sair com oficiais. Na mes-
ma ocasião, outro deputado do MDB, Hermano Alves, es-
creveu uma série de artigos no Correio da Manhã consi-
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derados provocações [...] O governo solicitou então ao 
Congresso a cassação dos dois deputados. Seguiram-se 
dias tensos no cenário político, entrecortados pela visita 
da rainha da Inglaterra ao Brasil, e no dia 12 de dezem-
bro a Câmara recusou, por uma diferença de 75 votos (e 
com a colaboração da própria Arena), o pedido de licen-
ça para processar Márcio Moreira Alves. No dia seguin-
te foi baixado o AI-5, que autorizava o presidente da Re-
pública, em caráter excepcional e, portanto, sem aprecia-
ção judicial, a: decretar o recesso do Congresso Nacio-
nal; intervir nos estados e municípios; cassar mandatos 
parlamentares; suspender, por dez anos, os direitos po-
líticos de qualquer cidadão; decretar o confisco de bens 
considerados ilícitos; e suspender a garantia do habeas-
-corpus. No preâmbulo do ato, dizia-se ser essa uma ne-
cessidade para atingir os objetivos da revolução [...] só 
em outubro de 1969 o Congresso seria reaberto, para re-
ferendar a escolha do general Emílio Garrastazu Médi-
ci para a Presidência da República (D’ARAÚJO, 2020).

Além de proibir as manifestações, direito de fazer reuniões e 
vetar o Habeas Corpus, que assegura a liberdade de Ir, vir e ficar, nos 
casos de prisão por crimes políticos, era exercido o instituto da Prisão 
Para Averiguação, que segundo Guilherme de Souza Nucci (2013, p. 
519), “é a privação de liberdade, retirando-se o direito de ir e vir atra-
vés do recolhimento da pessoa humana ao cárcere”.

2.3 Censura

Entende-se por censura a análise que se faz por um cen-
sor, tal ação é feita com trabalhos artísticos, informativos, geralmen-
te com base em critérios políticos e morais, para avaliação sobre a 
conveniência de esses trabalhos serem disponibilizados ao público. 
A censura foi algo recorrente durante a ditadura militar. Meios de co-
municação como os jornais foram alvo dessa privação de liberdades, 
havendo até mesmo censura no meio artístico, impedindo artistas de 
praticarem e divulgarem suas obras, como livros, músicas, entre ou-
tras formas de expressão, seja por ideologia política ou algo que fos-
se considerado imoral. Retiraram a liberdade de expressão da so-
ciedade, só permitindo aquilo que os convinha. Essa “ferramenta” foi 
uma das principais armas que o então regime militar utilizou para si-
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lenciar seus opositores, assim impedindo que qualquer mensagem 
contrária ao seu poder fosse propagada, divulgada. 

No dia 21 de janeiro de 1970, o Decreto-Lei n.º 1077 instituiu 
o que seria chamado de censura prévia, que funcionava de duas for-
mas: poderia se instalar uma equipe de censores na redação dos jor-
nais e revistas para vistoriarem o que seria escrito, avaliando e de-
cidindo o que poderia ser publicado, ou os próprios veículos de co-
municação tinham que enviar de forma antecipada para a Divisão de 
Censura o que pretendiam publicar. Durante o Regime Militar foram 
estabelecidos órgãos para a filtragem de informação que era dispo-
nibilizada à sociedade. Dois deles foram o Serviço Nacional de Infor-
mações (SNI) e o Departamento de Ordem Política e Social (DOPS). 

O AI-5, um dos principais meios do estabelecimento da cen-
sura, também foi um dos responsáveis pelos mais famosos casos de 
censura contra jornais que veiculavam na época, programas de TV e 
rádio, artistas e outros meios de propagação da informação. Vários 
artistas tiveram suas artes proibidas de ter acesso ao público, como 
exemplo podemos citar: Chico Buarque, Caetano Veloso, Gal Cos-
ta, Elis Regina, Milton Nascimento, Raul Seixas, Rita Lee e outros di-
versos. Um caso emblemático foi protagonizado com o cantor Adoni-
ran Barbosa, famoso por suas letras com uma gramática caipira, que 
foi obrigado a corrigir suas letras caso quisesse gravá-las. Adoniran, 
no entanto, preferiu esperar o final do período de censura para gra-
var suas canções.

2.4 As torturas

O Brasil viveu anos de práticas horrendas e abomináveis du-
rante esse período de dominação militar, ações que trouxeram para 
milhares de pessoas, pânico e traumas que carregam em suas vidas. 

Para fortalecer a censura, foram estabelecidos órgãos para 
práticas com finalidade de enaltecer a repressão por parte do Esta-
do. Um desses órgãos foi o Destacamento de Operações de infor-
mações-Centro de Operações de Defesa Interna (DOI-Codi), um ór-
gão que foi subordinado ao Exército da época, sendo estabelecido 
em 1964. Além das inúmeras práticas de tortura, houve também um 
grande número de desaparecidos e mortos em decorrência do regi-
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me autoritário. Segundo o que foi contabilizado, de acordo com a Co-
missão Nacional da Verdade junto das Comissões Estaduais, estima-
-se cerca de 430 mortes e desaparecimentos políticos.

Um grande centro clandestino de torturas e assassinatos que 
chegou ao conhecimento do povo foi o chamado “Casa da Morte”. Se 
localizava na cidade de Petrópolis, Rio de Janeiro. Neste local vários 
presos políticos foram torturados e mortos. Uma das sobreviventes 
foi Inês Etienne Romeu, dirigente da VAR-Palmares uma organiza-
ção de extrema esquerda que teve participação na luta armada con-
tra a Ditadura. Após ser torturada e estuprada por 3 meses foi joga-
da nas ruas do Rio, mas acabou sobrevivendo e contando sua histó-
ria ao mundo. Infelizmente ela é a única sobrevivente, já que todos 
os outros que foram capturados e levados ao local nunca mais fo-
ram vistos. Dentre os meios já citados para a efetivação da repres-
são por parte do Regime Militar, vale bastante destacar as Perdas de 
Direitos.

2.4.1 Métodos

Podemos citar como exemplo dessas práticas aterrorizantes 
o “pau-de-arara”, onde a vítima ficava pendurada a cerca de 20 a 30 
centímetros do solo; também o “choque elétrico”, que era um dos mé-
todos mais utilizados na época, que consistia em várias sessões de 
choques na vítima, distribuído em várias partes do corpo; a tortura de 
“afogamento”, onde os torturadores mergulhavam a cabeça da vítima 
em baldes e tanques até o limite do afogamento; “geladeira”, onde a 
vítima era colocada em uma cela pequena e baixa, os torturadores al-
ternavam um sistema de temperatura entre super frio e um calor insu-
portável e as vítimas eram obrigadas a ficar nessa cela por dias, mui-
tas vezes sem ter o que beber ou comer; além da “tortura psicológi-
ca” que tinha como principal objetivo impor medo nas pessoas, obri-
gando-as a ficar caladas ou entregar pessoas que conheciam. 

Tais práticas, de caráter injustificável, vão totalmente contra a 
perspectiva dos direitos humanos, as garantias de proteção ao cida-
dão sobre ações do Estado ou sobre a falta de ação do mesmo que 
possa de alguma forma colocar o princípio da dignidade da pessoa 
humana em risco. 
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3 A MUDANÇA COM A CONSTITUIÇÃO DE 88

No Brasil, no período de 1964 a 1985 ocorreram várias mu-
danças sociais com a predominância de distorções. Nessa época o 
que predominava era a concentração de renda e poder.

Naquele período tínhamos uma política onde a democracia 
não prevalecia. Igualmente, no final da ditadura militar começaram 
a surgir no Brasil várias mazelas, como, por exemplo, a inflação que 
era exorbitante.

Diante das distorções, lideranças opositoras começaram a ga-
nhar espaço diante da complicação daquele período. Surgiram várias 
oposições com apoio de artistas e sindicatos. Desta forma aconteceu 
o movimento das Diretas Já, os opressores passam a ver o seu fim, 
o movimento dos oprimidos e diversas secções sociais tiveram sua 
contribuição decisiva. A finalidade desse movimento foi a realização 
das eleições diretas no ano de 1985, levando o país a ser regido pe-
los princípios democráticos. No ano de 1988 a Constituição federati-
va do Brasil é promulgada e tem como objetivo apagar de vez o regi-
me adotado pelos militares, trazendo à tona uma nova estrutura po-
lítica: a República. 

A constituição atual honra muito os direitos fundamentais e a 
dignidade da pessoa humana, podendo se ver isto no Art. 5° da mes-
ma, onde se garante o direito à igualdade, expressão, a não ser tor-
turada, liberdade de consciência e crença, liberdade de se expres-
sar de forma livre, inviolabilidade do domicílio – claramente garantias 
que surgiram tendo em vista os acontecimentos da Ditadura Militar e 
o cenário internacional como um todo, por todos o contexto também 
da Segunda Guerra Mundial.

3.1 Comissão Nacional da Verdade

Com intuito de preservação de memórias e prestar um maior 
esclarecimento à população em relação às violações de direitos prati-
cadas no período de 1946 até a data de 1988, promulgação da Cons-
tituição Federal, foi publicada em 2011 a Lei n° 12.528 que cria a Co-
missão Nacional da Verdade e foram iniciados os trabalhos no ano 
seguinte. Esta medida dá uma resposta à sociedade e preenche la-
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cunas históricas do Brasil, da mesma forma traz à tona a importância 
da democracia para uma Federação.

A CNV é órgão temporário responsável pela investigação de 
crimes cometidos por motivação exclusivamente política no período 
de 1946 a 1988, principalmente os crimes que ocorreram durante o 
período de regime ditatorial, crimes que são contra os direitos huma-
nos como assassinatos, casos de desaparecimentos, práticas de tor-
turas e outros, ao fim foram produzidos relatórios que podem ter influ-
ência em reformas institucionais e até normas constitucionais.

3.2 Lei Estadual de n° 7.248

A Lei n° 7.248 de autoria do deputado estadual Franzé Sil-
va tem como objetivo vedar a utilização, em lugares públicos, de no-
mes dos agentes violadores dos direitos humanos que estão contidos 
no relatório final da Comissão Nacional da Verdade. A referida lei foi 
sancionada pelo governador Wellington Dias e foi publicada no Diá-
rio Oficial do Estado no dia 13 de setembro de 2019.

Esta lei proíbe atribuição de nomes em homenagem aos viola-
dores de direitos humanos na época do regime ditatorial em qualquer 
espaço que está sob a administração pública do estado do Piauí, 
como por exemplo, rodovias, prédios públicos, bens públicos entre 
outros. A administração do estado teve prazo de um ano para retirar 
as homenagens conforme a lei.

Um dos principais exemplos das alterações promovidas pela 
lei foi no município de Piracuruca, onde o Centro Estadual de Tem-
po Integral Presidente Castelo Branco que homenageia Marechal do 
Exército primeiro presidente posto pelo golpe militar, o centro de en-
sino passou a se chamar Centro Estadual de Tempo Integral Inês Ma-
ria de Sousa Rocha. A escolha se deu após reunião com represen-
tantes estudantis, professores e a Unidade de Gestão e Inspeção Es-
colar da Secretaria de Educação do Estado, para não haver confu-
sões nos repasses dos recursos em decorrência da troca do nome. A 
referida alteração ocorreu em 2020.
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4 METODOLOGIA

Em 1964, se instalou no país um governo ditatorial militar, este 
que duraria cerca de 20 anos no poder e que gerou diversas mudan-
ças no Estado e sociedade brasileira. Essa tomada de poder se deu 
de forma premeditada e coordenada, como cita CODATO:

Com o fim do governo de João Goulart, ocorreu o pro-
cesso de centralização e militarização das instituições 
do Estado, ocorrendo o fechamento da cena política e 
a transformação interna do Regime, o que resultou no 
aprofundamento da Ditadura, principalmente a partir de 
1968, quando o Regime se transformou em ditatorial-mi-
litar (CODATO, 2004).

A pesquisa utilizada foi a bibliográfica, pois esta permite que 
o tema seja analisado sob nova abordagem, produzindo novas con-
clusões. Segundo Boccato (2006), “a pesquisa bibliográfica busca a 
análise crítica de documentos publicados sobre o tema a ser pesqui-
sado com o objetivo de atualizar, desenvolver o conhecimento e con-
tribuir com a realização da pesquisa.”.

Além disso, permite uma cobertura muito mais ampla, princi-
palmente quando o problema da pesquisa requisita uma coleta de 
dados com muita dispersão no espaço de tempo. Por se tratar de um 
tema sobre acontecimentos em época passada, a pesquisa biblio-
gráfica se torna a ferramenta ideal.  A pesquisa ocorreu com a ex-
ploração de fontes bibliográficas como: livros, revistas científicas, te-
ses, artigos, com indicação de outras fontes. Desta forma foi possí-
vel agrupar uma base de dados sobre o tema em questão com todas 
as informações coletadas, permitindo uma abordagem mais ampla.
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RESUMO
A presente pesquisa trouxe como tema “Os aspectos negativos da 
não inclusão da qualificação mínima do candidato ao mandato eleti-
vo”, e tem como objetivo principal apreciar a importância da inclusão 
da qualificação mínima do candidato no mandato eletivo, analisan-
do os efeitos negativos da falta de exigência da escolaridade para o 
cumprimento do mandato. Para o alcance do intento, utiliza-se como 
metodologia a pesquisa bibliográfica, tendo por base autores consa-
grados na área, assim como leis e artigos científicos, permitindo uma 
pesquisa ampla e detalhada do assunto. Tamanha relevância da te-
mática no contexto social, político e jurídico, destacam-se os resulta-
dos obtidos, quais sejam, a identificação da real necessidade da in-
clusão da qualificação mínima como condição de elegibilidade, re-
sultando em candidatos qualificados e com discernimento para o de-
sempenho do seu cargo eletivo. 
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ABSTRACT
The present research has as its theme “The negative aspects of not 
including the candidate’s minimum qualification to the elective man-
date”, its main objective is to appreciate the importance of including 
the candidate’s minimum qualification in the elective mandate, analy-
zing the negative effects of the lack of requirement of the schooling to 
fulfill the mandate. In order to achieve this goal, bibliographic resear-
ch is used as a methodology, based on renowned authors in the area, 
as well as laws and scientific articles, allowing a broad and detailed 
research on the subject. Such relevance of the theme in the social, 
political and legal context, the results obtained stand out, namely, the 
identification of the real need to include the minimum qualification as 
an eligibility condition, resulting in qualified candidates with discern-
ment for the performance of their position elective.
Keywords: Eligibility; Education; Application Registration; Elective 
Mandate.

1 INTRODUÇÃO

O presente estudo teve por finalidade a análise dos aspectos 
negativos da não inclusão da qualificação mínima do candidato ao 
mandato eletivo: Discorre também acerca das condições de elegibili-
dade no Direito brasileiro e da capacidade eleitoral passiva. O tema é 
de grande relevância para o contexto social, político e jurídico, em ra-
zão da direção que a sociedade e a política brasileira vêm sendo dire-
cionadas com relação aos problemas de gestão nos Municípios, Es-
tados e União. Por esse motivo, faz-se importante o estudo. 

Ante o exposto, a problemática que impulsionou esta pesqui-
sa foi a indagação quanto a importância da necessidade da inclu-
são da qualificação mínima do candidato ao mandato eletivo, anali-
sando os efeitos da não inclusão de um nível mínimo de escolarida-
de para o cumprimento do mandato. Visto ser importante ter à dis-
posição dos cidadãos um quadro de candidatos preparados para ge-
renciar com responsabilidade, eficiência, transparência e competên-
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cia a coisa pública, e assim ter bons resultados no desempenho de 
seu mandato. 

Deste modo, é importante salientar que estão elencadas na 
Constituição Federal, no artigo 14, as condições mínimas de elegibi-
lidade que são essenciais para o cumprimento dos requisitos do re-
gistro de candidatura. Dentre eles, temos não ser o candidato anal-
fabeto, conforme o art. 14, § 4° da CF. O problema inicial é a falta de 
delimitação de um mínimo de escolaridade, o que levou o TSE a dis-
por sobre o tema no art. 29, § 2º, da Resolução nº 22.717/08, infor-
mando, de forma simplória e vaga que a falta de comprovação de es-
colaridade poderá ser suprida por declaração de próprio punho, po-
dendo a exigência de alfabetização do candidato ser aferida por ou-
tros meios, desde que individual e reservadamente. 

A Constituição Federal de 1988, artigo 14, §3º, trata das con-
dições de elegibilidade para cargos eletivos sem mencionar a alfabe-
tização como necessária, assim como se abstém ao não mencionar 
ou estabelecer qualquer grau de escolaridade ou qualificação do indi-
víduo para o ingresso na política, mencionando apenas que são ine-
legíveis, ou seja, não podem se eleger os inalistáveis e os analfabe-
tos, conforme o § 4º do mencionado artigo.

Como objetivo geral, buscou-se apurar a importância da inclu-
são da qualificação mínima do candidato no mandato eletivo, anali-
sando os efeitos negativos da falta de exigência da escolaridade para 
o cumprimento do mandato. Procurou-se evidenciar que esta inclu-
são se faz necessária não apenas no ato do registro de candidatura, 
mas também para a eficiência durante o desempenho do seu próprio 
mandato, uma vez que existirão candidatos mais capacitados, habili-
tados e conscientes para a desenvoltura de seu pleito eletivo. 

Para o alcance da efetividade do objetivo geral traçado, tem-
-se como objetivos específicos: analisar se as condições de elegi-
bilidade atualmente são suficientes para selecionar os governantes 
mais preparados para conduzir os assuntos políticos do país. O se-
gundo objetivo específico vem verificar acerca dos efeitos negativos 
no desempenho do mandato eletivo quando o indivíduo não possui 
a qualificação.

A metodologia aplicada para a realização desta pesquisa foi o 
método dedutivo, no qual se parte de uma premissa ampla para atin-
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gir um resultado específico. Dessa forma, a metodologia usada foi a 
bibliográfica. Foram utilizados a Constituição Federal de 1988, arti-
gos científicos, monografias, matérias jornalísticas e doutrinas que, 
além de permitirem uma pesquisa abrangente, proporcionaram um 
vasto conhecimento em relação ao tema. Cumpre salientar que a me-
todologia adotada é suficiente para o alcance dos objetivos traçados.

Em suma, pode-se verificar no decorrer da narrativa quais 
as vantagens a serem adquiridas com a efetivação dessa condição. 
Nesta seara, tem-se que é importante que os representantes do povo 
sejam detentores de uma qualificação mínima como condição de ele-
gibilidade. Assim, possuirão o discernimento aguçado necessário 
para o desempenho de sua função, e ainda teriam uma melhor com-
preensão acerca dos problemas sociais, além de buscarem em seus 
projetos a elaboração de propostas e soluções que atendam aos re-
ais dilemas sociais. 

2 CONCEITO E CONDIÇÕES DE ELEGIBILIDADE NO BRASIL

O presente capítulo visa abordar os aspectos das condições 
de elegibilidade do sistema eleitoral brasileiro. Elegibilidade é a parti-
cularidade que detém aquele que reúne todos os requisitos constitu-
cionais e infraconstitucionais para possuir a prerrogativa de exercer 
os seus direitos políticos passivos, isto é, está capacitado para eleger 
e ser eleito. No ensinamento de Gomes (2018, p. 169), “elegível é o 
cidadão apto a receber votos em um certame, que pode ser escolhi-
do para ocupar cargos político-eletivos. Exercer a capacidade eleito-
ral passiva significa candidatar-se a tais cargos.”

No sistema legal brasileiro existem duas modalidades de di-
reitos políticos: a capacidade eleitoral ativa, que inclui o direito do ci-
dadão de exercer o seu voto; e a capacidade eleitoral passiva, que é 
o direito de se candidatar a algum cargo e assim ser votado, ou seja, 
representar a população. Neste sentido, o contexto em estudo cuidou 
de analisar as condições de elegibilidade e inelegibilidade respaldan-
do na capacidade eleitoral passiva.

A Constituição Federal, no art. 14, § 3º, menciona as hipóte-
ses a serem observadas por aqueles que pretendem se candidatar. O 
direito de ser votado só poderá ser exercido caso o provável candida-



333

to preencha os seguintes critérios do mencionado dispositivo, quais 
sejam: a nacionalidade brasileira; o pleno exercício dos direitos polí-
ticos; o alistamento eleitoral; o domicílio eleitoral na circunscrição; a 
filiação partidária e a idade mínima, de acordo com o cargo eletivo. 

De acordo com a Magna Carta, no que diz respeito à Nacio-
nalidade brasileira, podem candidatar-se e concorrer às eleições so-
mente os brasileiros natos ou naturalizados, sendo que estes jamais 
atingirão a elegibilidade plena, visto que existem cargos que são pri-
vativos de brasileiros natos, vide artigo 12 § 3º da CF/88. Já, em re-
lação ao Pleno Exercício dos Direitos Políticos, para que os cidadãos 
sejam considerados elegíveis, deverão atestar o pleno exercício dos 
Direitos Políticos, certificando o seu alistamento eleitoral e não incor-
rerem em nenhum impedimento legal como, por exemplo, a perda ou 
até mesmo a suspensão dos direitos políticos.  

Por Alistamento Eleitoral, entende-se como a primeira fase 
do processo eleitoral, para concorrer a qualquer cargo eletivo. Esse 
pressuposto faz-se necessário para a organização e transparência 
do processo eleitoral, por esta maneira, sem ele não seria possível o 
indivíduo exercer seus direitos políticos. É o que se infere com a lição 
de Gomes (2018, p. 154):

Entende-se por alistamento o procedimento administra-
tivo-eleitoral pelo qual se qualificam e se inscrevem os 
eleitores. Nele se verifica o preenchimento dos requisi-
tos constitucionais e legais indispensáveis à inscrição do 
eleitor. Uma vez deferido, o indivíduo é integrado ao cor-
po de eleitores, podendo exercer direitos políticos, vo-
tar e ser votado, enfim, participar da vida política do país 
(GOMES, 2018, p. 154).

Além disso, para quem pretende disputar as eleições, os cida-
dãos devem comprovar que possuem domicílio na circunscrição eleito-
ral, ou seja, têm domicílio onde objetivam concorrer ao seu pleito eleito-
ral. Com relação à Idade Mínima determinada para se exercer mandatos 
eletivos deve-se observá-la, pois a depender do cargo, deverá ser aten-
dido o critério cronológico para assim preencher a condição de elegibili-
dade em apreço. Por fim, na Filiação Partidária o candidato deve, obri-
gatoriamente, filiar-se a um partido político, pois o sistema brasileiro pro-
íbe as candidaturas avulsas. Conforme Gomes (2018, p.172).
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A democracia brasileira, a representação popular não 
prescinde de partidos políticos, os quais são peças es-
senciais para o funcionamento de nosso sistema políti-
co. Não é possível a representação política fora do parti-
do, porque o artigo 14, § 3º, V, da Lei Maior erigiu a filia-
ção partidária como condição de elegibilidade (GOMES, 
2018, p.172).

Contudo, vale mencionar que no §4º do art. 14, a Constituição 
trata das condições de inelegibilidade, que são circunstâncias que 
restringem ou impedem o cidadão de exercer a capacidade eleitoral 
passiva. É como diz Gomes (2018, p. 181): “trata-se de fator negati-
vo cuja presença obstrui ou subtrai a capacidade eleitoral passiva do 
nacional, tornando-o inapto para receber votos e, pois, exercer man-
dato representativo.” Salienta-se que todas essas condições elenca-
das no art. 14 §§ 3º e 4º são cumulativas e devem ser cumpridas ao 
mesmo tempo. 

Para Reis (2016, p. 211), “A elegibilidade não é um direito ina-
to. Adquire-se o direito de registrar-se candidato e postular manda-
to eletivo por intermédio do preenchimento de condições estipuladas 
na Constituição e nas leis”. Ou seja, não se nasce com esse direito, 
deve-se adquirir de acordo com o que estabelece a Carta Maior e as 
Normas Infraconstitucionais. Além disso, deverá atestar essas condi-
ções, para só assim, postular o mandato eletivo.

Em verdade, é fundamental que as pessoas que buscam o 
exercício do poder público compreendam que a responsabilidade de 
assumir uma função política inicia-se desde o ato do registro de sua 
candidatura. Assim, é de suma importância a observância do preen-
chimento de todos os critérios objetivos impostos pela Lei Constitu-
cional e Infraconstitucional.

2.1 Definição de Capacidade Eleitoral Passiva

A Constituição da República Federativa do Brasil ao garantir 
ao cidadão a sua participação no poder, atribuindo a este a direção 
do país, atesta que os cidadãos estão podendo exercer os seus direi-
tos políticos, seja de forma direta ou indireta. Nestas circunstâncias, 
estes direitos são classificados em positivos – quando é dado ao ci-
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dadão o direito de participar do processo político. Como já mencio-
nado anteriormente, com isso surge a capacidade eleitoral que pode 
ser exercida de duas formas, quais sejam, capacidade eleitoral ativa, 
que é o direito de votar, e a capacidade eleitoral passiva, que é o di-
reito de ser votado.

O ordenamento jurídico brasileiro estabelece diversos requisi-
tos necessários para que uma pessoa, através da capacidade eleito-
ral passiva, possa ter a condição de ser candidato, isto é, possuir o 
direito de ser votado. Assim, conforme Coêlho (2016, p. 151), “a ca-
pacidade eleitoral passiva, consistente na possibilidade de o cidadão 
pleitear determinados mandatos políticos mediante eleição popular, 
desde que preenchidos certos requisitos”. Desta forma, é nítido que 
o preenchimento de tais premissas são indispensáveis para o alcan-
ce da elegibilidade, pois estendem a regularização de critérios como 
sendo estes requisitos essenciais para os primeiros passos ao exer-
cício e a condução do mandato. 

Para concorrer a um cargo eletivo os brasileiros natos e natura-
lizados devem comprovar que possuem as condições de elegibilidade 
e não incorrerem em causas de inelegibilidade, pois estes são pressu-
postos para a obtenção do registro de candidatura. Para Reis (2016, p. 
211), as circunstâncias de aptidão para ser eleito possuem forma posi-
tiva e a inelegibilidade um dever ou uma condição negativa.

As condições de elegibilidade são apresentadas em for-
mas positiva, uma vez que é dever do pretenso candida-
to demonstrar o preenchimento dessas condições. Já as 
inelegibilidades, ao revés, apresentam-se sobre a forma 
de um dever (o desincompatibilizar-se de certos cargos e 
funções) ou de uma condição negativa em razão da qual 
aquele que nela incide vê-se alijado do direito à candida-
tura (REIS, 2016, p. 211).

Assim, respeitadas as instruções Constitucionais e legais de 
elegibilidade e incompatibilidade, observa-se que a Carta Magna em 
seu artigo 14, § 4º, impede o analfabeto de ser eleito, porém não fixa 
para os alfabetizados qual o grau mínimo de instrução para participar 
do pleito eleitoral. Da mesma forma, há ausência no Código Eleito-
ral ou em qualquer outro dispositivo legal. Diante da falta de normas 
reguladoras a respeito do grau de escolaridade do candidato, resul-
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tou ao Judiciário, conforme Resolução 22.717/2008 no art. 29, IV, § 
2º, estabelecer o critério “saber ler e escrever” para aprovar o regis-
tro da candidatura.

Art.29. A via impressa do formulário Requerimento de Re-
gistro de Candidatura (RRC) será na via impressa pelo 
sistema.
[...]
IV- comprovante de escolaridade;
§2º A ausência do comprovante a que se refere o inci-
so IV poderá ser suprida por declaração de próprio pu-
nho, podendo a exigência de alfabetização do candidato 
ser aferida por outros meios, desde que individual e re-
servadamente.

No momento do registro de candidatura é necessária a com-
provação da escolaridade, porém não há referência quanto ao grau 
mínimo exigido. Entretanto, o texto é claro ao mencionar que, caso 
haja a ausência deste comprovante, bastará a declaração de próprio 
punho. Feito esta, no momento da averiguação, poderá ser requisita-
da, por outros meios, a aferição da alfabetização. Ficará a cargo do 
Juiz, de forma discricionária, a forma ou modo de verificação.

Esta avaliação, a comando do Juiz, acontece quando há um 
questionamento externo com relação à validade da alfabetização do 
candidato que se autodeclara alfabetizado, ou seja, quando outros 
candidatos ou grupos políticos questionam a respeito desta valida-
de. Diante desta situação, é controverso o fato de que o Judiciário, 
na pessoa representada pelo Juiz, tenha a função de detectar a ca-
pacidade, ou não, do candidato que pretenda concorrer ao pleito elei-
toral, podendo esta já vir expressa como condição de elegibilidade.
 
3 A IMPORTÂNCIA DA NECESSIDADE DE UMA QUALIFICAÇÃO 

Desde os tempos remotos, o homem vive com a constante 
necessidade de sempre buscar evoluir, e é através dessa busca in-
cessante que se conseguiu dar grandes passos em direção às evo-
luções tecnológicas e científicas. O fato de o homem ser curioso por 
natureza, almejar cada vez mais adquirir conhecimentos, possuin-
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do a carência do saber, da descoberta ao novo, faz com que este dê 
grandes saltos em direção as suas conquistas e ao seu progresso.

Ao longo do desenvolvimento humano, não há dúvidas quan-
to à obrigação da base educacional, ou seja, da formação do homem 
na escola e na sociedade, como bem leciona o educador Paulo Frei-
re (2001, p. 13), ao afirmar que: “A Escola é instrumento do povo para 
construir o próprio futuro, para instrumentalizar sua ação, para cons-
truir uma consciência crítica e conquistar sua cidadania”. E é neste 
sentido que se observa que a educação escolar é um requisito pre-
sente e indiscutivelmente imprescindível, visto que os resultados ad-
vindos destes pressupostos só dignificam e exaltam o homem, ao 
mesmo tempo que respingam na sociedade. 

Em meados dos anos 80, os indivíduos não possuíam, em re-
gra, a obrigatoriedade de uma seleção para prestar serviços ao Es-
tado, muito embora existissem concursos para a investidura em car-
gos, empregos ou funções públicas, o que consequentemente gera-
va critérios subjetivos para indicações. Na maioria das vezes, estes 
serviços eram preenchidos por indicações, porém, com o passar dos 
tempos, a CF/88 elencou em seu texto constitucional, como regra, a 
obrigatoriedade de agentes com prévia aprovação em concurso pú-
blico para ter o provimento de seus cargos e funções públicas pre-
enchidos. 

Neste sentido, diz a Constituição federal de 1988: 

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qual-
quer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Fe-
deral e dos Municípios obedecerá aos princípios de lega-
lidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e efici-
ência e, também, ao seguinte:
(...)
II- a investidura em cargo ou emprego público depende 
de aprovação prévia em concurso público de provas e 
provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexi-
dade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, res-
salvadas as nomeações para cargo em comissão decla-
rado em lei de livre nomeação e exoneração. (...) (BRA-
SIL, 1988).

Por outro lado, tal regra comporta exceções, pois os cargos 
em comissão, que são preenchidos por livre escolha, nomeação e 



338

exoneração, usualmente são atribuídos em posições de chefia, ges-
tão, administração ou assessoramento, como, por exemplo, os car-
gos de Ministros da Justiça, Ministros da Educação, Secretários de 
Administração, dentre outros que não necessitam de concurso pú-
blico. Desta forma, a exigência desses cargos faz com que a admi-
nistração pública conte com gestores técnicos e especializados para 
atuar em áreas determinadas.

Contudo, o âmago da questão é o seguinte: mesmo com a 
evolução da sociedade, existe um alto grau de concorrência no mer-
cado de trabalho e a dificuldade de passar em concursos públicos, e 
cada um destes indivíduos, devem apresentar os melhores curricu-
lum, exibindo mais títulos que os demais, “lutando” por uma vaga em 
meio a milhares de inscritos; do outro lado eles têm como represen-
tantes políticos cidadãos que se autodeclaram alfabetizados ou que 
não possuem uma qualificação. É como declara Freire (2001, p. 30).

A alfabetização tem a ver com a identidade individual e 
de classes [...], tem a ver com a formação da cidadania 
[...]. É preciso, porém, sabermos, primeiro, que ela não é 
alavanca de uma tal formação- ler e escrever não são su-
ficientes para perfilar a plenitude da cidadania [..] (FREI-
RE, 2001, p. 30).

Dessa forma, infere-se que se o baixo nível de instrução não 
é suficiente para ter a plenitude da cidadania, é um pouco incoeren-
te alegar que seja aceitável um indivíduo sem uma qualificação des-
frutar do poder de representar toda a sociedade, visto o alto grau de 
responsabilidade e complexidade que possuem os cargos. Além dis-
so, é fundamental que os mandatários do poder Legislativo e Execu-
tivo se tornem exemplos para a sociedade, devendo seus integrantes 
serem detentores de uma qualificação. 

É sabido, por exemplo, que o sistema legislativo é complexo 
e possui peculiaridades, visto ser responsável pela confecção de leis 
e fiscalização do poder executivo. A respeito disto, como um cidadão 
que não possui uma qualificação pode desempenhar as atribuições do 
sistema legiferante, se não é detentor de um grau mínimo de escolari-
dade? Afinal, a finalidade deste poder é criar leis que atendam aos an-
seios da população, que sejam capazes de dirimir conflitos, fiscalizar o 
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erário e representar a vontade do povo. Entretanto, o que se observa 
é que no Brasil existem inúmeras propostas de leis inconstitucionais, 
onde muitas vezes os detentores deste poder demonstram não possuir 
o mínimo de conhecimento das regras jurídica da Federação.

Em nota publicada pelo Site Jusbrasil (2019) elencou alguns 
projetos de leis absurdos e curiosos, não pela relevância, mas pela 
ausência de importância ou conhecimento sobre a matéria, apre-
sentados pelos eleitos. Destacam-se, por exemplo, a doação de ór-
gãos como redução de penas – aqui sugere-se que os presos fos-
sem obrigados a doarem seus órgãos caso condenados a dois ou 
mais homicídios dolosos –; o PL 156/2009 Não ao Estrangeirismo; o 
PL 2793/2008 Capital do Boné, dentre outros. Com isso, fica eviden-
te que a falta de preparação de alguns parlamentares para a análise 
e conhecimento da matéria política demonstra aspectos negativos da 
não inclusão da qualificação mínima. 

Deste modo, é de suma importância que os propensos candi-
datos políticos tenham conhecimentos mínimos de suas atribuições, 
visto que estas são específicas e complexas. Por isso, faz-se neces-
sária e indispensável a exigência da qualificação como condição de 
elegibilidade em detrimento da ocupação dos governantes, uma vez 
que os responsáveis por tamanha responsabilidade representam o 
povo e o seu país, não só interna como também externamente. 

Em vista disso, já que é exigido para qualquer cidadão um 
aprimoramento profissional, eleva-se a querer entender por qual mo-
tivo não exigir dos representantes do país uma qualificação como 
condição de candidatar-se. Impor esta qualificação revela zelo por 
toda a sociedade, além de simbolizar um incentivo à educação e, 
consequentemente, um preparo para o desenvolvimento do seu tra-
balho, caso eleito, buscando por ferramentas básicas para a desen-
voltura do seu mandato, demonstrando interesse pelo aperfeiçoa-
mento pessoal e preparação para o ingresso na vida pública.

3.1 Os aspectos negativos da falta da qualificação mínima no 
desempenho do mandato eletivo

A importância da qualificação profissional é uma ocorrência 
mundial e a cada dia vem ganhando mais notoriedade para aqueles 
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que querem se destacar e obter sucesso em qualquer área profissio-
nal. Os acontecimentos históricos, o pós-modernismo capitalista, a 
modernização tecnológica dentre outros, são pressupostos relevan-
tes para a exigência da qualificação do indivíduo, e, como resultado, 
pessoas preparadas para desempenhar suas funções com qualida-
de e eficiência.

Diante disso, argumenta-se sobre a verificação acerca dos 
efeitos negativos no desempenho do mandato eletivo quando o indi-
víduo não possui a qualificação. Por falta destes pressupostos, exis-
tem eleitos que têm receio de proferir discursos nas tribunas, pela fal-
ta da consciência crítica para a defesa de suas ideias ou por não de-
terem conhecimentos sobre certas matérias, objeto de suas propos-
tas legislativas. É como cita o site Uol (2014), onde o Deputado Tiri-
rica (PR-SP), possuidor somente do ensino fundamental, nunca su-
biu à tribuna e não fez um único pronunciamento em plenário, mes-
mo comparecendo a todas as sessões deliberativas. 

Diante deste cenário, infere-se que muitos eleitos, por falta da 
qualificação mínima exigida estão alheios aos debates políticos e às 
questões sociais. Além disso, poderão ser ludibriados e facilmente ma-
nipulados em suas decisões, estando vulneráveis à influência de tercei-
ros. Por consequência, não estão aptos a governar. Faz-se assim im-
prescindível a apresentação de uma qualificação mínima como condi-
ção de elegibilidade para o ingresso na vida pública, não só no ato do 
registro de candidatura, mas também no desempenho do seu mandato.

Neste contexto, no Brasil existem muitos políticos que não 
possuem o ensino fundamental completo. Conforme o Site Correio 
do Estado (2016), dados apanhados pelo Tribunal Superior Eleito-
ral (TSE) informam que mais de 1/3 dos candidatos não têm o ensi-
no médio completo. Além disso, há ainda 13.977 candidatos que di-
zem apenas saber ler e escrever, o que equivale a 3% do total. A es-
colaridade varia de acordo com o cargo que é disputado. Para prefei-
to 51% possuem ensino médio completo e menos de 1% diz apenas 
ler e escrever. Já para o cargo de Vereador 19% possuem ensino su-
perior completo. Em síntese, observa-se a carência de escolaridade 
por parte dos mandatários políticos.

Nesse sentido, com o propósito de sanar a omissão e a gene-
ralidade a respeito do grau de escolaridade como condição de elegi-
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bilidade, surge a Proposta de Emenda Constitucional 194, que trami-
ta desde maio de 2016, estabelecendo como objetivo primordial que 
os pretensos candidatos que queiram concorrer a um mandato eleti-
vo deverão apresentar um diploma de conclusão de curso de gradu-
ação de nível superior em qualquer área de conhecimento.

Art.2º O art. 14, § 3º, da Constituição Federal, passa a vi-
gorar acrescido do seguinte inciso:
Art. 14 (...)
§ 3º (...)
VII- conclusão de curso de graduação de nível superior 
em qualquer área, para os cargos de Senador, Deputa-
do Federal, Estadual ou Distrital, Presidente, Vice Presi-
dente, Governador, Vice-Governador, Prefeito, Vice-Pre-
feito e Vereador.
(...).

A omissão do grau de escolaridade nas condições de elegibili-
dade deixa uma lacuna negativa para o contexto político e social, vis-
to que, assim, uma pessoa sem muito conhecimento poderá concor-
rer a qualquer cargo se preenchidas as condições exigidas. Afinal, ao 
se eleger um candidato, espera-se que este cumpra com suas atri-
buições de forma coerente e que busque debater as problemáticas 
do contexto social, com transparência e capacidade para a tomada 
de decisões, não bastando somente ser eleito e manter-se inerte com 
relação às demandas políticas.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A evolução da sociedade moderna exige, cada vez mais, ca-
pacitação para tudo que se almeja desempenhar, seja qual for sua 
atividade e área de atuação. Em vista disso, observou-se que ao lon-
go da política brasileira menos quesitos são exigidos aos cidadãos 
que pretendem representar a nação, mostrando-se assim o quanto 
o país carece de políticos qualificados para tratar com a matéria pú-
blica.

No decorrer do presente estudo, buscou-se verificar os aspec-
tos negativos da não inclusão da qualificação mínima dos candidatos 
ao mandato eletivo, tendo em vista a complexidade de cada cargo. 
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Com isso, infere-se que o candidato é propenso a sofrer limitações 
por não possuir discernimento aguçado a respeito de matérias e pro-
cedimentos para a desenvoltura do seu mandato, ficando perceptível 
que existe uma grande incidência da probabilidade de ser vítima de 
retaliação por partes dos demais candidatos e eleitores. Ou seja, está 
vulnerável a influências e manipulações, ou até mesmo a não partici-
par ativamente da atividade política.

Com isso, as condições de elegibilidades elencados no Art. 
14 da CF/88 são relevantes e são meios de selecionar os indivíduos 
mais capacitados para ocupar cargos eletivos no Brasil, porém não 
são suficientes, pois deixam uma lacuna com relação à falta de uma 
qualificação, ou o grau de escolaridade, do pretenso candidato.

Como se sabe, em que pese não constar no sistema normati-
vo jurídico o grau de escolaridade exigido para concorrer a um cargo 
eletivo, faz-se essencial tal dispositivo, visto que quanto mais se exi-
ge a capacidade para atingir um objetivo, mais esforço há no senti-
do de consegui-lo. E assim deveria ser no contexto político, fazendo-
-se necessário a Constituição Federal trazer como condição de ele-
gibilidade a qualificação ou grau de escolaridade para o ingresso na 
seara política. 

Em síntese, a importância da qualificação traz consigo inúme-
ras vantagens para o contexto social, político e jurídico, pois o estu-
do em si incentiva os eleitos a desempenharem suas atividades com 
maior aptidão, além de transmitir à sociedade maior credibilidade, 
visto que os membros do poder Legislativo e Executivo deverão ser 
exemplos e devem possuir a qualificação mínima para assim concor-
rerem às eleições e estarem hábeis a representar o país e o povo. 

Assim, cumpre dizer que apesar dos requisitos existentes nos 
cenários legais, ainda se percebe a fragilidade destes instrumentos 
no sentido de melhorar a eficácia e a eficiência da atuação destes 
governantes em suas gestões. Isso de fato pode gerar prejuízos so-
ciais, pois pessoas com uma melhor capacitação poderiam ser mais 
propensas a desempenhar um melhor papel na condução da admi-
nistração pública.
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RESUMO
A violência no âmbito doméstico familiar contra a mulher pode levar 
até a morte. O objetivo do presente trabalho é compreender o que 
leva os agressores a cometerem o feminicídio no ambiente domésti-
co familiar; como se atribui o crescimento de mortes envolvendo mu-
lheres; que ações têm sido tomadas para combater e quais a medi-
das adotadas contra esse tipo de violência. A metodologia adotada 
será a pesquisa bibliográfica, realizada através de livros, artigos cien-
tíficos, sites, legislação sobre a temática e documental, além da aná-
lise da aplicação da Lei 13.104/2015. Conclui-se que a morte de mu-
lheres no âmbito doméstico familiar se dar devido ao acontecimento 
complexo e difuso de violências, relacionados às relações de gêne-
ro feminino. Com a aprovação da Lei 13.340/06 e da Lei 13.827/2019 
que traz inovações significativas a Lei Maria da Penha, de acordo 
com a legislação existente para abdicar o combate e a punição ao 
ofensor da mulher vítima de violência, bem como a lei 13.104/2015 
que prevê o feminicídio e o qualifica como hediondo.
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Palavras-Chave: Feminicídio. Violência no âmbito doméstico fami-
liar. Assassinato de mulheres. 

ABSTRACT
The violence in the ambit domestic familiar against the woman that 
can lead to death. The goal of the present work is to understand what 
takes the aggressors to commit femicide in the Family home envion-
ment and how is attributed the groeth of deaths involving women and 
what actions should be taken to combat, what measures are taken 
against this type of violence. The methodoly adopted will be the biblio-
graphic research, carried out through books, scientific, articles, web-
sites, legislaion on the subject, and documentar, of Law 13.104/2015. 
In can be concluded that the death of women in the Family domes-
tic contexto is due to the complex and diffuse evento of violence re-
lated to female gender relations. With the approval of Law 13.340/06 
na Law 13.827/2019 that brins significant innovations to the Maria da 
Penha Law, in accordance with existing legislation to abdicate com-
bat na punishment of the offender of the woman victim of violence, as 
well as Law 13.104/2015 which predicts femicide and qualifies it as 
heinous.
Keywords: Femicide. Violence in the Family household. Murder of 
women. 

INTRODUÇÃO

Desde os primórdios as mulheres são visualizadas como uma 
propriedade do gênero masculino, em decorrência do patriarcado 
que é concentrado em um homem da família, e não e em todos os 
homens, mas naquele que é o provedor, o pai, o esposo, o compa-
nheiro, o patriarca, sendo uma estrutura de poder que passa de uma 
pessoa para a próxima estando presente até mesmo na bíblia, pode-
mos citar como exemplo a família de Abrão, que passou deste para 
Isac, de Isac para Jacó, caracterizando-se assim o patriarcado.

Feitas essas considerações em que é essencial entender que, 
devido ao predomínio do patriarcado na sociedade, em que é passa-
do de geração a geração, presentes nos ambientes públicos e priva-
dos, em que a opressão ao gênero feminino, está enraizada, o que 
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gera subordinação e violência à mulher podendo até mesmo levá-la 
a óbito, demonstrando-se assim a importância de tratarmos do crime 
denominado feminicídio.

O feminicídio no âmbito doméstico e familiar faz parte de um 
processo contínuo de violência doméstica, sendo uma das configu-
rações da violação dos direitos, manifestando-se nos comportamen-
tos e costumes socioculturais do patriarcado, transportados desde o 
princípio até os dias atuais, com a concepção de superioridade mas-
culina, no que diz respeito à mulher.

As mulheres vítimas de agressões, que chegam a ser mortas 
em seus lares, em decorrência de uma série de violências, não são 
fatos recentes na sociedade, porém, o que é novo, é a preocupação 
em vencer tal violência, como forma de prevenção do homicídio con-
tra a mulher em razão de ser mulher, por seus companheiros, espo-
sos, namorados. 

Verificando-se que havia a necessidade de coibição da violên-
cia contra a mulher no cenário brasileiro, os legisladores criaram me-
canismos de prevenção e punição dos agressores, bem como nor-
mas e leis, de crimes cometidos em decorrência do gênero feminino. 

Sancionada em 07 de agosto de 2006, a Lei Maria da Penha 
nº 13.340/2006, impôs uma mutação de aspecto, determinando res-
peito e igualdade. Na qual a mesma cria meios para moderar a vio-
lência doméstica familiar, que se baseia em: violência física, psicoló-
gica, sexual, patrimonial e moral, que leva ao assassinato do gêne-
ro feminino. 

Teve avanço recente a com a promulgação da Lei 13.836/2019, 
no dia 04 de junho de 2019, em que a lei torna obrigatório a condi-
ção de pessoa com deficiência, vítima de agressão doméstica fami-
liar, devendo informar se a deficiência foi em decorrência da violên-
cia, ou agravamento de deficiência já preexistente em decorrência 
das agressões sofridas.

1 EVOLUÇÃO DA IGUALDADE DE GÊNERO

O Brasil foi colonizado com a herança patriarcal sob incons-
ciente persuasão da Igreja Católica bem como de suas crenças, que 
estavam a encargo dos padres jesuítas, em que eles pregavam que a 



349

mulher (Eva), recebe-se o homem (Adão) como seu soberano, onde 
a violência já era implantada como punição, por ter uma mulher co-
mido uma fruta e o homem sob uma suposta indução coadunar do 
referido ato, poderia haver a justaposição a punibilidade da mulher? 

Conforme preleciona (Neto, 2019), a Igreja Católica no período 
colonial compartilhava que devia haver uma opressão a mulher, pois 
essa não deveria apenas pagar por seu pecado de comer a fruta proi-
bida, mas também se subordina perante o esposo por ter o induzido, e 
não por ele ter praticado o ato de comê-la. Em decorrência do original 
pecado praticado pela mulher no início dos tempos, o “homem” deve-
ria ser a pilastra da sociedade por ele governada e mantida. 

Maria Ângela D’incao em sua obra mulher e família burgue-
sa, faz uma ilustre exposição da alteração do Brasil ruralista para a 
época burguesa, em que o país ganha centros urbanos e com isso a 
necessidade da alteração dos hábitos, e nesse cenário o comporta-
mento da mulher não mais avaliado apenas por seus familiares, mas 
também pela sociedade burguesa, no qual a mulher tinha como des-
taque a organização da família e educação dos filhos, bem como de 
ter um casamento bem sucedido, em que a virgindade era pré-requi-
sito, e a ideia do dever de sustento pelo homem.

Na evolução do Brasil até a promulgação da atual constituição 
cidadã, as mulheres travaram diversos obstáculos na busca de direi-
tos de igualdade, direito ao voto, ao divórcio, a violência doméstica 
foi um dos temas de interesse e repercussão do público feminino, em 
que em 1981 criar-se o primeiro SOS mulher no Rio de Janeiro, em 
que fornecia atendimento e discursões de como tratar a violência do-
méstica, no qual através desses projetos buscava conscientizar as 
mulheres vítimas de violência doméstica sobre a situação social em 
que se encontrava inserida, de subalternidade, dependência e impo-
tência ao homem, conforme entendimento de Raghini, (1999. p.18).

O pano de fundo estrutural de desigualdade entre os gêneros 
feminino e masculino é a dominação patriarcal, na qual subordina e 
inferioriza as mulheres aos homens, alimentando os sentimentos de 
posse e controle sobre o corpo feminino, sentimentos que dão cau-
sa a morte de mulheres no âmbito doméstico familiar. Sem esquecer 
a desconformidade cultural e social, a intitulação “feminicídio”, teve 
como propósito explicar que as mortes de mulheres por razões de 
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gênero, são crimes sexistas, nos quais o sexo feminino seria o deter-
minante da sua ocorrência. 

As considerações trazidas pela professora, pesquisadora e 
socióloga Lourdes Bandeira, é que para o cometimento do crime não 
haveriam distinções de lugar, cultura, raça ou classe, tendo o seu im-
pacto silenciado, e as motivações são das mais variadas e usuais 
como desprezo, o ódio, ou sentimento de perca da propriedade e do 
poderio sobre as mulheres, habituais em sociedades marcadas pe-
los papéis discriminatórios ao gênero feminino, tal como o brasileiro, 
revelando-se assim uma forma de exprimir uma espécie de domina-
ção masculina até agora vigorosamente cravejada na cultura da so-
ciedade brasileira, praticados por homens antagônicos as mulheres.

1.1 Conceito de Feminicídio

As expressões “femicídio” ou feminicídio são qualificações as 
violentas mortes de mulheres em razão de gênero, ou seja, o assas-
sinado de uma mulher motivado por sua condição de mulher, haven-
do uma discussão entre as organizações que visam coibir a violência 
de gênero sobre essas denominações.

Nesse paradigma, há autores que relacionam a morte de mu-
lheres, que não sejam por razão de violência, mas por motivos de do-
enças como por exemplo a desnutrição de meninas que levam a mor-
te, por falta de ação estatal em coibir essas mortes, como sendo fe-
micídio.

Todavia, vários outros teóricos tem uma conceituação diferen-
te para a expressões acima mencionadas, a mexicana socióloga Ju-
lia Monárrez, entende que pelo ponto de definição da palavra “feme-
ni ou femina”, conceituação correta para a morte de mulheres deve-
ria ser feminicído e não femicídio.

No entanto derivada dos estudos de Diana Russel, em que a 
morte de mulheres seria derivada do patriarcado, a visionária Mar-
cela Lagarte entende que o feminicídio, é fruto dos deveres Estatais 
para com as questões de gênero, dentro de um Estado de Direito.   

Exposta a contraposição quanto ao conceito da morte de mu-
lheres, as denominações ainda tem se utilizado como sinônimas, o 
que ao entender do Promotor de Justiça Ricardo Ferracini Neto, tem 
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sido utilizado de forma equivocada, pois ao seu entender, femicídio 
está relacionada a mortes violentas de mulheres sem a questão do 
gênero, enquanto que o feminicídio está atrelado como sujeito pas-
sivo do crime o “gênero”, no qual o sujeito ativo vale-se de uma mo-
mentânea vulnerabilidade inserida na vítima. 

Diana Russel qualifica em três classes o feminicídio. Femini-
cídio Íntimo, é o primeiro, é aquele que fora praticado por um parcei-
ro que a vítima teve ou mantinha relação íntima de convivência, fa-
miliar ou afinidade. Femincicídio Não Íntimo, segunda classificação, 
praticado por um terceiro que não tinha nenhuma relação de intimida-
de, no entanto houve uma injusta agressão sexual anterior, por isso 
também chamado de feminicídio sexual. Feminicídio por Conexão é 
aquele que não tem como vítima a própria mulher da relação com o 
sujeito ativo do crime, mas uma terceira mulher que impede a violên-
cia do parceiro de outra mulher e tem como consequência ser tam-
bém agredida.

Segundo Julia Monarrez, conforme seus estudos, diz que a 
classificação de Diana Russel era escassa, e baseando-se nas in-
vestigações das mortes de mulheres em 1990, em Juarez cidade me-
xicana, entendeu que o feminicídio deveria ser classificado como: 
i) Feminicídio Íntimo, caracteriza-se como a abstenção da mulher a 
vida em que a vítima mantinha relação íntima de companheirismo, 
namoro, convivência, convivência ou até mesmo de vizinhança, cir-
cunstancial, trabalho, ocasional ou de afinidade. ii) Feminicídio Fa-
miliar Íntimo, praticado por seu cônjuge, descendente ou ascenden-
te seja de linha reta ou colateral até o quarto gral, em que se sessa a 
vida de uma mulher. 

Ainda dentro da classificação dos tipos de Violência classifi-
cados pela autora Julia Morranez, temos o iii) Feminicídio Infantil, co-
metido pela privação dolosa da vida de uma menina menor de idade, 
ou que tenha alguma incapacidade, em que o agressor esteja em al-
guma relação de parentesco ou cuidado, que saiba da sua obrigação 
e responsabilidade. iv) Feminicídio sistêmico, também denominado 
como “assassinato codificado”, de mulheres e meninas pelo simples 
fato de serem mulheres, marcado pela prática de assassinatos após 
terem sido abusadas, tortura corporais, corpos mutilados e jogados, 
crimes realizados por homens que se utilizam do ódio e aversão às 
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mulheres, que tem predominância um grupo que reforça a superiori-
dade masculina, sujeitando vítimas e seus familiares a inseguranças 
a permanência da impunidade. 

Feminicídio é o termo usado para qualificar assassinato de mu-
lheres em razão de gênero. Classificado pelo Instituto Patrícia Galvão 
em seu livro a Invisibilidade de Mata, como a morte de mulheres em si-
tuações marcadas pela desigualdade em relação aos gêneros, na qual 
recebe a nomeação própria de feminicídio. Sendo, portanto qualificado 
no Brasil como crime hediondo a partir de 2015. No qual intitular e quali-
ficar o problema é um importante passo, porém para reprimir e coibir as 
mortes femininas é de suma importância entender as características do 
crime, e então assim, colocar em prática ações eficientes de prevenção.

No Brasil o crime foi tipificado com a entrada em vigor da Lei 
nº 13.104/2015, de maneira bastante técnica com a modificação do 
art. 121 do Código de Processo Penal Brasileiro, passou a prevê o 
crime de feminicídio no inciso IV, como qualificadora do crime de ho-
micídio. Com a promulgação da Lei 13.104/2015 se esperava com a 
tipificação penal ter importantes impactos, o primeiro era trazer visibi-
lidade a violência mais extrema cometida contra a mulher.

Sendo assim o feminicídio íntimo, matar uma mulher em razão 
da qualidade do sexo feminino, em que, no momento do crime com-
preende: violência doméstica e familiar por discriminação e/ou me-
nosprezo à condição de mulher. Lei 13.104/2015 prevê que praticar 
homicídio contra a mulher com fundamento na condição de sexo fe-
minino, é considerado feminicídio e considera para fins de condição 
de sexo feminino quando o crime envolve a violência doméstica e fa-
miliar, menosprezo ou discriminação à condição de mulher.

1.2 Violência no âmbito doméstico e familiar contra a mulher

Praticada contra a mulher, a violência doméstica foi objeto de 
discursão pela primeira vez na Conferência Mundial de Direitos Hu-
manos de 1993, sendo considerado como espécie de violação aos 
direitos humanos, adotada também pela ONU, que fez uma exibição 
sobre a erradicação da violência oponente a mulher.

Conhecida como Convenção de Belém do Pará, a declara-
ção da ONU foi o pilar da criação da Convenção Interamericana para 
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Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a mulher, realizada em 
1994 e com a obtenção da aprovação da Organização dos Estados 
Americanos OEA.

Na obra de (Rodrigo, 2005. p-24), posteriormente no ano de 
2000, a Conferência Internacional de Lisboa referiu-se ao assunto 
“violência contra as mulheres: Tolerância Zero”, momento em que 
a União Europeia fixou entendimento em que quando abordada a 
transversalidade de gênero, é necessário que seja reconhecida a vio-
lação aos direitos humanos, observando-se que há uma grande de-
sequiparação de gêneros, mesmo que seja produzida ou não por 
meio de violência, já estaria caracterizada uma violação as normas 
previstas na Declaração Universal dos Direitos dos Homens.

Antes de adentrarmos como ocorre a prática dessa violên-
cia no âmbito doméstico familiar, é fundamental a abordagem histó-
rica da violência doméstica dentro do movimento feminista no Brasil, 
como contextos históricos de maior repercussão e impulso do movi-
mento das feministas dentro da perspectiva política e da administra-
ção pública.

Conforme (Teles,1999) após a inserção das SOSs da Mulher 
na qual se buscava constituir uma comunicação direta com mulhe-
res vítimas de violência doméstica, por meio da assistência direta 
das feministas militantes, na qual instituiu profundo desenvolvimento 
no combate a violência doméstica no cenário brasileiro, no qual não 
mais se buscava o confronto com o homem, mas sim a conscientiza-
ção das mulheres, bem como estudar o cenário social em que se en-
contravam inseridas.

O movimento feminista não buscava apenas fornecer aten-
dimento as situações levadas pelas vítimas de violência doméstica, 
mas principalmente fornecer entendimento as vítimas agredidas dos 
motivos sociais, históricos e psicológicos que facultava a prática des-
sa violência. Essa circunstância levou ao declínio das SOS no Brasil.

Impossibilitadas de conseguir alcançar meios às suas aflições 
através das SOS, as vítimas de violência doméstica passaram a bus-
car a Polícia. No qual observando essas novas circunstâncias sur-
gem então as primeiras Delegacias da Mulher no Brasil, evidencian-
do-se a originaria ainda no governo Franco Montoro, em 1995, em 
São Paulo. Posteriormente seguidas de inúmeras Delegacias de De-
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fesa da Mulher –DDMs – em cidades do interior de São Paulo e do 
país.

Com o sucesso das (Delegacias de Defesa da Mulher – 
DDMs), foi necessário a implantação de uma configuração que prevê 
auxílio policial diferencial às mulheres que se encontram em circuns-
tâncias de vulnerabilidade, quando da iminência ou da prática da vio-
lência doméstica, prevista com a implantação da Lei 13.505/2007. 

A Carta das mulheres elaborada pelo Conselho Nacional das 
Mulheres é reconhecida como o principal manifesto do movimento 
feminista, em que se destaca como sendo a percussora da aflição 
à violência contra a mulher, integrando discursões sobre a violência 
psicológica, física e sexual.  

Lodo após a exibição do movimento feminista e a Carta das 
mulheres que possuíram influência na atual Constituição da Repúbli-
ca Federativa do Brasil, no âmbito doméstico familiar no art. 226, §8º.

Art. 226. A família, base da sociedade, tem especial pro-
teção do Estado.
§8º O estado assegurará a assistência à família na pes-
soa de cada um dos que a integram, criando mecanismos 
para coibir a violência no âmbito de suas relações.

O que incentivaria a criação de legislações que tratassem do 
tema de forma específica, com a promulgação da lei 13.340/2016, 
conforme art.1º tem como objetivo a criação de mecanismos que coí-
bam e previnam a violência ao gênero feminino no ambiente domésti-
co, assim como no referido art.5º e seus incisos, que defini o que con-
figura a violência doméstica contra a mulher:

Art. 5º (...)
I - no âmbito da unidade doméstica, compreendida como 
o espaço de convívio permanente de pessoas, com ou 
sem vínculo familiar, inclusive as esporadicamente agre-
gadas;
II - no âmbito da família, compreendida como a comuni-
dade formada por indivíduos que são ou se consideram 
aparentados, unidos por laços naturais, por afinidade ou 
por vontade expressa;
III - em qualquer relação íntima de afeto, na qual o agres-
sor conviva ou tenha convivido com a ofendida, indepen-
dentemente de coabitação.
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 Um dos fatores da ocorrência da prática do feminicídio se dar 
em decorrência da prática de vários atos contínuos de violência no 
âmbito de habitação familiar, em que permanece uma relação de inti-
midade ou parentesco, seja consanguíneo ou por afinidade, quando 
a mulher por representar um objeto de mando da figura masculina, 
é considerada ser inferior. Podemos refletir que a violência no âm-
bito doméstico familiar praticada em desfavor da mulher nem sem-
pre será proveniente do homem, apesar de que essa acontecerá em 
maior número. 

Nesse sentido, para Campos e Corrêa (2009) a relação de po-
der e desequilíbrio no meio dos sexos feminino e masculino são fato-
res responsáveis pela violência contra a mulher. Onde a cultura pa-
triarcal está ligada a um homem como ser superior, que controla tudo 
a sua volta, transformando assim a mulher em um ser inferior social-
mente, tornando- se a mulher a subordinada, das mais cruéis formas 
e exploração do gênero masculino ao feminino.

A Lei Maria da Penha conceitua e evidencia os vários tipos de 
violência presente nas relações no ambiente doméstico, nas relações 
de convívio, e por essa razão a violência contra a mulher no meio do-
méstico não pode ser entendida somente como física, pois uma pes-
soa pode também sofrer em termos psicológicos, morais, materiais e 
sexuais. Convergente com o artigo 7° da Lei 11.340/06 e seus incisos: 

Art. 7º. São formas de violência doméstica e familiar con-
ta a mulher, entre outras;
a violência física(...);
a violência psicológica(...);
a violência sexual(...);
a violência patrimonial(...);
a violência moral(...).

Necessário se faz uma breve explanação sobre cada tipo de vio-
lência trazida pela Lei. 13.340/2006, conforme o mencionado art. 7º da 
citada lei, no que tange a violência doméstica e familiar ela será retra-
tada de várias formas, entendendo-se a violência física como qualquer 
atitude que o ofenda a integridade física ou saúde corporal; a Psicológi-
ca como qualquer conduta que lhe provoque diminuição de autoestima 
e dano emocional, ou até mesmo que perturbe o prejudique o seu pleno 
desenvolvimento, ou que ainda vise controlar ou degradar seus compor-
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tamentos, ações decisões e crenças mediante humilhações, ameaças, 
insultos, perseguições, manipulações, vigília, chantagens de qualquer 
tipo, exploração, bem como o direito de ir vir dentre qualquer outro modo 
pelo qual lhe cause prejuízos à autodeterminação e saúde psicológica.

Violência Sexual, ato que venha a constranger a manter, parti-
cipar ou presenciar relação sexual que não deseje, por meio de ame-
aça, coação, intimidação, emprego da força que a incentive a comer-
cializar sua sexualidade por qualquer modo, que force à gravidez, ao 
aborto, matrimônio, ou a prostituição, por intermédio de chantagem, 
coação, manipulação ou suborno que limite ou anule sua capacidade 
de exercício sobre seus direitos reprodutivos sexuais.

Violência Patrimonial, configura-se como a diminuição, deten-
ção, destruição parcial ou total dos seus objetos, ferramentas de tra-
balho, documentos pessoais, valores, bens e recursos e direitos eco-
nômicos, inclusive os que destinam a desfazer suas necessidades; e 
a violência moral compreendida como determinada conduta que con-
figura calúnia, injuria ou difamação.

1.3 Aplicação da lei 13.104/2015 nos processos brasileiros 

Para alcançar uma diminuição no crime de feminicídio é ne-
cessário mencionar a lei que a prevê, conforme dados recentes do 
CNJ, a promulgação e vigência da lei que prevê o feminicídio como 
qualificadora do art.121 do Código Penal Brasileiro, aos Tribunais de 
Justiça no ano de 2016 foram instaurados 1.287(um mil e duzentos e 
oitenta e sete) e no ano de 2017 foram 2.643 (dois mil seiscentos e 
quarenta e três) processos de feminicídio, do quais 2017 no final de 
2017 tinham 3.039 que não cabiam mais recursos.

Desde a edição da lei 13.104/2015, no qual tornou o a qualifi-
cadora do tipo penal homicídio assassinado em razão de gênero fe-
minino, o qual tornou-se hediondo, quando praticado nessas circuns-
tâncias. Conforme “o Mapa da Violência de 2015, por Julio Jacobo 
Wailselfisz, “o número de mulheres vítimas de homicídio aumentou 
de 3.937 para 4.762 entre os anos de 2003 e 2013”, o que caracteri-
za um percentual de 8,8%. Os magistrados da Justiça Estadual, fren-
te ao fenômeno social, emitiram no ano de 2017: 4.829 sentenças, 
2.887 a mais que em 2016.
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Conforme o CNJ, a capacidade da justiça não atende ao nú-
mero de processo, a quantidade de processo é maior que a capaci-
dade do judiciário de julgar os autores dos crimes. Em 2017 o ano 
terminou com o número 10,7 processos sem julgamento da justiça, 
conforme o estudo do O Poder Judiciário na Aplicação da Lei Maria 
da Penha – 2018”, realizado pelo Departamento de Pesquisas Judi-
ciárias (DPJ/CNJ), com fundamento nas informações fornecidas pe-
los Tribunais de Justiça, que tiveram dificuldades em apresentar cor-
retamente o número correto de ações que estavam em tramitação. 

Conforme os dados expostos, a penalidade mais rigorosa 
com a promulgação da Lei 13.104/2015, percebe-se que ainda há 
um crescente aumento no número de assassinato de mulheres ain-
da permanece em alta. Em 07 de agosto de 2018 a ministra Carmem 
Lucia quando ainda presidente do Supremo Tribunal Federal, duran-
te a sessão ordinária de nº 275 do CNJ, ressaltou a relevância da Lei 
Maria da Penha no enfrentamento da violência contra a mulher e con-
sequentemente do evento morte.

A ministra faz avaliações e diz que a Lei Maria da Penha deve 
servi como base na contenção das agressões sofridas pelas mulhe-
res, para que só assim possa haver uma mudança na cultura de vio-
lência contra mulher, não sendo como em outros momentos da his-
tória considerado como caso de elevado ou excesso de amor, e ape-
nas como relação de poder, só isso. Pois é discutida uma situação 
que é grave e também um mau exemplo para sociedade em especial 
a infância e juventude.

Diante disso passaremos a explanar a importância da Lei Ma-
ria da Penha no enfretamento ao feminicídio no âmbito da violência 
doméstica familiar, como forma de garantir os direitos e a dignidade 
da pessoa humana as mulheres vítimas da secessão de seus direi-
tos, inclusive à vida.

1.4 Utilização da Lei Maria da Penha como forma de prevenção 
ao Feminicídio

Após a ocorrência do caso da “Maria da Penha” de violência 
doméstica, ser levada a Comissão Interamericana de Direitos Hu-
manos da Organização dos Estados Americanos – OEA, a vítima 
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em particular fez o protocolo da notícia, juntamente das Organiza-
ções Comitê Latino Americano e do Caribe para a defesa dos Direi-
tos da mulher (CLADEM) e Centro Pela Justiça e o Direito Interna-
cional (CEJIL).

Foi a partir daí que o Brasil recebeu uma recomendação para 
que adotasse medidas no âmbito de todo o país com o propósito de 
que fosse eliminada as tolerâncias Estatais frente à violência domés-
tica contra a mulher, conforme relatório 54/2001 feito pela Comissão 
Interamericana de Direitos Humanos. 

Diante dos episódios ocorridos o país se viu na necessida-
de de criar mecanismos de combate específicos à violência contra a 
mulher com a criação inicial do projeto de Lei 4.459/2004, mais tarde 
no Senado projeto recebeu várias modificações, alterando-se para 
o projeto de Lei da Câmara 37/2006, o qual se conhece atualmente 
pela Lei 13.340/2006. 

A elaboração da Lei 11.340/06 criou mecanismos para repri-
mir a prática de violência doméstica e familiar contra a mulher, com-
pondo a implantação de diferentes serviços, apresentando um aten-
dimento especializado às mulheres vítimas de violência doméstica e 
familiar nos termos da Constituição Federal no art. 226, § 8º.

Lavorenti (2009) afirma que a lei atende as sugestões interna-
cionais e tem como objetivo dar resposta plena e articulada ao com-
bate a violência de gênero doméstica familiar e tem como propósito 
a implantação de dispositivos que se propõem coibir a violência con-
tra a mulher no âmbito doméstico familiar e tentar buscar o respeito, 
à igualdade e dignidade da mulher. 

O art.6º da referida lei enfatiza que a violência doméstica fa-
miliar, cria uma das formas de violação dos direitos humanos. A lei 
11.340/06 traz simultaneamente, regras penais e extrapenais, assim 
como diretrizes e princípios com a intenção de prevenir as eventuais 
práticas de violência no cenário doméstico familiar, visando garantir 
a proteção especialmente a mulher vítima das mais inúmeras formas 
de violência. 

A Lei Maria da Penha é cada vez mais reconhecida como ins-
trumento jurídico, que proporciona a diversas mulheres a tentativa de 
uma vida sem violência, pois a legislação estabelece o inquérito po-
licial para investigar e apurar a prática de violência doméstica, bus-
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cando garantir o auxílio e assistência do judiciário gratuitamente em 
sede judicial e policial. 

Criou centros de prestação de assistência profissional de for-
ma psicossocial e jurídica, por meio de delegacias especializadas, 
casas de abrigo, núcleos de defensorias públicas, promotorias es-
pecializadas, atendimento de saúde, perícias médico-legais especia-
lizadas, e centros de reabilitação e educação para os autores dos 
crimes. Um dos mecanismos trazidos pela Lei 13.340/06 são sobre 
as medidas cíveis cautelares conhecidas como “medidas protetivas”, 
baseada nas leis italianas e espanhola, está prevista nos art.18 a 24 
da referida lei, os quais preveem como e quando as medidas devem 
ser aplicadas.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O presente trabalho objetivou analisar como ocorrem os fe-
minicídios no âmbito doméstico e familiar, e por quais motivos eles 
acontecem em um ambiente que geralmente traz a sensação de se-
gurança. A metodologia usada para a realização do estudo proposto 
se demonstrou satisfatória, e análise de dados trouxe os dados ne-
cessários para a finalidade deste trabalho, uma vez que respondeu 
a problemática da pesquisa, alcançando os objetivos gerais e espe-
cíficos.

Pode-se identificar que quando se trata de legislação o Brasil, 
tem conseguido grandes avanços com Leis que trazem em suas di-
retrizes, tipificação como a qualificadora do crime de feminicídio com 
a Lei 13.104/2015, bem como a Lei Maria da Penha 13.340 que bus-
ca prevenir e erradicar a violência doméstica.

Sabe-se que esse problema é acarretado pela desigualdade 
de gênero demonstrada na evolução da sociedade em que vivemos 
que claramente ainda é patriarcal, demonstrado pelo motivo que le-
vou a morte ou a tentativa das mulheres nos processos analisados, 
sendo o início fático que acarreta o feminicídio no âmbito doméstico 
familiar.

Dessa forma, fica demostrado que a justiça está fazendo seu 
papel perante a sociedade, o que está faltando é conscientização 
das pessoas para que elas entendam o que é a qualificadora do fe-
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minicídio, pois claramente os jurados do Tribunal do Júri do proces-
so nº 000070-12.2018.0098, parecem não terem entendido o que en-
seja a violência no ambiente doméstico familiar que enseja a qualifi-
cadora do feminicídio.

 Ficou demostrado na pesquisa documental que a violência fí-
sica sempre vem acompanhada de outros tipos de violência, confor-
me relatos no inquérito dos autos processuais em que os familiares 
das vítimas relatam violência física e psicológica, anteriores ao epi-
sódio fatal. 

É valido ressaltar que a mulher também precisa ser conscien-
tizada, pois ficou demonstrado que as mulheres não denunciaram as 
violências anteriores ao momento em que seus companheiros efe-
tuaram os golpes com uma faca arma-branca, com o dolo de matar 
conforme demonstrado na análise de dados.

E que essa conscientização deve ser para todos, sejam os fa-
miliares, vizinhos, associação de moradores, o estudante de direi-
to, ou seja, toda população, porque a violência contra a mulher é um 
problema de todos, até pelo fato que todos estão sujeitos aos prejuí-
zos causados por essa violência, que pode ser contra uma mãe, uma 
irmã, uma avó, uma tia, em que se a sociedade não se conscientizar, 
permanecerá em meio à violência.
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CAPÍTULO 24

PRIVACIDADE DO USUÁRIO NAS REDES SOCIAIS

Leandro de Aguiar Amorim

Maria da Conceição Carvalho do Nascimento

Maria dos Remédios Souza Cruz 

RESUMO
A pesquisa abordou sobre o tema privacidade do usuário nas redes 
sociais. O problema de estudo dessa pesquisa foi saber se é possí-
vel haver privacidade no ambiente virtual sem que haja violação de 
direitos? Com relação a justificativa do trabalho científico, social, con-
tribuir para alertar sobre o uso despercebido de alguns internautas a 
respeito das redes sociais. Busca demonstrar como sociedade tem 
seus direitos à privacidade, violados constantemente, de forma invo-
luntária. O objetivo geral da pesquisa é discutir sobre os   direitos de 
privacidade na internet, considerando os meios legais de proteção 
aos usuários e, ao passo que os objetivos específicos são: especifi-
car o conceito de privacidade e seu processo histórico, analisar a le-
gislação específica das políticas de privacidade dos dados e pesqui-
sar as garantias e procedimentos de proteção aos dados dos usuá-
rios. A pesquisa é bibliográfica e de caráter descritiva. Facilitando a 
investigação através do estudo de conhecimentos armazenados em 
livros e documentos, que se utilizou dos seguintes métodos de pro-
cedimento: o método dedutivo, que trouxe um esboço sobre o termo 
privacidade do usuário nas redes sociais. 
Palavras-Chave: Legislação. Privacidade. Usuário na Internet. 

ABSTRACT
The research addressed the issue of user privacy on social networks. 
The study problem of this research was to know if it is possible to 
have privacy in the virtual environment without violating rights? Re-
garding the justification of the scientific, social work, to contribute to 
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warn about the unnoticed use of some internet users regarding social 
networks. It seeks to demonstrate how society has its rights to priva-
cy, constantly violated, involuntarily. The general objective of the re-
search is to discuss about privacy rights on the internet, considering 
the legal means of protecting users and, while the specific objecti-
ves are: to specify the concept of privacy and its historical process, 
to analyze the specific legislation of privacy policies. data privacy and 
research user data protection guarantees and procedures. The rese-
arch is bibliographic and descriptive. Facilitating research through the 
study of knowledge stored in books and documents, which used the 
following methods of procedure: the deductive method, which brought 
an outline of the term user privacy in social networks.
Keywords: Privacy. User on the Internet. Legislation.

1 INTRODUÇÃO

Essa pesquisa tem como tema privacidade do usuário nas re-
des sociais, a qual visa questionar sobre a existência da privacidade 
no ambiente virtual, além de alertar os usuários sobre o uso desper-
cebido da internet. 

Vive-se em uma sociedade informatizada com os avanços 
tecnológicos e dominada pelo homem em todos os aspectos, enten-
demos que a importância que se dá acerca de parte de informações 
nossas é tão grande e valiosa quanto a pessoa que a detém.

Como esses avanços estão em ritmo acelerado pelo homem, 
a legislação não consegue acompanhá-lo, necessitando de regula-
ção a ser implantada  no uso, da internet por meio de uma análise de 
riscos e vantagens em favor  da sociedade ao acessar o ambiente vir-
tual.                                                                                                                                                                                                                                                                                         

As mudanças registradas no campo tecnológico de informação 
têm mudado a vida dos indivíduos, em uma rapidez que torna-se preo-
cupante para os estudiosos do assunto, porque o ingresso destes avan-
ços com repercussões diferenciados não trouxe somente fatores positi-
vos, mas também fatores negativos, que prejudicam a convivência em 
sociedade, tendo como vítimas, pessoas famosas ou anônimas, quan-
do estão em condição de internautas da WEB- Rede Mundial de Com-
putadores que tem uma configuração na Internet e nas Redes Sociais.
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Assim sendo, a presente pesquisa tem como justificativa, con-
tribuir para conscientização dos usuários sobre os riscos ao expor in-
formações pessoais no ambiente virtual, ou seja, busca demonstrar 
como a sociedade tem seus direitos a privacidade   violados constan-
temente de forma involuntária.

O objetivo geral da pesquisa é discutir sobre os direitos de pri-
vacidade na internet, considerando os meios legais em segurança 
aos internautas e os meios de segurança às informações intimas nas 
redes sociais. Ao passo que, os objetivos específicos objetivam deta-
lhar o conceito de privacidade e seu processo histórico, além de ana-
lisar a legislação específica das políticas de privacidade dos dados, e 
por fim, pesquisar as garantias e procedimentos de proteção aos da-
dos dos usuários.

A metodologia utilizada no presente artigo foi a pesquisa bi-
bliográfica, ou seja, a investigação através do estudo de conhecimen-
tos armazenados em livros e documentos, que utilizou-se do seguin-
te método de procedimento: o método dedutivo que trará um esboço 
sobre o termo direito e privacidade na internet

Nas hipóteses de estudo, ao expor informações pessoais na 
internet os usuários, possibilitam a invasão de sua privacidade, cau-
sando sérios problemas. A política de privacidade presente em diver-
sos sites, não garantem segurança quanto a exposição de dados de 
seus usuários nas redes sociais.

Na legislação não há dispositivo legal que resguarde a preser-
vação de informações dos usuários, pois não existem normas que re-
gulem informações de cunho pessoal dos usuários. 

A lei 12.965/14 – denominada Marcos Civil tem eficácia em 
sua aplicabilidade, nos casos de exposição da vida particular   dos 
usuários na internet.

A privacidade no ambiente virtual é uma maneira de se contro-
lar informações e exposições que disponibilizamos para pessoas co-
nhecidas e desconhecidas por meio da internet.

A Legislação sobre os assuntos nos trouxe muitas novidades 
quanto aos procedimentos sobre navegação segura e privativa da in-
timidade na internet. Empresas ou órgãos públicos só poderão guar-
dar ou usar dados pessoais fornecidos com o consentimento expres-
so dos usuários.
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Inovações foram trazidas com a citada legislação, como os 
dispositivos que auxiliam os usuários e promovem a privacidade nas 
redes sociais. Dentre podemos citar dentre eles: proteção aos da-
dos pessoais dos cidadãos; apoio ao desenvolvimento tecnológico 
no Brasil; mais segurança jurídica; legislação unificada, proporcio-
nando uma única forma de tratar os dados coletados.

Mas é preciso que termos cuidados para a proteção de nossa 
privacidade nas redes sociais como: verificar a configuração da rede, 
desta maneira você decide se estas informações serão públicas; evi-
tar usar armazenamento público para dados privados; ao navegar, 
utilizar o modo anônimo; não disponibilizar informações importantes 
como: números pessoais como e-mail e telefone para lojas, procu-
rar usar senhas seguras e evitar informar sobre o seu dia na internet.

 Os crimes mais praticados via internet estão relacionados à 
honra, calúnia, difamação e injúria. Compartilham fake News, que 
suja a imagem de pessoas, espalham a exposição imprópria que pre-
judicam a privacidade de terceiros, dentre outros males típicos de 
uma sociedade moderna.

Quanto a legislação, o direito à privacidade está garantido na 
Constituição Federal em seu art.5º inciso X, assim descrito: “são in-
violáveis (...), a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das 
pessoas, assegurando o direito a indenização pelo dano material e 
moral decorrente de sua violação”. Já o art. 21 do Código Civil diz 
que: “A vida privada da pessoa natural é inviolável e que o juiz, a re-
querimento do interessado, adotará providências necessárias pra im-
pedir ou fazer cessar ato contrário a esta norma’. 

A internet é essencial para que haja o funcionamento das di-
versas estruturas sociais que proporcionam difusão, armazenamento 
e processamento de dados com grande precisão. O desenvolvimen-
to das redes sociais virtuais tem provocado mudanças na sociedade 
como também na esfera judicial.

Dada a importância da internet e da complexidade das rela-
ções estabelecidas, os direitos e deveres hão de ser garantidos aos 
sujeitos envolvidos. Buscando a permanente aplicação da principio-
logia proveniente da tábua axiológica constitucional, de forma a pro-
mover a elaboração de normas que visem segurança, não apenas do 
corpo físico, mas também do corpo eletrônico, formado pelos dados 
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e informações íntimas de cada pessoa. As relações desenvolvidas 
na internet devem obediência   estrita aos princípios constitucionais, 
como o princípio fundador do Estado Democrático de Direito brasilei-
ro, a dignidade da pessoa humana, e o intérprete à luz da legalidade 
constitucional. Diante do conflito ou do litígio, deverá colocar os inte-
resses existenciais em posição de preeminência.

2 REFERENCIAL TEÓRICO

Os conflitos em torno da privacidade na rede ocorrem, quan-
do resolvermos nos tornar cada vez mais integrado ao mundo digi-
tal, chamado internet, para tanto abrimos mãos de direitos básicos ir-
renunciáveis ao ser humano, tais quais são primordiais ao indivíduo. 

Ao usar a internet, o usuário conseguiu se expor tão rápido, 
a tal ponto que, mesmo   desejando uma vida mais reservada, não é 
mais possível dentro de pouco espaço de tempo. A internet   tornou-
-se um recurso importante à humanidade, mas tem seu lado bom e 
ruim que decorrem de muita cautela ao navegar, dentre as quais, não 
expor suas informações na internet.

Relacionada com o direito subjetivo à privacidade será inerente 
a cada indivíduo, no qual abrange o modo de vida de um povo, às ativi-
dades cotidianas no ambiente familiar e afetivo, os costumes, a perso-
nalidade, os pensamentos, e, os segredos nas mais diversas situações.

Lafer (1998, apud Maciera 2012, p.50) descreve   privacidade 
como um direito único, mas que deverá excluir aos desconhecidos o 
conhecimento de sua vida intíma. 

Com uma visão constitucionalista e mesma linha de pensa-
mentos às palavras de Bastos (2002, p.56) define privacidade como 
sendo: a capacidade que cada indivíduo tem de não permitir que es-
tranhos adentrem em sua vida privada sem permissão para obter in-
formações posterior divulgação e exposição.

Conforme Bittar (2001, p.07) parte da informação de que nos 
pertence são características natas da personalidade do indivíduo e a 
violação da privacidade, gera punição contida em nossa legislação. 
Protegidos e resguardados o bem mais precioso da pessoa humana.

Sendo assim, a proteção à privacidade do indivíduo deve ser 
vista como um direito essencial a ser resguardado contra invasões a 
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exposição de informações pessoais no ambiente virtual. Compete ao 
indivíduo o direito à escolha a quem contar sobre sua vida particular.

2.1 Privacidade: pressupostos históricos e conceituais

Compreende-se melhor sobre o tema estudado no presente 
trabalho, no qual serão abordados: conceitos, história e importância 
sobre a privacidade.

A conquista dos direitos individuais na legislação é uma das 
conquistas mais importantes para os indivíduos, ocorrendo mudan-
ças na convivência, entre os direitos individuais e o direito a um am-
biente próprio para indivíduo.

As discordâncias existentes entre o indivíduo e a sociedade 
surgiu a necessidade de criação de leis para proteção à vida privada.

A palavra privacidade é descrita de privacy, que vem do latim 
privare. Não possui um significado objetivo e único, tendo assim, inú-
meros conceitos podendo ser mais abrangente ou restrito, conforme 
os doutrinadores.

Segundo a teoria dos círculos concêntricos de Robert Alexy, 
diferencia- se entre os três níveis da etapa na vida privada, explica-
do por Marques (2008 p.1)

A Teoria dos Direito  Fundamentais de  Robert Alexy so-
bre o direito à intimidade, ao mencionar, a teoria das Es-
feras, pela são  separadas em três níveis  decrescen-
te intensidade de proteção a vida privada, sendo: a es-
fera mais interna está o mais sigiloso, onde se armaze-
na os assuntos mais secretos e reservados que não po-
dem chegar ao conhecimento dos outros; a esfera priva-
da ampla, o que se pode levar ao conhecimento de pes-
soas de confiança sendo excluídos os outros; e a esfe-
ra social,  tudo o que não faz parte da vida intima e que 
não deve chegar ao conhecimento das pessoas (MAR-
QUES, 2008 , p.1).

Datam do século XVIII, os primeiros escritos sobre o direito à 
privacidade.  Mudou-se totalmente o dia a dia das pessoas, com a 
ascensão de um estilo de vida na sociedade, propondo mudanças no 
ambiente urbano e modificando a vida da população. Como o surgi-
mento de novidades para o lar, variadas atividades, sem contato pes-
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soal no dia a dia surgiram, e assim a noção de privacidade. Embora 
não sendo conhecida em outros lugares, é muito importante e consi-
derado essencial para liberdade.

A doutrina internacional, progrediu com a constituição alemã 
de 1949, sendo pioneira, garantindo os direitos de personalidade e 
os direitos fundamentais, e o direito à privacidade, sendo que a par-
tir de então ganhou força e propagou-se por todo o ordenamento ju-
rídico no mundo.

A vida digna é uma garantia dos direitos fundamentais do ser 
humano contida na CF/88 descrita em seu art.5º inciso X, e havendo 
violação à vida íntima do indivíduo, pode-se requerer a indenização 
pelo dano decorrente de sua violação. 

O Código Civil de 2002 faz menção em um capítulo inteiro so-
bre os direitos à personalidade em seu artigo 21 que diz: A vida pes-
soal do indivíduo é inviolável, cabendo à autoridade judiciária a pedi-
do do interessado, agir de forma a punir qualquer ato oposto a norma 
legal. Conforme legislação pertinente a cada situação.

Quanto à penalização, compete ao ordenamento jurídico, 
doutrinas de se encarregar e determinar a responsabilização civil aos 
provedores de internet, já que ausência de uma norma que descre-
va a punição necessária pela exposição de conteúdos não autoriza-
dos, uma vez que há discordância quanto à punição acerca do con-
teúdo em si publicado sem autorização. Se em conjuntamente com o 
autor da ofensa ou se somente haverá punição sobre a responsabili-
dade pelo desacato á determinação judicial de retirada da exposição 
do fato. Diante disso, entende-se que existe necessidade da execu-
ção do processo judicial para o cumprimento da retirada da exposi-
ção do conteúdo.

2.2 A importância da privacidade

A importância da privacidade se dá pelo fato de não ser so-
mente de interesse único do indivíduo, mas sim de uma coletividade, 
como salienta Vidal (2010).

Compreendemos que a proteção da privacidade não é 
somente do indivíduo, mas sim de uma coletividade que 
deve protegê-la Sendo assim, o modo como lhe damos 
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muda a sociedade como um todo. Sendo uma particulari-
dade do indivíduo (VIDAL, 2010, p.12).

Divulgação de informações e exposição de dados dos usuá-
rios ocorrem constantemente no Brasil. Alguns passam despercebi-
dos, não ganhando tanto destaque nas mídias, pois, as vítimas des-
ta ação preferem não denunciar os invasores, por vergonha quanto 
à divulgação de informações de sua vida privada exposta ou por não 
saberem quem são seus invasores.

Observa-se que as redes sociais, a internet como um todo, 
têm forte poder sobre os usuários que a utilizam, certos de navega-
rem sem deixar registro de dados, o que é impossível, e acabam co-
locando a sua vida privada em risco, o que poderia causar prejuízos 
incalculáveis e danos irreparáveis ao indivíduo.

2.3  O que é internet?

Podemos conceituar como um conjunto de rede que, tem 
como função promover comunicação entre computadores para for-
necer informações diversas ao usuário. Ligados entre si por cabos e 
linhas, em âmbito mundial, descentralizado e de acesso público, sen-
do seus principais serviços oferecidos, o correio eletrônico, o chat, a 
web, que são transmitidos por meio de protocolos (LEONARDI, 2012, 
p. 149)

Sendo de grande valia para as pessoas, a internet é um cam-
po minado e precisamos termos certos cuidados quanto à exposição 
de conteúdos e alertar a sociedade dos perigos ao navegar no am-
biente virtual e, que manter a privacidade é importante nas redes so-
ciais. Desse modo, deve ser tratada de forma criteriosa, com mui-
ta cautela na coleta de informações e atenção especial a segurança 
quanto ao envio. Para que a tecnologia seja utilizada como uma fer-
ramenta de apoio para interligar as pessoas na sociedade.

A lei da internet - Marco Civil (Lei nº 2.126/2011) em seu art.5º 
Inciso I, descreve internet como sendo uma rede, resistente   que ca-
naliza todos os computadores do mundo através de vários canais in-
terligadas, visando o envio    de informações de dados entre os com-
putadores por meio de fibras óptica para vários lugares do mundo.
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Denominada meio de conexão entre computadores, que trans-
mite informações por meio do compartilhamento de dados entre dis-
positivos, com Hardware (servidores, modems, roteadores) e de me-
canismos como software (browser/navegadores, aplicativos, plugins 
etc.) ligados por meio de comunicação de uma vasta aparelhagem, 
que com uma variedade de informação possibilitou o acesso a servi-
ços diversificados por meio de página de web sites.

De acordo com a historiadora Véronique Dumas (2014), a in-
ternet surgiu ao final dos anos 60, durante a Guerra Fria, sendo cria-
da pelo governo americano, estabelecendo um conjunto de informa-
ções militares entre seus grupos de comandos. Estariam tão resis-
tente que não seria fácil sua destruição, mesmo com ataque nuclear.

Em 1969 passou a funcionar a rede ARPA net. Um órgão de 
Defesa Americana, criada em 1957 após a corrida armamentista com o 
teste de lançamento do satélite Sputnik pelos soviéticos, como garan-
tia da superioridade bélica, cientifica e técnica   aos seus adversários.

Em 1990, foi criado o protocolo HTTP (Hype Text Transfer Pro-
tocol) e da linguagem HTML (Hyper Text Markup Language) que pos-
sibilitou a navegação entre outros sites, ou entre suas páginas, dan-
do início a Wolrd Wide Web (www) liberando á internet ao público, e 
a empresas públicas e privadas.

2.4 O uso da internet e o direito à privacidade

Em pleno século XXI, nos lugares mais remotos do nosso 
país, ainda existem pessoas sem acesso à internet, fora das informa-
ções da era digital e ainda não possuem se quer um endereço eletrô-
nico, seria uma pessoa desatualizada à sociedade. Sendo uma no-
vidade mundial, apenas os institutos de pesquisa científica tinham o 
privilégio de ter acesso a internet sendo   os primórdios na era digital.

Por tratar-se de um conjunto de redes em rede compar-
tilhadas de dimensões globais da rede de computadores 
interconectados, não há registro sobre controle de ne-
nhum governo ou qualquer entidade que exerça sobre 
o uso da internet. Por este motivo vários países ainda 
não tem uma regulamentação específica para o seu uso, 
como é o caso do Brasil (LEONARDI 2005, p.11).
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A insegurança jurídica é um dos problemas enfrentado por na-
vegarmos em ambientes inseguros, por não existir leis próprias que 
controlem ou pelos menos amenizem as ações realizadas por pes-
soas mal-intencionadas aos seus usuários. Em virtude dessa insegu-
rança o principal bem antigo é a privacidade dos internautas no meio 
virtual. A presença de uma legislação eficaz é necessária e a ausên-
cia de tecnologia adequada são fatores para a violação de privacida-
de e dificultam a punição aos atos lesivos e ofensivos como ressalta” 
(LEONARDI, 2012, p 42).

Não há informações sobre a existência de   uma legislação 
que controle e regulamente o uso da internet, por parte de gover-
nos ou entidade particular. Muito se discute sobre o assunto em âm-
bito jurídico. E enfrentamos problemas por insegurança jurídica acer-
ca do assunto.

Para coibir a invasão de privacidade é necessário segurança 
e privacidade   e a existência de uma legislação eficiente. As empre-
sas também deverão adotar certos cuidados para evitar ataques ci-
bernéticos.

Os Hackers são pessoas mal-intencionadas que usam as re-
des sociais e utilizam-se de meios ilegais para enganar e até mesmo 
roubar os usuários na web, sendo os meios mais usados: o envio de 
mensagens falsas através de e-mails, espalhar programas contamina-
dos (malware) nos computadores por meio de arquivos ou links, para 
ter acesso às informações e roubar os dados dos internautas da rede.

Os programas maliciosos ou malware, assim como são desig-
nados no mundo virtual são serviços para destruir ou capturar os dados 
da pessoa que, desprevenida que os utilizam. Os mais prejudiciais são:

a) Cavalos de Tróia (trojans): é um tipo de programa com 
acesso remoto ao computador que o contamina.  Pega dados do usu-
ário e retransmiti a outra máquina, perigoso e muito usado.

b) Worms (vermes): É um vírus competente mais do que os 
outros. A diferença está na propagação: dispensam com facilidade 
para os computadores automaticamente. 

c) Spywares: observam o dia a dia das atividades dos usuá-
rios e capturam informações sobre eles e são colocados em softwa-
res de procedência duvidosa. Ao coletarem as informações as difun-
dem na internet.
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d) Keyloggers: são vírus embutidos em pequenos aplicati-
vos, muito usado para capturar senhas.

e) Hijackers: são programas que «sequestram» navegadores 
de internet. Eles travam as janelas impedindo o acesso. 

f) Rootkit: É dos mais perigosos, captura dados do usuário. 
Não há como detectá-lo, pois, camuflam-se no sistema. 

 Segundo dados colhidos junto ao site ser digital informática, 
esses programas são perigosos e usados para à prática ilícita nas re-
des sociais, capturam dados e prejudicam sistemas. Computadores, 
tablets, aparelhos de telefonia, televisores, videogames. Sem antiví-
rus atuam em sistemas desatualizados nos computadores. É impor-
tante manter os equipamentos atualizados para evitar invasões, com 
detectores antivírus.

É preciso ter cuidado e constante vigilância. Não acessar links 
chamativos e desconhecidos com propagandas enganosas para evi-
tar assim, que o vírus ou programas possam infectar seu computador.

2.5 O direito à privacidade no uso da internet: discussões no 
âmbito da legislação brasileira

Foi de grande relevância a atuação do Poder Legislativo e 
apoio da população em geral para   a garantia da aprovação de uma 
lei que regulasse e que pudesse assegurar a liberdade ao exercí-
cio da cidadania e à manifestação de informação no espaço virtual, 
fincando a comprovação legal aos direitos fundamentais constitucio-
nais. A lei da Internet surge, como legislação reguladora da internet, 
e ainda como um instrumento de preservação à cidadania e de de-
senvolvimento da característica nata do indivíduo.

Ao tornar constitucionalizados a proteção aos direitos indivi-
duais do ser humano, como os direitos fundamentais de personalida-
de à privacidade e à proteção de dados, a lei da Internet – Marco Ci-
vil contemplou princípios que condicionam o exercício regular do di-
reito de acesso à internet. Para o legislador, cabe agir acerca da res-
ponsabilização sobre os provedores de serviços da internet pelo con-
teúdo exibido especificando, executando regras particulares de res-
ponsabilidade a cada situação em questão.
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O Marco Civil tem a função de proteção aos dados pessoais 
usados de forma ilícita por estranhos, como também a disposição de 
dados mediante ordem judicial. Estabelecendo princípios, garantias, 
direitos e deveres para o acesso à internet no Brasil.

Os gerenciadores de uso da internet têm direitos e deveres, 
já a lei reguladora, garante a liberdade de expressão, mas proíbe a 
censura, prevendo que esses somente podem ser punidos civilmen-
te. Após decisão judicial específica, em caso e desobediência quan-
to à decisão, se não procederem com a retirada do conteúdo indi-
cado como proibido. A exceção à regra está no que, desrespeita ao 
conteúdo do material contendo cenas de explícitas e conotações se-
xuais de caráter privado, basta um pedido extrajudicial do interessa-
do para o acesso   a obrigação para disponibilizar o conteúdo posta-
do. Como vemos, o Marco Civil prever e qualifica a punição e respon-
sabilização como subsidiária, não havendo igual qualificação na situ-
ação descrita.

É função dos   tribunais fazer cumprir a lei, e cobrar a respon-
sabilização, e d encarregar-se manifestar-se quanto ao posiciona-
mento jurídico sobre as atribuições civis dos provedores de aplica-
ções de internet inserida na Lei da Internet - Marco Civil, uma vez que 
no dispositivo legal há controvérsias acerca dos deveres, se é so-
mente pelo conteúdo em exposto, com o autor da ofensa ou apenas 
pela desobediência à ordem judicial de retirada do material. 

É importante que os navegadores tenham consciência sobre o 
que se revela a respeito de vida no ambiente virtual. Criem hábitos de 
monitorar e preservar a divulgação de suas informações pessoais (texto, 
dados, imagens, vídeos) para que havendo alguma invasão contra as 
mesmas, seja possível identificar o conteúdo ilícito visando, assim retirá-
-lo rapidamente de circulação como forma de minimizar o dano sofrido.

Exemplos de violação de privacidade de conotação público 
foram propagados nos meios de comunicação e nas redes sociais 
como os casos: da modelo Danielli Cicarelli com seu namorado quan-
do foram exibidas suas imagens e vídeos por um paparazzo duran-
te um ato sexual em uma praia na Espanha; a Artista Carolina Die-
ckmann que teve 36 fotos íntimas vazadas na internet por hackers, 
retiradas de seu e-mail. Na época pediam dinheiro para não publi-
carem. Por falta de uma legislação, os invasores foram penalizados 
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de acordo a legislação penal pelos crimes de extorsão e furto, sendo 
criada depois a Lei nº 12.737/ 2017 - denominada Lei Carolina Die-
ckmann. Trata-se sobre a tipificação criminal de crimes informáticos. 

O ator Murilo Rosa vítima dos criminosos, teve suas fotos ínti-
mas (nu) vazadas na internet em 2013. 

Uma adolescente de 16 anos de Santa Catarina ao descobrir 
que seu ex-namorado havia espalhado suas fotos seminuas no face-
book e Twitter, cometeu suicídio.

Rosana Hermann teve sua senha roubada no Twitter e mais 
de 20 mil postagens foram apagadas de diversos assuntos registra-
dos na rede.

Conclui-se que é necessário ter uma legislação eficiente que 
possa agraciar todos os tipos de violação de privacidade que venha 
ocorrer no ambiente virtual e punir aqueles que agem de forma mal-
-intencionada ao publicar ou divulgar informações não autorizadas.

2.6 Os princípios fundamentais do uso da internet do território 
brasileiro segundo a lei 12.965/14 do marco civil da internet.

O artigo 3º da Lei 12.965/14 que estabelece princípios, garan-
tias, direitos e deveres para o uso da Internet no território brasileiro 
enuncia como princípios que regulam o uso da internet, a neutralida-
de da rede, privacidade, e liberdade de expressão as quais estão li-
gadas entre si. Porém a neutralidade da rede reforça a liberdade de 
expressão, a intimidade e o seu limite.

Determina o princípio da neutralidade que a rede deve tratar 
todos de forma igual. Tudo que transportar sem fazer discriminações 
quanto á natureza do conteúdo ou à identidade do usuário, buscando 
garantir uma experiência integral da rede e de usuários (WU, 2012, 
p.244). A regra, portanto, deve ser, o tratamento isonômico dos pa-
cotes de dados, sem distinção por conteúdos, origem, destino, ser-
viço ou terminal ou aplicação, havendo expresso vedação de blo-
queio, monitoramento e filtragem ou análise do conteúdo dos paco-
tes (art.9º). O princípio que a filtragem ou privilégio de tráfego deve 
respeitar apenas tão somente critérios técnicos e éticos, não admis-
síveis motivos políticos, comerciais, religiosos ou culturais que criem 
qualquer forma de discriminação ou favorecimento.
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A respeito a vida particular o que mais destaca-se é o controle 
da circulação das informações pessoais. Confirmada nesse sentido 
que a configuração atual sobre privacidade teria ultrapassado o eixo 
pessoa-informação-segredo para estruturar naquela da pessoa-infor-
mação-circulação-controle.

Nesse sentido, ao abordar o princípio da liberdade de expres-
são, faz-se necessário remeter ao estudo de Martins Neto (2008, 
p.29), onde alude que por maior abrangência que queira se atribuir, 
em nenhum sistema legal a liberdade de expressão é concebida em 
termos tais que signifiquem conferir proteção e imunidade a toda e 
qualquer comunicação. Significa dizer que, a internet é um sistema 
que tecnicamente aparenta ser bastante seguro, contudo, não está 
isento de falhas e invasões. 

A liberdade de expressão resguardada pelo legislador, apre-
senta no Marco Civil da Internet tutela destacada, considerada um 
fundamento, e um princípio para orientar o uso na internet no Brasil e 
dar condições para o pleno exercício do direito ao acesso à internet. 
O legislador preocupou-se com a compatibilização desses princípios, 
tendo por fim, assegurar também na internet, que a pessoa humana 
possa desenvolver livremente sua personalidade.

3 METODOLOGIA

A metodologia utilizada neste trabalho foi a pesquisa bibliográ-
fica como ponto de partida para o trabalho a ser executado, contri-
buindo para análise das informações através do estudo de conheci-
mento armazenados em livros e documentos, que se utilizará do se-
guinte método de procedimento: o método dedutivo que trará um es-
boço sobre o termo direito e privacidade na internet.

Trata-se de um resumo ou análise de obras publicadas sobre 
a teoria que direcionou o trabalho científico, que necessita uma de-
dicação, estudo e análise pelo pesquisador que realizou o trabalho e 
tem como objetivo reunir e analisar escritos produzidos para apoiar o 
trabalho científico.

Séria ainda um método que se estuda com base nas infor-
mações contidas em: livros, leis relacionadas ao tema, artigos cien-
tíficos e de matérias já publicadas. Pode-se trazer um entendimen-
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to melhor sobre o que vem a ser e a importância da pesquisa biblio-
gráfica pelo texto de Eva Maria Lakatos e Marina de Andrade Marco-
ni (2003, p.183),

Pesquisa bibliográfica, ou de fontes secundárias, inves-
tigação de material teórico sobre o assunto de interes-
se. Abrange toda bibliografia uma especificação da me-
todologia é a que abrange maior número de itens, desde 
as publicações avulsas, boletins, jornais, revistas, livros, 
pesquisas, monografias, teses, material cartográfico etc., 
até mesmo os meios de comunicação. Tendo como finali-
dade colocar o pesquisador em contato direto com tudo o 
que foi escrito, dito ou filmado sobre determinado assun-
to, inclusive conferências seguidas de debates que te-
nham sido transcritos por de alguma forma, quer publica-
das, quer gravadas”.

Portanto, consistiram como fonte de pesquisa as mais diver-
sas opiniões sobre o tema, sejam eles manuais, obras de referência, 
sites especializados em notícias e reportagens, teses e dissertações, 
assim como diversos autores relevantes que serão mais utilizados ao 
longo da realização do trabalho.

Este estudo é um método de revisão integrativa, por meio do 
qual se analisa um tema estudado em pesquisas anteriores, com ob-
jetivo de compreender melhor sobre o assunto. O estudo foi desen-
volvido a partir das seguintes etapas: identificação do tema em es-
tudo e seleção da questão da pesquisa, estabelecimento de critério 
de inclusão e exclusão; identificação e seleção dos estudos; catego-
rização dos artigos e apresentação da revisão/síntese conhecimento 
(CRUZ; COLLET NÓBREGA, 2016).

A pesquisa bibliográfica precede no reconhecimento do pro-
blema ou do questionamento que servirá como delimitador do tema a 
ser trabalhado. Auxiliando na escolha de um método mais apropria-
do, assim, como em um conhecimento das variáveis na autenticida-
de da pesquisa.

 A tecnologia da informação por meio de seus arquivos eletrô-
nicos, facilitam a agilidade da investigação e novas descobertas em 
todas as áreas do saber, contribuindo para o bom desempenho da 
pesquisa bibliográfica.
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Conclui-se com esse trabalho que a falta de segurança de da-
dos pessoais no ambiente virtual revela-se uma diversidade. O com-
bate a esta ausência de segurança de dados pessoais representa um 
grande desafio e merece um olhar mais atento e crítico por parte do 
povo brasileiro.

Cabe ao governo federal atuar em prol da população criando 
leis que coíba ações que violem a segurança de dados na internet e 
na sociedade. Que as empresas garantidoras do acesso à internet 
possam investir mais em segurança quanto a privacidade de seus 
usuários nas redes sociais.

Que a privacidade seja uma garantia legal no ordenamento ju-
rídico como também nas redes sociais e que não haja violação às in-
formações sobre os usuários no ambiente cibernético.

A evolução tecnológica no campo negativo traz a sensação 
de perda de privacidade. Sob vigilância os indivíduos acostumam-se 
com facilidades de dispositivos e sistemas e esquecem a cada uso 
gratuito de um sistema que carrega uma infinidade de dados pesso-
ais que torna a pessoal o produto desta relação.

Que a sociedade seja mais atenta ao utilizar os meios virtuais 
para navegar com segurança sem sofrer danos.
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RESUMO
O presente artigo versa sobre tema inserido no Direito de família e 
Direito das sucessões, abordando acerca do reconhecimento da fi-
liação socioafetiva, seu conceito, base principiológica e reflexos no 
cenário do Direito sucessório, fazendo paralelo entre filiação bioló-
gica e afetiva. Objetivou-se expor a evolução do conceito e estrutu-
ra de família, apontando princípios que são sustentáculo para reco-
nhecer a filiação fundamentada no afeto, abrindo espaço para dis-
cussão sobre Multiparentalidade, que é o reconhecimento jurídico da 
relação que na prática já acontece. O tema é desprovido de disposi-
ções legais, com entendimentos acerca do assunto, mas nada legal-

https://orcid.org/0000-0001-9298-0699
mailto:angelafam350@gmail.com
https://orcid.org/0000-0002-4759-6142
mailto:gabysilveira00@gmail.com
https://orcid.org/0000-0001-9343-9685
mailto:luanahlopes@hotmail.com


381

mente tipificado. Assim, ainda há muito para explorar nesse tocante. 
A metodologia utilizada foi a bibliográfica, com fundamento em dou-
trinas, leis gerais e jurisprudências dos tribunais superiores. A partir 
desse estudo percebeu-se que o ordenamento jurídico brasileiro não 
faz distinção entre filhos biológicos e afetivos e, reconhecendo que 
a multiparentalidade representa aplicação de direitos em igualdade.
Palavras-chave: Família; Filiação socioafetiva; Parentesco; Afetivi-
dade; Multiparentalidade.

ABSTRACT
This article deals with a theme inserted in family law and inheritance 
law, approaching the recognition of socio-affective affiliation, its con-
cept, principle base and reflexes in the scenario of inheritance law, 
making a parallel between biological and affective affiliation. The ob-
jective was to expose the evolution of the concept and structure of the 
family, pointing out principles that are the basis for recognizing affilia-
tion based on affection, opening space for discussion about Multipa-
rentality, which is the legal recognition of the relationship that in practi-
ce already happens. The subject is devoid of legal provisions, with un-
derstandings on the subject, but nothing legally typified. Thus, there is 
still much to explore in this regard. The methodology used was the bi-
bliography. Thus, from this study it was realized that the Brazilian le-
gal system does not distinguish between biological and affective chil-
dren, and thus, recognizing multiparenthood represents the applica-
tion of rights in equality.
Keywords: Family. Socio-affective affiliation. Kinship. Affection. Af-
fectivity. Multiparenthood.

1 INTRODUÇÃO

O Direito de Família passou por inúmeras mudanças, visan-
do a necessidade de encaixar-se às inovações ocorridas no meio so-
cial. No âmbito familiar as decisões são relativas, tendo em vista que 
é algo subjetivo a depender de cada família, cada caso. Após tantas 
mudanças, o Direito de Família não é mais aquele que se embasava 
somente no domínio de posse, agora passa a ser marcado pelos la-
ços afetivos de amor, comunhão e felicidade. É importante ressaltar 
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que, neste ponto, a Constituição Federal de 1988 contribuiu trazendo 
inovação no conceito de filiação, buscando equiparar este, permitin-
do novas formas de relacionar-se no seio familiar.

Além disso, a inovação trazida pela Constituição Federal aduz 
que os títulos de pai ou mãe não dependem de laço sanguíneo, ge-
nético; ser um genitor, além de tudo, é criar, educar, dar amparo, pro-
teger e dar amor. Ou seja, exercer as funções estabelecidas em lei 
que atendam ao melhor interesse da criança, em função do Princípio 
da Proteção Integral da Criança e do Adolescente. Portanto, o afeto 
não advém da genética e sim da construção diária mediante a con-
vivência.

A filiação socioafetiva é uma realidade fática caracterizada 
pelo reconhecimento do vínculo de parentesco entre ambas as par-
tes, pai/mãe e filho, e ainda pelos demais parentes, amigos e socie-
dade. Trata-se do reconhecimento jurídico da maternidade/paterni-
dade baseada apenas no vínculo afetivo. 

O conceito de socioafetividade sob a ótica sociológica é di-
recionado para o quesito convivência, priorizando o afeto, respeito, 
companheirismo, dentre outros pilares que compõem a estrutura fa-
miliar. Tal conceito sempre existiu na prática, mas apenas atualmente 
vêm sendo objeto de aprofundamento de estudo. A filiação socioafe-
tiva surge por meio do carinho, afeto, equiparando-se à família forma-
da por vínculo biológico. Esse reconhecimento é algo benéfico visto 
que traz evolução do conceito e estrutura familiar, embora deixe dú-
vidas, como, por exemplo, quanto a responsabilidade do pai/mãe so-
bre parentesco afetivo, visto que não há lei específica sancionada. 

Diante disso, a partir do momento em que é reconhecida essa 
relação socioafetiva, surge uma necessidade jurídica de proteger os 
direitos e deveres que se aplicam a tal situação. Apesar de não ha-
ver uma regulamentação específica, as decisões jurisprudenciais e 
entendimentos doutrinários acerca do assunto são alicerces que fa-
cilitam no caso de desencadeamento de dúvidas e resolução de pro-
blemas. 

Tendo em vista a combinação da diversificação familiar e das 
relações mediadas por sentimentos, seja dentro e fora do casamen-
to, ou uniões estáveis, atualmente o fenômeno do afeto social e do 
afeto, ou seja, da filiação socioafetiva é mais comum do que se pen-
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sa. Dessa forma, o presente trabalho ficou delimitado e diante do ex-
posto surgiu a seguinte problemática: é possível o reconhecimento 
da filiação socioafetiva post mortem? 

Para responder à pergunta objetivou-se: analisar o reconheci-
mento legal de uma relação que gera reflexos, ou seja, a filiação, mes-
mo baseada em afeto, tem impactos; esclarecer, a partir da constitu-
cionalização do direito sucessório, o reconhecimento e os reflexos da 
filiação socioafetiva no ordenamento jurídico. Os objetivos específicos 
do estudo foram: examinar a contribuição da Constituição Federal para 
a evolução do direito sucessório dos filhos afetivos; analisar os meios 
de prova que seja reconhecido o vínculo afetivo; e apontar a possibili-
dade do reconhecimento extrajudicial da filiação socioafetiva.

O presente trabalho justificou-se diante dos novos conceitos 
de família e a concepção de que ela se fundamenta no afeto. A filia-
ção socioafetiva se estabelece na condição de filho justificada em la-
ços afetivos, que se caracteriza com a demonstração reiterada e pú-
blica de afeto. Assim o tema é de grande interesse jurídico, para a so-
ciedade brasileira, para os bacharéis em Direito e de imensurável im-
portância para o direito sucessório, assim como os demais ramos do 
direito, além do que não há mais de se falar em desigualdades en-
tre as entidades familiares e as filiações, visto que a família é a base 
da sociedade.

O trabalho se deu por meio de pesquisa bibliográfica, enten-
dendo que a pesquisa é a aquisição de conhecimentos para solucio-
nar os problemas que são propostos. Utilizou-se para a construção 
da pesquisa: livros, jurisprudências, artigos científicos sérios e sites 
confiáveis. Buscou-se embasamento teórico na Constituição Federal 
de 1988, bem como no Código Civil de 2002. Destaca-se que essa 
metodologia é essencial e eficaz para o alcance dos objetivos traça-
dos. Neste sentido, a construção do artigo científico ficou delimitada 
na divisão de três capítulos. 

A temática abordada é recente no direito brasileiro, no entan-
to, possui repercussão em áreas específicas do direito, como, por 
exemplo, Direito Civil, Direito de Família e Direito das Sucessões, 
além de constituir vínculo jurídico já existente há vários anos, pois é 
uma realidade experimentada por inúmeras famílias socialmente e 
o direito desenvolve-se à medida em que surgem necessidades de 
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adequações sociais. Assim, é relevante tal estudo em razão da rela-
ção do direito com a sociedade, principalmente dos anseios das que 
experimentam tal realidade. Desse modo, mostrou-se que é possível 
o reconhecimento da parentalidade socioafetiva, bem como da mul-
tiparentalidade.

2 PARENTALIDADE POR MEIO DO AFETO

A família é fenômeno cultural cujo conceito e estrutura evoluem 
com o desenvolvimento da sociedade. A Constituição Federal concei-
tua família em seu artigo 226, no qual dispõe que “A família, base da 
sociedade, tem especial proteção do Estado”. As inúmeras transforma-
ções sociais trouxeram inovações no Direito de Família, principalmen-
te no conceito de filiação e estrutura da entidade familiar, que agora 
passa a ter, como fator integrante, vínculo por meio do afeto.

Nesse sentido, atualmente o conceito de família e organiza-
ção de sua estrutura é diversificado, admitindo também formação de 
famílias que tenham como base a via afetiva, permitindo ir além da 
genética e laços consanguíneos. No entanto, por muito tempo a le-
gislação brasileira só reconhecia legitimidade das famílias unidas por 
meio do casamento civil e filhos originados através da concepção ge-
nética ou pela adoção.

Ademais, parentalidade por meio do afeto surgiu como sus-
tentáculo das novas relações familiares, trazendo consigo a possibi-
lidade de reconhecer o parentesco a partir do quesito afeto. Tal insti-
tuto é decorrente de uma análise, antes de tudo, do conceito de pa-
rentesco, princípio da afetividade e conceito de afeto, que agora pos-
sui valor jurídico. Tais princípios são basilares para o Direito de Famí-
lia, podendo ser encontrados na Constituição Federal de 1988 e Có-
digo Civil de 2002.

As alterações nos modelos de família decorrem sobretudo, 
dos vínculos de parentalidade. Parentesco é um elo que pode ser na-
tural ou civil, e ambos os casos impõe deveres e direitos. De acordo 
Maria Berenice Dias (2015, p. 377):

Parentesco e família não se confundem, ainda que den-
tro do conceito de família esteja contido o parentesco 
mais importante: a filiação. As relações de parentesco 



385

são os vínculos decorrentes da consanguinidade e da afi-
nidade que ligam as pessoas a determinado grupo fami-
liar (DIAS, 2015, p.377).

Ademais, dentro do conceito de parentesco encontra-se o de 
filiação que é fator importante na construção das famílias e relações 
de parentesco civil. Assim como entidade familiar, o conceito de fi-
liação sofreu alterações ao longo do tempo, para inclusão de outros 
conceitos, tais como filiação socioafetiva. 

No que concerne à filiação socioafetiva, esta possui como 
base parental a afetividade e para possuir estado de filho(a) é neces-
sário ser tratado como tal de forma pública socialmente, logo, impõe-
-se que seja criado como se filho legítimo fosse. A relação tem que 
ser algo construído com respeito, amor, e principalmente afeto, sem 
pensar apenas no critério biológico. Resta claro que consanguinida-
de deve estar aliada à afetividade completando-se e mero vínculo ge-
nético não caracteriza parentesco. 

Por outro lado, é interessante conhecer o conceito de afeto 
que possui relevante valor jurídico na formação das famílias atuais. 
Nesta esteira, Maria Berenice Dias (2015) conceitua afeto como en-
volvimento emocional que confunde patrimônios, tendo como base o 
sentimento de amor, gerando responsabilidades e comprometimen-
tos mútuos

Quanto ao princípio da afetividade, Paulo Lôbo (2018, p. 52) 
ensina que é de grande importância o princípio da afetividade com 
fulcro nos laços dos princípios da convivência familiar e nos laços da 
igualdade dos laços entre os cônjuges e companheiros bem como fi-
lhos, na efetividade cultural e não somente no cunho do sistema bio-
lógico dos laços familiares. 

É sabido que afetividade é o critério que estrutura a família em 
seus novos moldes e princípio-base disposto nas decisões no âmbito 
do Direito de Família. No entanto, ambos os vínculos não devem se 
sobrepor um em detrimento do outro e sim devem ser somados para 
que haja igualdade assim como nas relações biológicas e afetivas.

Neste sentido, é possível perceber que a sociedade e o Direito 
necessitam evoluir de forma concomitante para atender aos anseios 
sociais, principalmente no âmbito do direito de família, tendo em vis-
ta que as relações estão em constante mudança e apesar de não ha-
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ver lei sobre respectivo assunto, o poder judiciário já posicionou en-
tendimento favorável ao reconhecimento de tais relações afetivas.

2.1 Aspectos conceituais do reconhecimento do vínculo afetivo

Mediante as mudanças sociais, bem como as novas formas 
de estrutura familiar, encontra-se a necessidade de proporcionar am-
paro legal aos laços familiares criados pela filiação socioafetiva, sen-
do reconhecidos pelo afeto.

O vínculo afetivo filial acarretou mudanças significativas sob 
uma visão antes impalpável, servindo de base até mesmo para de-
cisões dos magistrados, mostrando repercussão no mundo jurídico, 
para que seja reconhecido o vínculo em questão. Cassettari (2015), 
mostra que são necessários três requisitos. O primeiro seria o laço 
de afetividade, o segundo requisito indispensável é o tempo de con-
vivência, por último, a existência de sólido vínculo. Assim, não é de 
qualquer forma a caracterização da filiação por meio do afeto, não é 
pelo simples afeto ou pelo tempo de convivência, há toda uma com-
plexidade ligada à temática. 

Diante disso, percebe-se que a prática da filiação por meio do 
afeto já vem existindo há séculos, mesmo não sendo reconhecida por 
uma lei específica acerca do tema. A relevância do afeto nas relações 
pode ser demonstrada através de vários julgados, como por exem-
plo, o entendimento da terceira turma do STJ do Paraná no ano de 
2019 que segue abaixo:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO PEDIDO DE 
TUTELA PROVISÓRIA. AÇÃO NEGATÓRIA DE PATER-
NIDADE. PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA INDEFE-
RIDO. 1. Ação negatória de paternidade. 2. A ausência 
de pertinência temática entre a ação principal e o pedido 
de tutela provisória impede a sua concessão. 3. Agravo 
interno desprovido.
(STJ - AgInt no TP: 2235 PR 2019/0219735-0, Rela-
tor: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 
25/11/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publica-
ção: DJe 27/11/2019).

Mediante exposto, nota-se a importância do preenchimento 
de todos os requisitos que exigem rigorosa instrução processual, pois 
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cada magistrado deverá analisar o caso concreto, de forma única em 
consonância com as provas de cada caso, a fim de observar a veraci-
dade dos fatos em questão, buscando saber se resta existente e so-
lidificado o vínculo entre as partes, tendo em vista que via de regra, é 
algo irreversível trazendo direitos e obrigações.

Vale destacar que o poder legislativo não tratou de produzir lei 
específica para direcionar a sociedade acerca do assunto abordado e 
por isso a temática vem fazendo parte do palco das decisões dos tri-
bunais, com entendimentos favoráveis ao reconhecimento do vínculo, 
de forma que a relação pai/mãe e filho venha atender todos os requi-
sitos para configurar o vínculo, com o intuito de que seja reconhecido.

2.2 Reconhecimento do vínculo afetivo de forma judicial e extra-
judicial

Apesar de não haver lei específica sobre a temática abordada, 
existem os provimentos 63 e 83 do CNJ (conselho Nacional de Jus-
tiça) que servem como norteadores acerca do assunto. Além disso, 
o Superior Tribunal de Justiça e Supremo Tribunal Federal já enten-
dem ser possível comprovação da existência do vínculo afetivo para 
que haja reconhecimento da filiação socioafetiva, mas, é importan-
te saber como se dá, requisitos, direitos e obrigações acerca disso. 

Para Venosa (2017), há duas modalidades de reconhecimen-
to: voluntário e judicial. O Voluntário é quando alguém, por meio de 
manifestação solene e válida, declara que determinada pessoa é seu 
filho. O judicial decorre da sentença na ação de investigação de pa-
ternidade, na qual se reconhece que determinada pessoa é progeni-
tor de outra.

Acerca disso, percebe-se que há vários entendimentos rela-
cionados às formas de reconhecimento, a depender de cada doutri-
nador. É desse viés que o poder judiciário se utiliza, observando a di-
versidade de doutrinas sobre o assunto e decisões proferidas por ou-
tros tribunais para que seja decidido em consonância com o caso es-
pecífico, proporcionando um maior suporte aos anseios sociais quan-
to à temática abordada.

O reconhecimento do vínculo afetivo leva à filiação socioafeti-
va, bem como uma possível multiparentalidade, que se dá por meio 
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da existência de mais de uma filiação no Registro Civil, seja na ma-
ternidade ou paternidade. Outrossim há um grande impacto social e 
moderno, uma vez que antes mesmo do mundo jurídico implementar 
sistemas legislativo, esse contexto já era reconhecido no cenário fa-
miliar brasileiro. 

Além disso, mesmo que haja a possibilidade de tal reconhe-
cimento, é de relevante saber o que é filiação socioafetiva. Nas pa-
lavras de Christiano Chaves Farias e Nelson Rosenvald (2017) a fi-
liação socioafetiva não está baseada somente no fato biológico, ou 
seja, o nascimento, ela tem que ser construída de forma pública e co-
tidiana, a partir da reciprocidade, uma via de mão-dupla como pai e 
filho, havendo uma certeza inabalável de tal relação.

Indubitavelmente, tal vínculo pode ser reconhecido na ma-
ternidade ou paternidade socioafetiva a qualquer tempo, embora os 
pais já tenham falecido, mas neste caso, o juiz analisará com maior 
rigor as provas que levem ao reconhecimento da existência da re-
lação.  Busca-se, portanto, sempre primar pela aplicação da lei que 
atenda o bem-estar e qualidade de vida dos envolvidos 

A via judicial é para menores de doze anos que desejam re-
querer o reconhecimento. É uma via mais complexa e exige maior 
formalidade, durante o processo o juiz analisa se a relação declara-
da comprova filiação socioafetiva, caso ao final do processo o juiz se 
mantiver favorável ao reconhecimento, determinará que seja alterado 
o Registro civil da pessoa a ser reconhecida para incluir o nome do 
respectivo pai ou mãe socioafetivos, bem como dos avós.

A extrajudicial, somente pode ser requerida pelos filhos acima 
de doze anos. É uma forma menos simples, regida pelos provimen-
tos citados anteriormente, realizada no Cartório de Registro Civil. O 
genitor pretendido deve ser pelo menos dezesseis anos mais velho 
que o filho a ser reconhecido, não podendo ser feito entre irmãos e 
ascendentes; há necessidade de documentos preenchidos de forma 
correta, como por exemplo, termo de reconhecimento de filiação so-
cioafetiva que pode ser encontrado no cartório, assinado perante ofi-
cial e demais documentos de identificação com fotos.

Em suma, o processo de reconhecimento da filiação socioafeti-
va não é simples ou feito de qualquer forma, exige uma série de requi-
sitos, dado que é uma via de mão dupla, judicial e extrajudicial, tendo 
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em vista que aquela será apenas para menores de doze anos, sendo 
mais rigorosa quanto aos requisitos e esta é a opção para maiores de 
doze anos, ainda considerados criança segundo o ECA (Estatuto da 
Criança e do Adolescente) e que exige menos formalidades.

3 DNA NEGATIVO E A PARENTALIDADE SOCIOAFETIVA

De acordo com o ordenamento jurídico, a paternidade é o vín-
culo que existe entre pai e filho, sendo atualmente a relação consan-
guínea linear de primeiro grau entre uma pessoa e a que lhe deu a 
vida. Há, porém, outras formas de concepção que não a natural con-
forme foi abordado nos capítulos anteriores. Assim, também é reco-
nhecida a parentalidade socioafetiva, uma vez que é a realidade vivi-
da por várias pessoas. Seu reconhecimento se reflete não só no âm-
bito moral do indivíduo, mas também no âmbito jurídico e deu origem 
a uma série de discussões.

Nesse contexto, com relação ao exame de DNA negativo, se-
ria possível o reconhecimento da paternidade mesmo a pessoa não 
sendo o pai? Sobre essa temática, o Supremo Tribunal Federal (STF) 
em 2016 resolveu o conflito que discute a prevalência, ou não, da 
paternidade socioafetiva em detrimento da biológica. O tribunal, por 
maioria dos votos e com forte apoio da legislação, decidiu que não 
deveria haver hierarquia entre pais e filhos biológicos ou socioafeti-
vos, sendo de grande relevância sob os pontos de vista social, eco-
nômico e jurídico.

Em se tratando do recurso extraordinário nº 988.060/SC, no 
tocante à paternidade responsável, destaca-se que:

A paternidade responsável, enunciada expressamente 
no art. 226, § 7°, da Constituição, na perspectiva da dig-
nidade humana e da busca pela felicidade, impõe o aco-
lhimento, no espectro legal, tanto dos vínculos de filia-
ção construídos pela relação afetiva entre os envolvidos, 
quanto daqueles originados da ascendência biológica, 
sem que seja necessário decidir entre um ou outro víncu-
lo quando o melhor interesse do descendente for o reco-
nhecimento jurídico de ambos. (STF, RE n° 898.060/SC, 
Rel. Min. Luiz Fux. Brasília, 21 set. 2016).
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Portanto, é importante que se tenha um planejamento familiar, 
quando filiado à paternidade, que se encarregue de educar, dar cari-
nho e transmitir valores, dar a devida assistência afetiva, moral, inte-
lectual e material, beneficiando a criança. O afeto é o critério que es-
trutura a família e é o princípio-base disposto nas decisões do âmbi-
to do Direito de Família. 

3.1 Multiparentalidade: conceito e aplicação

A multiparentalidade é uma possibilidade jurídica de reconhe-
cer o que ocorre na realidade fática. Nas palavras de Nelson Sussu-
muShikicima (2014, p. 73), se trata de um avanço para o Direito de 
Família, uma vez que ela é capaz de efetivar “o princípio da dignida-
de da pessoa humana de todas as pessoas envolvidas, demonstran-
do que a afetividade é a principal razão do desenvolvimento psicoló-
gico, físico e emocional”.

Para Gagliano e Pamplona Filho (2019, p. 683) trata-se de 
“uma situação em que um indivíduo tem mais de um pai e/ou mais de 
uma mãe, simultaneamente, produzindo-se efeitos jurídicos em rela-
ção a todos eles”. Assim, o instituto da multiparentalidade confirma-
-se por meio de princípios que norteiam a construção de tal conceito. 
Dessa forma, a multiparentalidade se efetiva principalmente por meio 
do princípio da dignidade da pessoa humana, que é o princípio basi-
lar, fundamental e fazendo uma interpretação do que significa o mes-
mo, compreende-se que os diferentes tipos de família e filiação me-
recem respeito e tratamento igual.

O princípio da afetividade segundo Madaleno (2018) é a mola 
propulsora das relações familiares, movidas pelo sentimento, para 
que haja sentindo na existência da dignidade humana. Afetividade fa-
z-se necessária na filiação, variando intensidade e especificações a 
depender de cada caso.

Quanto à aplicação, hipoteticamente tem-se a seguinte situa-
ção: Ana casa-se com João, que registra filha de Ana, chamada Joa-
na. Quando Joana completa a maioridade, descobre que seu pai bioló-
gico é Zé, que nunca teve ciência desse nascimento. Ana, com desejo 
de conhecer suas origens consanguíneas, ajuíza uma ação de inves-
tigação de paternidade, cuja conclusão demonstra o vínculo biológico.
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Zé decide registrar a paternidade. Contudo, já possui filiação 
registral. Com isso, requer ao juízo que a filha, que possui laços afe-
tivos com o pai registral, Zé, tenha acrescido em sua certidão de nas-
cimento, a filiação biológica. Assim, Ana será filha de João e Zé, uma 
vez que as duas figuras foram, devidamente, reconhecidas.

Nesse sentido, diante do que foi abordado, o ponto de maior 
importância é, lembrar que um vínculo não se sobrepõe em detrimen-
to do outro e sim devem ser somados para que haja igualdade entre 
ambos, assim como nas relações biológicas e afetivas. Nesse senti-
do a aplicabilidade da multiparentalidade, vem sendo de grande res-
paldo para a sociedade brasileira a cada dia que passa, eis que é de-
ver do direito acompanhar a evolução das famílias 

3.2 Direito de sucessão na multiparentalidade sob a ótica do STF

Conforme explícito na CF/88, é vedada qualquer discrimina-
ção entre os filhos. Portanto, a partir do reconhecimento da filiação 
socioafetiva surgem direitos e obrigações. 

O primeiro a pacificar uma solução para o conflito entre víncu-
los biológicos e socioafetivos foi o Supremo Tribunal de Justiça, com 
entendimento de que somente um dos vínculos poderia prevalecer 
em cada caso, seguindo o interesse do filho. É importante lembrar 
que um vínculo não se sobrepõe em detrimento do outro e sim de-
vem ser somados para que haja igualdade entre ambos, assim como 
nas relações biológicas e afetivas.

Nesse sentido, foram surgindo decisões em vários estados 
que reconheceram a multiparentalidade. Como exemplo, uma deci-
são colegiada proferida, no ano de 2012, pelo Tribunal de Justiça do 
Estado de São Paulo, com a qual foi reconhecida a multiparentalida-
de entre duas mães e um filho, tendo amparo no art. 1.593 do Códi-
go Civil e decorre da posse de estado de filho, fruto de longa e está-
vel convivência, com a manifestação pública, de forma a não deixar 
dúvida, a quem não conhece, de que se trata de parentes. 

Destaca-se que foi reconhecida a multiparentalidade no âmbi-
to do direito de Família. E, em razão disso, indaga-se a respeito dos 
direitos sucessórios, no caso do filho que tem mais de uma mãe ou 
pais no registro de nascimento, uma vez que o Código Civil de 2002 
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não prevê a sucessão da multiparentalidade de vínculos parentais. 
Destarte, o direito das sucessões tem como objetivo o estudo e a re-
gulamentação da destinação do patrimônio deixado pela pessoa físi-
ca, no caso do falecimento. 

A Repercussão Geral nº 622 do STF firmou entendimento da 
equiparação da filiação socioafetiva à filiação biológica, sendo garan-
tidos os mesmos direitos ao filho multiparental, como o nome, guar-
da, alimentos, direito a visita aos pais e mais que constam no registro 
de nascimento. No direito sucessório não é diferente, a múltipla filia-
ção repercute no direito de herança do filho. Portanto é de suma im-
portância frisar que o reconhecimento da paternidade socioafetiva é 
possível post morten segundo preceitos jurídicos do STJ.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O presente estudo objetivou tratar do conceito de família e a 
evolução de sua estrutura, na qual é possível perceber uma grande 
diversificação, trazendo o afeto como uma mola propulsora das fa-
mílias modernas, conferindo, assim, valor moral e jurídico dentro do 
conceito da formação de tais relações.

Mediante exposto, a família que antes seguia modelo tradicio-
nal, sofreu alterações em sua estrutura ao longo da trajetória, pas-
sando a adequar-se de acordo com a evolução ocorrida no conceito. 
Ou seja, a família patriarcal, voltada para interesses econômicos, foi 
modificada pela família baseada em princípios constitucionais, como 
por exemplo afetividade em detrimento do vínculo sanguíneo.

No contexto atual e conceitual a temática em abordagem é de 
grande relevância para o estudo da sociedade e suas peculiaridades de 
modo geral, haja vista que as alterações no cenário familiar acontecem 
com grande frequência e isso afeta diretamente nas relações jurídicas 
de modo pontual. Assim, com as modificações dentro do contexto so-
cial o direito também se modifica, para atender as necessidades sociais. 

O tema é de grande importância no mundo jurídico, tanto pro-
fissional – para uma melhor atuação dos advogados na defesa de 
tais direitos, bem como base para magistrados e demais órgãos do 
judiciário acerca do tema –, quanto acadêmica, proporcionando gran-
de enriquecimento sobre a temática.
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Diante disso, é possível concluir que ao passo que o ordena-
mento jurídico brasileiro permite por exemplo, por meio de julgados, 
a possibilidade de existência de paternidade biológica e socioafetiva, 
admite multiparentalidade advinda do reconhecimento da filiação so-
cioafetiva, desde que sejam observados todos os critérios necessá-
rios para tal reconhecimento.
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RESUMO
Este artigo tem por escopo analisar os impactos trazidos pela Reforma 
da previdência (EC 103/2019), em especial os ocasionados pelo fim 
da aposentadoria por Tempo de Contribuição (TC). Trata-se de um es-
tudo fundamentalmente teórico, utilizando-se de uma metodologia bi-
bliográfica, tendo o mesmo uma relevância jurídica, econômica e so-
cial, a partir do momento que tais alterações representam novas regras 
a serem cumpridas, e servirão como fundamentos legais no âmbito 
do planejamento da Seguridade Social. O trabalho se deu através de 
uma pesquisa bibliográfica eminentemente. Por fim, observou-se que 
os critérios para concessão do benefício de aposentadoria por tempo 
de contribuição foram modificados levando-a extinção, trazendo a ne-
cessidade de observância de idade mínima somado ao tempo de con-
tribuição do segurado, por entenderem os legisladores que o benefício 
anterior não atendia a uma necessidade social, tendo em vista que o 
segurado não era submetido a nenhum tipo de contingência. 
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ABSTRACT
This article aims to analyze the impacts brought about by the Social Se-
curity Reform (EC 103/2019), especially those caused by the end of re-
tirement by Time of Contribution (TC). It is a fundamentally theoretical 
study, using a bibliographic methodology, having the same legal, eco-
nomic and social relevance, from the moment that such changes repre-
sent new rules to be complied with, and will serve as legal foundations 
within the scope of the Social Security planning. The work was done 
through a bibliographical research eminently. Finally, it was observed 
that the criteria for granting the retirement benefit by time of contribution 
were modified, leading to its extinction, bringing the need to observe 
the minimum age added to the contribution time of the insured, as legis-
lators understand that the previous benefit it did not meet a social need, 
considering that the insured was not subject to any type of contingency.
Keywords: EC 103/2019. security. pension. Retirement. Extinction. 
impacts.

1. INTRODUÇÃO

Este artigo busca compreender e discutir os impactos trazidos 
pela Reforma da previdência (EC 103/2019), em especial os ocasio-
nados pelo fim da aposentadoria por Tempo de Contribuição (TC). 
Trata-se de um estudo fundamentalmente teórico com relevância ju-
rídica, econômica e social, tendo em vista, que tais alterações repre-
sentam novas regras a serem cumpridas, e servirão como fundamen-
tos legais no âmbito do planejamento da Seguridade Social. 

Importante esclarecer antes da discussão do tema em ques-
tão, que nos termos do art.194, caput, a seguridade social compre-
ende um conjunto integrado de ações de iniciativa dos Poderes Pú-
blicos e da Sociedade, destinadas a assegurar os direitos relativos à 
saúde, à previdência e à assistência social. (LENZA, 2013), neste es-
tudo prioriza-se a previdência, tendo em vista ser esta a responsável 
pela concessão e manutenção de benefícios previdenciários, tema 
deste trabalho.
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Tem -se que a Previdência brasileira é formada por dois regi-
mes básicos que são o Regime Geral da Previdência Social (RGPS) 
e os Regimes Próprios de Previdência Social dos servidores públi-
cos e militares. Há também o Regime de Previdência Social Comple-
mentar, ao qual o participante adere facultativamente. Nos termos do 
art.201 da Constituição Federal, o RGPS tem caráter contributivo e é 
de filiação obrigatória. Esse é o regime da previdência mais amplo, 
responsável pela proteção da grande maioria dos trabalhadores bra-
sileiros, sendo este o regime foco do presente estudo. (GOES, 2020).  

Observa-se que a previdência social brasileira, nos últimos 
anos, vem sofrendo diversas alterações, sendo a EC 103 /2019 uma 
das mais significativas, conhecida como Reforma da Previdência. A 
mesma foi aprovada definitivamente em 22 de outubro de 2019 (2º 
turno do Senado Federal) e segundo parte da doutrina traduz o plano 
de desmonte dos mecanismos de proteção do caráter solidário, hu-
mano e democrático da Seguridade Social, conforme será analisado 
em tópico específico. (CANDIDO; COSTA, 2019).

Dentre os pontos alterados com a EC 103/2019, o presente 
estudo enfatiza a extinção da Aposentadoria por tempo de contribui-
ção no RGPS e seus principais impactos sociais, jurídicos e econô-
micos. Tem-se que a aludida aposentadoria era entendida como um 
benefício previdenciário, conferido ao segurado que preenchesse os 
requisitos estabelecidos pela Constituição Federal em seu artigo 7º, 
e regulamentados pelas Leis nº 8.212/1991 e nº 8.213/1991, ou seja, 
o tempo exigido de contribuição era um período mínimo de 30 anos, 
para as mulheres, e de 35 anos, para os homens, sem idade mínima 
necessária. (CARVALHO; COELHO, 2022).

Dado o exposto, parte-se do seguinte problema: quais os impac-
tos gerados pela extinção da aposentadoria por tempo de contribuição 
pela EC 103/2019? Para tanto, o objetivo deste estudo é analisar os 
principais impactos econômicos, jurídicos e sociais em relação ao sis-
tema previdenciário com o fim da aposentadoria por Tempo de Contri-
buição pela EC 103/2019 – Reforma da Previdência. Tendo como obje-
tivos específicos compreender a aposentadoria por tempo de contribui-
ção antes e pós-reforma; entender o porquê da extinção da aposenta-
doria por Tempo de contribuição pela reforma da previdência; identificar 
os principais impactos gerados pela extinção da aludida aposentadoria.
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Este estudo investigativo trata-se de uma revisão de aborda-
gem sistemática e bibliográfica, a qual se buscou identificar as re-
ferências bibliográficas pertinentes ao objeto deste estudo, ou seja, 
compreender e discutir os impactos trazidos pela Reforma da previ-
dência (EC 103/2019), e que ensejaram no fim da aposentadoria por 
Tempo de Contribuição (TC).

Neste contexto, para o encaminhamento deste estudo, esco-
lheu-se como método orientador do processo de investigação o tam-
bém Método indutivo e Dialético.

O método indutivo indica que o caminho que a pesquisa per-
correrá a partir da constatação ou levantamento de informações par-
ticulares, buscando-se a um conhecimento mais generalizado. A par-
tir da observação de fenômenos semelhantes, se tentará descobrir 
uma relação existente entre estes fenômenos, com vistas a elaborar 
uma explicação mais generalizante que abarque todos os fenômenos 
observados (e, também, que possa ser aplicada aos fenômenos se-
melhantes ainda não observados). (MAZUCATO et al, 2018).

Assim, trazer à baila a discussão e reflexão do tema “Reforma 
da Previdência EC 103/2019: os impactos gerados com a extinção da 
aposentadoria por tempo de contribuição”, justifica-se por entender 
tratar-se de um assunto de grande relevância social, haja vista que, 
a política securitária brasileira embora ao longo da história enfrente 
dificuldades para sua concretização de modo eficiente, fato que tem 
gerado muitas reformas, sempre esteve voltada para implementação 
de direitos sociais relacionados à distribuição de renda, erradicação 
da pobreza e outros benefícios que não se pode ignorar. 

2 APOSENTADORIA POR TEMPO E CONTRIBUIÇÃO: ALGUMAS 
CONSIDERAÇÕES

O Sistema de Seguridade Social Brasileiro, que seguiu a con-
cepção da Organização Internacional do Trabalho (OIT), definiu a se-
guridade social como “um conjunto integrado de ações de iniciativa 
dos Poderes Públicos e da sociedade, destinado a assegurar os di-
reitos relativos à saúde, à previdência e à assistência social” (Brasil 
[CF/1988], 2008, art. 194). (ARAGÃO, 2021).
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Dentre esses pilares, o presente estudo prima em entender o 
sistema previdenciário, que segundo Reis (2020) são as normas le-
gais na Constituição Federal que tem o intuito de oferecer um meca-
nismo de aposentadoria para os brasileiros. Portanto, ele visa garan-
tir algum tipo de sustento ao trabalhador após o período de anos de 
trabalho. 

O sistema previdenciário brasileiro é dotado de dois Regimes 
Básicos, de ingresso compulsório [Regime Geral de Previdência So-
cial (RGPS) e Regimes Próprios de Previdência de Servidores Públi-
cos e Militares (RPPS)] e dois Regimes Complementares de Previ-
dência (privado, aberto ou fechado, no RGPS; e público fechado, nos 
RPPS). (IBRAIM, 2022)

Portanto, todos os benefícios e serviços postos à disposição 
dos trabalhadores (Segurados), serão ofertados por tais regimes.

Em sentido amplo e objetivo, segundo Amado (2020) a Pre-
vidência Social pode ser definida como um seguro com regime jurí-
dico especial, regida por normas de Direito Público, sendo necessa-
riamente contributiva, que disponibiliza benefícios e serviços aos se-
gurados e seus dependentes, que variarão a depender do Plano de 
cobertura. E tem duas vertentes: De custeio (envolve a obrigação de 
pagar as contribuições previdenciárias pelos segurados e emprega-
dores e equiparados tendo natureza tributária) e Plano de benefícios 
e serviços (pagamento de prestações pela Previdência Social aos se-
gurados e seus dependentes, uma vez realizadas as hipóteses legais 
de concessão).

Como um de seus principais benefícios, figurava a Aposen-
tadoria por tempo de contribuição, objeto do presente estudo. MAR-
TINS (expõe que este benefício “[...] é um tipo de seguro destinado 
àquelas pessoas que contribuíram sobre determinados salários e es-
tão com o número necessário de contribuições para que possam pa-
rar de trabalhar [...]” (MARTINS, 2002, p. 337).

Em relação a sua regulamentação, a aposentadoria por tem-
po de contribuição encontrava-se prevista entre os artigos 52 a 56 da 
Lei nº 8.213/1991.

Importante ressaltar que, de acordo com AMADO (2016) apo-
sentadoria por tempo de contribuição nasce da extinta aposentado-
ria por tempo serviço, essa alteração foi , segundo o aludido autor, 
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realizada pela EC 20/1998 que a partir de então se prima à arreca-
dação das contribuições previdenciárias de maneira real ou presu-
mida e não mais apenas o exercício do serviço remunerado (AMA-
DO, 2016, p. 408). Portanto, observa-se que até a edição da Emen-
da Constitucional n. 20, a designação utilizada era aposentadoria por 
tempo de serviço. Ocorre que, para ressaltar o caráter contributivo do 
benefício, a sua nomenclatura foi substituída por aposentadoria por 
tempo de contribuição, compatibilizando-a com o regime de nature-
za contributiva.

Recentemente, ocorrera nova mudança em relação à aludida 
aposentadoria decorrente da EC 103/2019, conhecida como reforma 
da previdência, a qual ensejou a extinção da mesma, segundo Guel-
ler et al (2020) a referida alteração legislativa colocou fim à aposenta-
doria por tempo de contribuição, para, em seu lugar, criar a aposenta-
doria por tempo de contribuição e idade. O fim da aposentadoria por 
tempo de contribuição sem limite de idade para os novos segurados 
do RGPS foi inserido na reforma como uma busca do equilíbrio atua-
rial do sistema de previdência. (GUELLER et al).

Antes da reforma e em conformidade com o texto legal, o be-
nefício exigia via regra, tão somente o número mínimo de 35 anos de 
contribuição se homem e 30 anos se mulher. Com a Reforma da Pre-
vidência, contudo, o benefício de aposentadoria por tempo de con-
tribuição deixou de existir. Há a unificação dos requisitos de idade e 
tempo de contribuição de forma cumulativa para aquisição do benefí-
cio de aposentado. (CÂNDIDO; COSTA, 2019)

Sendo assim, o segurado que recolhesse o total mínimo de 
contribuições exigido pelo sistema, adquiria o direito a pleitear o referi-
do benefício, ainda que esse não estivesse acometido de qualquer das 
condições contingências elencadas pelo sistema, a saber, coberturas 
de eventos de doenças, invalidez, idade avançada, proteção à mater-
nidade, dentre outros elencados no Art. 201 da Constituição Federal.

A Partir da emenda 103/2019 (Reforma da Previdência), o Se-
gurado passou a necessitar do preenchimento de dois requisitos si-
multâneos para seu enquadramento como beneficiário dessa moda-
lidade de aposentadoria. A saber, o segurado terá que ter o mínimo 
de contribuição exigidas pelo benefício, porém terá que ter também a 
idade mínima de 62 anos se mulher, e 65 anos se homem.
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No entanto, apesar de a EC 103/2019 ter colocado fim a apo-
sentadoria por Tempo de Contribuição, o legislador estabeleceu re-
gras de transição para aqueles segurados que já se encontravam 
contribuindo. Essas regras segundo Góes (2020) valem também, 
para servidores públicos federais e que ingressaram no serviço pú-
blico em cargo efetivo até 13 de novembro de 2019, são ela:

– Aposentadoria por tempo de contribuição COM PONTUA-
ÇÃO: São requisitos para a concessão de aposentadoria por pontos 
30 (trinta) anos de contribuição para mulheres e 35 (trinta e cinco) anos 
de contribuição para homens. A soma da idade e tempo de contribui-
ção deverá equivaler a 86 (oitenta e seis) pontos para mulheres e 96 
(noventa e seis) pontos para homens (art. 15 da EC nº 103, de 2019). 
Importante salientar que após 12/2019 aquele que não atingiu os re-
quisitos terá sua pontuação aumentada em 1 ponto a cada ano, isso se 
chama aumento progressivo e não poderá ultrapassar 100 pontos para 
mulheres e 105 pontos para homens (GOLOMBIESKI,2018). 

– Aposentadoria por tempo de contribuição COM IDADE MÍNI-
MA: São requisitos para a concessão de aposentadoria por idade mí-
nima 30 (trinta) anos de contribuição para mulheres e 35 (trinta e cin-
co) anos de contribuição para homens. A idade deverá ser de 56 (cin-
quenta e seis) anos para mulheres e 61 (sessenta e um) anos para 
homens (art. 16 da EC nº 103, de 2019). 

– Aposentadoria por tempo de contribuição COM PERÍODO 
ADICIONAL DE 50% (Cinquenta por cento): Esta modalidade foi apli-
cada para os segurados que aguardavam apenas 2 (dois) anos para 
atingir o tempo mínimo de contribuição nos preditos da antiga norma 
previdenciária para aposentadoria. Com o intuito de evitar prejudicar 
esses trabalhadores o governo concedeu essa liminar tendo como 
requisitos ter mais de 28 (vinte e oito) anos de contribuição para mu-
lheres e 33 (trinta e três) anos de contribuição para homens na data 
da referida alteração da Constituição. Neste sentido o segurado de-
veria trabalhar apenas 50 % do período restante que na data da en-
trada da Constituição (13/11/2019) faltaria para atingir o tempo exigi-
do na antiga normativa, 30 (trinta) anos se mulher e 35 (trinta e cin-
co) se homem (art. 17 da EC nº 103, de 2019). 

– Aposentadoria por tempo de contribuição COM IDADE MÍNI-
MA E PERÍODO ADICIONAL DE 100% (Cem por cento): Esta moda-



402

lidade foi aplicada para os segurados que tenham se filiado no servi-
ço público em cargo efetivo até a data da alteração da Constituição. 
Tendo como requisitos a idade de 57 (cinquenta e sete) anos para 
mulheres e 60 (sessenta) anos para homens e ainda 30 (trinta) anos 
de contribuição para mulheres e 35 (trinta e cinco) anos para ho-
mens. Neste sentido o segurado deveria cumprir 100% do tempo 16 
restantes que na data da entrada da Constituição (13/11/2019) falta-
ria para atingir o tempo exigido na antiga normativa, 57 (cinquenta e 
sete) anos para mulheres e 60 (sessenta) anos para homens (art. 20 
da EC nº 103, de 2019).

Desta forma, as regras de transição supracitadas foram esta-
belecidas para melhor condicionar aqueles que se encontravam na 
entrada em vigor da emenda na expectativa do seu direito a se apo-
sentar, fazendo com que os efeitos das mudanças fossem implemen-
tados de forma gradativa.

3 OS MOTIVOS QUE ENSEJARAM A EXTINÇÃO DA APOSENTA-
DORIA POR TEMPO CONTRIBUIÇÃO (TC) COM A EC 103/2019

A discussão sobre a necessidade de Reforma da Previdência 
Social (EC 103/2019) não pode ser considerada como algo recente 
no debate sobre o sistema securitário brasileiro. No decorrer de sua 
existência, esta passou por outras alterações e diversas propostas 
de reformas, sendo um consenso entre teóricos que trataram a ma-
téria, como Cândido e Costa (2019); Amado (2020); GUELLER et al 
(2020); Leal et al (2020), dentre outros. Tais mudanças em geral ori-
ginaram-se de problemas estruturais, conjuntural e gerencial que ti-
nham como objetivo garantir o equilíbrio das contas previdenciárias. 

De acordo com GUELLER et al (2020) da própria exposição 
de motivos da proposta é possível extrair três alegados propósitos. 
São eles: combater a dívida pública, favorecendo o desenvolvimen-
to nacional; precaver-se do veloz processo de envelhecimento popu-
lacional; e possibilitar outros investimentos públicos, uma vez que a 
previdência consome mais de cinquenta por cento do orçamento da 
União. Na sequência, são traçados os pilares da reforma: (1º) “com-
bate às fraudes e redução da judicialização”, (2º) “cobrança das dívi-
das tributárias previdenciárias”, (3º) “equidade, tratando os iguais de 
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forma igual e os desiguais de forma desigual, com todos brasileiros 
contribuindo para o equilíbrio previdenciário na medida de sua capa-
cidade” e (4º)” criação de um novo regime previdenciário capitalizado 
e equilibrado, destinado às próximas gerações”. 

Remetendo-se especificamente a Aposentadoria por Tempo 
de Contribuição, há tempos a mesma vem sofrendo inúmeras críti-
cas por se tratar de um benefício que não acoberta nenhum tipo de 
risco (contingência) social. A ideia de situação contingencial segundo 
o pensamento de Silva (2022) parte do entendimento, de que a pre-
vidência social, mediante contribuição, tem, por fim, assegurar aos 
seus beneficiários meios indispensáveis de manutenção por motivo 
de, entre outros, incapacidade para o trabalho ou suas atividades ha-
bituais, desemprego involuntário, idade avançada, encargos familia-
res e prisão ou morte daquele de quem dependiam economicamente. 

Assim sendo, a previdência social serve para substituir a ren-
da do segurado contribuinte quando este perde sua capacidade de 
trabalho, isto é, quando é atingido, por exemplo, por uma das seguin-
tes contingências sociais: doença, invalidez, desemprego involuntá-
rio, idade avançada, encargos familiares, reclusão e morte. Nos ter-
mos do §1º do art. 9º da Lei 8213/1991, o desemprego involuntário 
não tem cobertura garantida no RGPS, mas sim em lei específica. 

Outro motivo que ensejou a extinção da referida aposentado-
ria, conforme Berman (2020), é que na prática o mesmo revelava-se 
inatingível pelo trabalhador de baixa renda, que não conseguia reu-
nir o tempo mínimo de 30 anos de contribuição para as mulheres e 
35 anos para os homens, independentemente de idade, benefician-
do apenas os de classe média para alta.

Sendo assim, o benefício da aposentadoria por tempo de con-
tribuição era visto como um gargalo para o sistema previdenciário, 
por representar um dos problemas que potencializavam o desequilí-
brio na manutenção financeira do sistema, sobrecarregando as con-
tas públicas e ajudando a levar o sistema ao colapso financeiro. 

Com a finalidade de equacionar tal desequilíbrio, a reforma 
trouxe a extinção desse benefício, mantendo a aposentadoria por 
idade mais tempo de contribuição. Tais mudanças culminaram com o 
aumento do prazo para obtenção do benefício por parte dos segura-
dos, incluindo como condição para sua obtenção, a soma de dois re-
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quisitos mínimos, a saber, tempo mínimo de contribuição mais idade 
mínima, ou seja, não bastava mais, tão somente completar 30 anos 
de contribuição se mulher ou 35 anos se homem (via de regra), res-
tando ainda o complemento mínimo da idade, que para a mulher se-
ria 62 anos e para o homem 65 anos. (CÂNDIDO; COSTA, 2019) 

A nova reforma impactou o futuro de muitos trabalhadores 
que contavam com a aposentadoria um pouco mais cedo do que o 
decretado. 

4. OS PRINCIPAIS IMPACTOS GERADOS PELA EXTINÇÃO DA 
APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO.

A Reforma da Previdência Social, (EC 103/2019) trouxe uma 
série de mudanças, que causaram impactos socioeconômicos aos 
segurados, sobretudo no que diz respeito ao ingresso à aposentado-
ria. Analisa-se alguns destes a seguir.

4.1. Criação de uma aposentadoria que une tempo de contribui-
ção, mais idade.

De acordo com Costa e Cândido (2019), o tempo de contribui-
ção deixa de existir com a Reforma da Previdência (EC 103/2019). 
Há uma unificação dos requisitos de idade e tempo de contribuição 
de forma cumulativa para aquisição do benefício da aposentadoria. 
Tal mudança, estabelece a unificação de duas aposentadorias em 
uma só, a saber, aposentadoria por tempo de contribuição e idade. 
Vejamos através de um comparativo como era e como ficou o referi-
do benefício: 

FONTE: Manual Crítico da Reforma da Previdência • LBS Advogados
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FONTE: Manual Crítico da Reforma da Previdência • LBS Advogados

Dado o exposto e concordando com o pensamento de Guel-
ler (2020) é possível observar que, a primeira e substancial altera-
ção no cálculo se refere ao não desprezo de vinte por cento das con-
tribuições mais baixas do período contributivo para realizar a média 
aritmética. Ou seja, as contribuições mais baixas, em geral presentes 
no início da vida laboral do trabalhador, irão compor a média para a 
formação da renda mensal inicial. Calculada a média aritmética, so-
bre ela será aplicada uma alíquota de 60% (sessenta por cento) com 
acréscimo de 2 (dois) pontos percentuais para cada ano de contribui-
ção que exceder o tempo de 20 (vinte) anos de contribuição para o 
homem e de 15 (quinze) anos de contribuição para mulher. Assim, o 
trabalhador do sexo masculino que tiver 20 anos de contribuição se 
aposentará com 60% da média aritmética de todo período contributi-
vo, diversamente do que previa a legislação revogada, que garantia 
uma aposentadoria de 80% para o trabalhador nas mesmas condi-
ções (aposentadoria por idade), com a única diferença que para mu-
lher bastavam 60 anos e não 62 anos. O trabalhador do sexo mascu-
lino que ingressar no regime de previdência após a Emenda 103/19 
terá que trabalhar por 40 anos para atingir cem por cento da média, 
ou seja, dez anos a mais do que na legislação anterior. Já para a mu-
lher serão necessários 35 (trinta e cinco) anos de contribuição. 
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4.2. Diminuição do número de segurados acobertados pelo be-
nefício, uma vez que houve o aumento do tempo para obtenção 
do mesmo.

Analisando essas mudanças é possível observar uma dimi-
nuição de cobertura dos benefícios previdenciários. Sobre o assun-
to Costa e Cândido (2019) enfatiza que o tempo de contribuição é re-
quisito relevante para o sistema de previdência brasileiro, em que se 
elenca período mínimo de contribuição para recebimento de benefí-
cios (carência), manutenção da qualidade de segurado, bem como 
para a concessão de uma espécie de benefício previdenciário. E 
complementa que a Lei nº 8.213/91 previa a idade mínima de 60 
anos para as mulheres e 65 anos para os homens. Com a reforma, a 
idade mínima dos homens não sofreu alteração, enquanto a das mu-
lheres subiu 2 anos, 62 anos de idade mínima. O tempo mínimo de 
contribuição do homem segurado que ainda não ingressou no siste-
ma sofreu um aumento para 20 anos em sua carência. 

4.3. Mudanças nas regras para o cálculo dos valores pagos aos 
benefícios.

 No tocante às mudanças nas regras de cálculo do valor do 
benefício, importante frisar que um dos principais impactos econômi-
cos trazidos pela aludida Reforma Constitucional de 2019 foi à altera-
ção as regras de cálculo da renda mensal das aposentadorias e pen-
sões por morte com uma sistemática provisória inaugurada pelo arti-
go 26, até que uma lei específica venha disciplinar a matéria. Em se-
guida o Decreto 10.410/2020 estendeu essa regra para todos os be-
nefícios. A média aritmética simples passa a ser de todos os salários 
de contribuição desde 7/1994, e não mais dos 80% maiores, partindo 
de 60% de média para os homens que tenham até 20 anos de tempo 
de contribuição, com acréscimo de 2% por ano de excedente, salvo 
exceções de proventos integrais e para mulheres 60% aritmética sim-
ples de 100% dos salários de contribuição computados desde 7/1994 
ou desde a primeira contribuição +2% a cada ano que exceder de 15 
anos de tempo de contribuição. (AMADO, 2020). 
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Apenas a título de comparação, no regime anterior, a média 
era contabilizada através das 80% maiores contribuições com aplica-
ção de um percentual de 70% inicial, acrescido 1% a cada ano supe-
rior à contribuição mínima (carência) de 15 anos. Na prática, com 30 
anos de contribuição, era possível alcançar 100% da média. Assim, 
a reforma impõe um período contributivo muito maior, cerca de 1/3, 
para se alcançar a integralidade de uma média que, ressalta-se, já é 
reduzida por considerar todo o período contributivo. (COSTA; CÂN-
DIDO2019)

4.4. Aumento do percentual das alíquotas de contribuição.

Outra mudança relevante a ser considerada com a promulga-
ção da EC 103/2019 diz respeito ao aumento das alíquotas de con-
tribuição. A EC 103/2019 estabelece que as alíquotas observarão as 
faixas de salário de contribuição. A alíquota mínima é de 7,5% (sete 
e meio por cento), para quem se enquadre na faixa de até um salário 
mínimo, e pode atingir o montante de 14% (quatorze por cento), para 
aqueles que atinjam o limite máximo do salário de contribuição esta-
belecido para o RGPS. (BALERA, 2020). Anteriormente, as contribui-
ções variavam de 8% a 11%.

As contribuições com a redução ou a majoração serão devi-
das pelos aposentados e pensionistas de quaisquer dos Poderes da 
União, incluídas suas entidades autárquicas e suas fundações, inci-
dentes sobre o valor da parcela dos proventos de aposentadorias e 
pensões que superem o limite máximo estabelecido para os benefí-
cios do Regime Geral de Previdência Social, hipótese em que será 
considerada a totalidade do valor do benefício para fins de definição 
das alíquotas aplicáveis. Assim, observa-se que as contribuições or-
dinárias poderão ter alíquotas progressivas ou escalonadas, de acor-
do com o valor da base de contribuição ou do benefício recebido. As 
contribuições dos aposentados e pensionistas somente incidirão na-
quilo que ultrapassarem o limite máximo estabelecido no Regime Ge-
ral de Previdência Social (art. 11, § 4º, da EC 103/19). (GUELLER, 
2020)
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4.5. Extinção do vínculo de trabalho do servidor.

A EC 103/2019 acrescentou ao art.37 da Constituição Federal 
o seguinte parágrafo: 

§14 A aposentadoria concedida com a utilização de tem-
po de contribuição decorrente de cargo, emprego ou fun-
ção pública, inclusive do regime Geral da Previdência So-
cial acarretará o rompimento do vínculo que gerou o refe-
rido tempo de contribuição. (GOES, 2020, p.244)

Ainda seguindo o pensamento de GOES (2020) importa es-
clarecer que no tocante aos Regimes Próprios da Previdência Social, 
mesmo no período anterior à EC 103/2019, a aposentadoria já gera-
va a extinção do vínculo do de trabalho do servidor. A novidade trazi-
da por esta emenda é que essa regra passa a ser aplicada também 
aos segurados do RGPS que sejam ocupantes de cargo, emprego 
ou função pública. Lembrando que de acordo com o §14 do art.37 da 
Constituição federal não se aplica a aposentadorias concedidas pelo 
RGPS até a data de entrada em vigor desta Emenda Constitucional.  

CONSIDERAÇÕES FINAIS:

Este estudo objetivou analisar os principais impactos econô-
micos e sociais em relação ao sistema previdenciário com o fim da 
aposentadoria por Tempo de Contribuição pela EC 103/2019 - Refor-
ma da Previdência. A revisão bibliográfica para este alcance oportu-
nizou a algumas considerações.

Percebe-se que os critérios para a concessão do benefício da 
aposentadoria por tempo de contribuição foram modificados levando-
-a a extinção, por entenderem os legisladores, que o referido bene-
fício anteriormente não atendia uma necessidade social a que vinha 
sendo exposto o segurado, mais tão somente um critério subjetivo, 
ou seja, o segurado requeria o benefício e ainda assim ficaria apto ao 
desempenho de suas funções laborais.

Entretanto, ainda existem dúvidas e lacunas a serem escla-
recidas e preenchidas em relação às novas regras da aposentado-
ria do servidor público e dos amparados pelo RGPS, sobretudo, se 
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respondem as reais necessidades sociais e econômicas da socieda-
de brasileira. 

Portanto, defende-se que muitos debates e estudos precisam 
ser realizados em torno dessa normativa, para garantir que sejam 
respeitados os Direitos Fundamentais e Sociais da classe trabalha-
dora no país.
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RESUMO
Este trabalho visa pesquisar o parto natural humanizado, assim como 
os riscos e benefícios dessa modalidade de parto, analisando a res-
ponsabilidade profissional na influência da escolha parto. O artigo vai 
além de discutir da responsabilidade civil do médico, pelo dano ocor-
rido por meio do parto, e compreender as circunstâncias da ocorrên-
cia da violência obstétrica, as quais acontecem com frequência nos 
ambientes hospitalares. Discorre sobre o protagonismo das mulhe-
res no parto, e como o parto natural vem trazendo essa ideia, que é a 
questão em ascensão: do parto normal natural. Esse artigo explicita 
alguns benefícios decorrentes dessa modalidade de parto, confron-
tando com o crescente uso do parto cesariana, relacionado com ins-
trumentalização da medicina, e a mecanização do parto.
Palavras-chave: Parto natural. Humanização. Responsabilidade Civil.

ABSTRACT
This work aims to research natural humanized childbirth, as well as the 
risks and benefits of this type of delivery, analyzing professional res-
ponsibility in the influence of childbirth choice. The article goes beyond 
discussing the doctor’s civil liability for the damage that occurred du-
ring childbirth, and understanding the circumstances of the occurrence 
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of obstetric violence, which often occur in hospital settings. It discusses 
the role of women in childbirth, and how natural childbirth has brought 
this idea, which is the rising issue: natural natural childbirth. This article 
explains some benefits resulting from this mode of delivery, confronting 
the growing use of cesarean delivery, related to the instrumentalization 
of medicine, and the mechanization of delivery.
Keywords: Natural childbirth. Humanization. Civil Liability.

INTRODUÇÃO

Este trabalho vem dialogar com a relevante questão jurídica, 
a qual se encontra inserida na sociedade brasileira. São constantes 
as queixas e denúncias, de relatos de partos em que as mulheres so-
frem violências obstétricas, sejam em hospitais públicos ou privados. 
De fato, com a modernização e os avanços tecnológicos para a me-
dicina, observa-se que essa evolução trouxe melhorias significativas 
na vida da população de forma geral. Porém, essa evolução tecno-
lógica, transformou o parto, mecanizou, introduziu as evoluções tec-
nológicas da medicina para dentro do processo de parto, e com essa 
mecanização, trouxe um olhar menos sensível para esse estado es-
pecial em que a mulher se encontra.

Em se falando dessa realidade, por meio de pesquisas inter-
nacionais, sabe-se que o Brasil é o segundo país que realiza mais ce-
sarianas sem necessidade, o que pode trazer consequências para a 
saúde do bebê e da parturiente. Em contra partida, essa autora dese-
ja comprovar a hipótese de que a mulher que decide ter seu filho por 
meio da cesárea, mas entende que essa decisão não pode ser toma-
da sob influência do obstetra, e essa indução da escolha por uma ce-
sariana já configura uma espécie de violência obstétrica.

Trata-se de violação ao direito de escolha da própria gestan-
te, e busca-se nesse trabalho perquirir, sobre a crescente dos núme-
ros dos partos cesáreos, e eventualmente os danos que podem ser 
causados na criança e na mãe. Realiza-se uma análise dessas cir-
cunstâncias, por meio de aspectos históricos, tentando-se desenvol-
ver uma definição do que seja um parto natural, bem como faz-se, 
ainda, uma leitura sobre a responsabilidade do médico, nas ocorrên-
cia do parto natural humanizado domiciliar. Observa-se uma realida-
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de, de quase um milhão de mulheres, anualmente, que são induzi-
das a fazer cesariana, sem alguma indicação necessária a justificar 
a intervenção, o que faz as mulheres perderem os espaços de serem 
protagonistas do parto, e acabam sendo expostas a riscos, o que au-
menta a mortalidade materna, além de terem mais propensão à de-
pressão pós parto.

Pela pesquisa do ordenamento jurídico, não existe uma lei 
que defina um padrão definitivo, para realização desse tipo de par-
to em ambiente domiciliar, o que existe são recomendações e porta-
rias do Ministério da Saúde, as quais afirmam que para a realização 
do parto natural domiciliar, somente faz-se necessário um lugar lim-
po, com água potável, arejado e que a gestante goze de boa saúde 
para a realização do parto.

Essa pesquisa perpassa pela responsabilização do médico 
pela má escolha do tipo de parto a ser realizado e, por fim os riscos e 
benefícios do parto humanizado natural. A metodologia utilizada nes-
se artigo foi baseada em análise da jurisprudência, bem como doutri-
nadores que discorre sobre responsabilidade civil, estabelecendo um 
diálogo sobre as recomendações da Organização Mundial de Saúde 
(OMS), as portarias das quais o Ministério da Saúde definiu a Rede 
Cegonha. Realizei uma análise de pesquisas relacionadas as moda-
lidades de partos.

1. PRESSUPOSTOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL

O conceito que forma a responsabilidade civil foi desenvolvido 
por doutrinadores, quais tentaram formular conceitos que dialogas-
sem com essa necessidade jurídica da responsabilidade civil. Segun-
do o que está fixado no Código Civil no artigo 186:

Art. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negli-
gência ou imprudência, violar direito e causar dano a ou-
trem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito 
(BRASIL, 2002).

É evidente que, com a leitura desse artigo ficam estabeleci-
dos e classificados quatro elementos essenciais que informam a res-
ponsabilidade civil: Ação ou omissão, culpa ou dolo do agente, rela-
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ção de causalidade e o dano experimentado da vítima. O código es-
tabelece a conduta que gera a responsabilidade, somada ao direito 
de indenizar. Vale ressaltar que a omissão também gera um dano à 
vítima, e mesmo sem provar a culpa, recairá sobre a pessoa o dever 
de reparar o dano causado.

O anseio de obrigar o agente, causador do dano, a repa-
rá-lo inspira-se no mais elementar sentimento de justiça. 
O dano causado pelo ato ilícito rompe o equilíbrio jurídi-
co-econômico anteriormente existente entre o agente e a 
vítima. Há uma necessidade fundamental de se restabe-
lece esse equilíbrio, o que se procura fazer recolocando o 
prejudicado no statu quo ante (CARVALIERI, 2012, p.14).

A responsabilidade civil, mencionada no sentido de reparação 
do dano causado, pode ser compreendida sob a ótica da responsa-
bilidade civil do médico, sendo que a doutrina e a jurisprudência tra-
tam de forma objetiva essa responsabilidade, que acontecerá quan-
do o profissional médico mostrar-se imperito para tratar do paciente, 
como, desconhecer técnica que coloque a vida do paciente em me-
nor risco. A responsabilidade nesse caso decorre a violação de um 
dever, de uma ação que não foi realizada, obrigando ao médico o de-
ver de reparar o dano.

Existe uma relação contratual entre médico e paciente, e, de 
modo geral a responsabilidade do médico é de meio e não de resulta-
do, para a circunstância de não se obter a cura do paciente, não sig-
nifica que o médico foi imperito. O que se exige para responsabiliza-
ção civil do médico, e que este tenha o comprometimento de tratar o 
paciente zelando sua vida, com técnica e recursos adequados para 
o seu tratamento que seja satisfatório, e só não o fazendo será res-
ponsabilizado.Não podemos esquecer o que trata o Código de Defe-
sa do Consumidor, no artigo 14º:

§ 4°. A responsabilidade pessoal dos profissionais libe-
rais será apurada mediante a verificação de culpa (BRA-
SIL, 1990).

Então, pra que exista a responsabilidade, é necessária a exis-
tência de um ato que infrinja algo estabelecido por lei. Necessita que 
haja ação antijurídica, que cause um tipo de dano ao outro.
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A responsabilidade civil, segundo a doutrina, apresenta uma 
subdivisão, classificando- a como contratual e extracontratual. A con-
tratual se divide em com obrigação de resultado e como obrigação de 
meio; a extracontratual se subdivide em subjetiva e objetiva. A subje-
tiva se divide em culpa provada e culpa presumida, e a objetiva, em 
abuso do direito, atividade de risco, fato do produto, fato de outrem, 
fato da coisa, do Estado e dos prestadores de serviços públicos, e as 
relações de consumos.

As ações sobre indenizações por responsabilidade em razão 
de culpa médica são permeadas, por questões complexas do direito 
material e processual. O maior desafio será em operacionalizar um 
juízo valorativo, que poderá servir de substrato da conduta profissio-
nal do médico.

Diniz (2011) conceitua a responsabilidade civil, como a aplica-
ção de medidas, que obriguem uma pessoa a reparar dano moral e/
ou patrimonial a uma pessoa causado a terceiros, em razão de ato 
por ela mesma praticado, por pessoa por quem ela responde, por al-
guma coisa a ela pertencente ou simples imposição legal. Entende-
-se também a responsabilidade civil, como um dos grandes proble-
mas na área jurídica, pois apresenta uma dificuldade de delinear o 
alcance da jurisprudência e a doutrina. A responsabilidade civil pode 
ser definida como função de garantia do direito do lesado com segu-
rança, tendo sua natureza compensatória a sanção civil.

Diniz (2011) define os pressupostos da responsabilidade civil 
como; ação (omissiva ou comissiva, licita ou ilícita, sendo que a ilícita é 
fundamentada pela culpa, a licita fundamentada pelo risco), dano (pa-
trimonial ou moral), nexo de causalidade entre o dano e a ação (inexis-
tência de causa, excludente de responsabilidade por: força maior, cul-
pa da vítima ou caso fortuito). Ela também apresenta as espécies da 
responsabilidade civil, quanto ao fato gerador: responsabilidade con-
tratual e extracontratual, quanto ao fundamento responsabilidade sub-
jetiva e objetiva, quanto ao agente responsabilidade direta e indireta.

1.1 EVOLUÇÃO HISTÓRICA DO PARTO

A história do parto é milenar, vem da nossa ancestralidade, e 
acompanha até a nossa contemporaneidade. Os partos durante muito 
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tempo eram ações realizadas, por mulheres denominadas como par-
teiras, e como algumas mulheres apresentavam dificuldade era reali-
zado o parto por fórceps. Aos poucos, com a mecanização da medi-
cina, e as necessidades das mulheres gestantes foram adicionando a 
cesárea, como via de auxiliar, a fim de minimizar as mortes maternas.

O processo de parto é milenar, e transforma a mulher profun-
damente. Pensando em trazer mais conforto, e diminuir a mortalida-
de das gestantes, foi criado através da portaria nº

1.459 em 24 de junho de 2011, do Ministério da Saúde o pro-
jeto Rede Cegonha, compondo um projeto maior do Pacto Nacional 
pela Redução da Mortalidade Materna e Neonatal, que visa monito-
rar as ações de implementação desse projeto. A rede cegonha visa 
implantar cuidados específicos que assegurem a mulher o direito ao 
planejamento reprodutivo e atenção humanizada à gestação.

A rede cegonha tem como princípios basilares o respeito, a 
proteção e a realização dos direitos humanos, o respeito a diversida-
de cultural, étnica e racial, promover a equidade, garantir os direitos 
sexuais, e reprodutivos das mulheres, homens, jovens e adolescen-
tes e, ainda, compatibilizar as atividades em redes de atenção à saú-
de materna e infantil, em desenvolvimento nos Estados.

Verifica-se a rede cegonha visa implementar a cultura do parto 
natural, dentro de casas de partos, com o objetivo de monitorar a saúde 
da gestante, com o intuito de evitar as doenças gestacionais. Esta rede 
divide-se em três fases, a primeira é pré-natal, a segunda é parto e nas-
cimento, a terceira é puerpério e atenção integral à saúde da criança, e 
por último, o sistema logístico, transporte sanitário e regulação.

A história do parto está relacionada às formas de partos, as 
quais foram sendo desenvolvidas ao longo do tempo, a cesárea e o 
parto normal, são os mais frequentes. Com as implementações volta-
das para atenção à saúde básica, novas formas foram adotada para 
o trabalho de parto da gestante.

A Rede Cegonha vem modificar o cenário nacional acerca do 
parto no Brasil, em que a cesariana é o parto, tornando-se mais reali-
zados nas maternidades públicas e privadas de todo o Brasil. Assim:

O Brasil ainda é o país que registra a maior proporção de 
partos cesárea. As taxas brasileiras de cesariana corres-
pondem a 52% no ano de 2010, na rede privada chega 
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a 87% e na pública a 37%, valores muito superiores aos 
15% recomendados pela Organização Mundial de Saú-
de (OMS). Contribuindo para este cenário no setor priva-
do e planos de saúde a cesariana é três vezes maior do 
que no Sistema Único de Saúde (SUS) (FRANK; PELLO-
SO, 2013, p. 23).

Esse projeto visa transformar essa realidade do Brasil, na qual 
em pesquisa recente, colocando 5º país em fazer mais cesariana 
(OMS, 2015). A rede cegonha visa contemplar a saúde da gestante, 
fornecendo suporte necessário durante todo o processo gestacional. 
Com essas ações, o principal objetivo é reduzir o número crescente 
das cesarianas eletivas, e assim reduzir os riscos das gestantes, ten-
do um acompanhamento mais próximo delas.

Agência Nacional de Saúde Suplementar informa que no ano 
de 2015 a taxa de cesárea em plano de saúde foi 84,6%, indo contra 
a porcentagem exigida pela Organização Mundial de Saúde (OMS) 
os 10 a 15%. Pode-se perceber que a intervenção deixou de ser um 
recurso para salvar vidas e passou, na prática, a ser uma cirurgia re-
alizada com muita frequência.

A perspectiva fenomenológica dentro dessa política nacional é 
permitir a compreensão da gestante como pessoa capaz de exterio-
rizar suas necessidades e de compreender e ser compreendida, no 
contexto do cuidado do seu parto, tendo como objetivo fazer gestante 
a protagonista no trabalho do parto. A Rede cegonha traz para den-
tro da realidade das maternidades a importância da humanização do 
parto, que durante muito tempo foi negligenciada pela introdução tec-
nológica no processo de parto.

Existe um grande mito sobre o parto normal, que foi sendo 
construído pelos próprios obstetras, os quais foram formando uma 
rede de insegurança em suas pacientes gestantes. Todo esse discur-
so provoca nas gestantes o medo de parir normal, essa inseguran-
ça faz-se tamanha, que as próprias gestantes acabam por optar por 
parto cesáreo.

Todas essas circunstâncias emergiam dos mitos, fantasias e 
medos que aparecem ao se aproximar o momento do parto, influen-
ciadas por múltiplos fatores que extrapolam a própria evolução fisio-
lógica da gestação. As gestantes convivem com o receio da violên-
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cia obstétrica, e com a ambiguidade da alegria de conhecer o filho e 
do medo de parir, gerada pelas experiências de vida pessoal, pelas 
histórias de parto ouvidas ou vivenciadas junto a um familiar ou ami-
ga mais próxima, pelas informações dos profissionais de saúde e por 
tantas outras, acessadas em todas as fontes disponíveis.

A arte de partejar é uma atividade que acompanha a humani-
dade, milenar, é uma atribuição feminina, sendo uma tradição realiza-
da por parteiras, que além de conduzir o trabalho de parto, também 
cuidava do corpo feminino e do recém-nascido. As parteiras eram re-
conhecidas como pessoas com saber popular, geralmente eram mu-
lheres idosas e com muito respeito pela comunidade. Interessante 
pensar que, por muitos anos, as mulheres durante todo o processo 
de parto eram assistidas por outras mulheres.

Ao final do século XVI a função de parteira passou a entrar em 
declínio, devido a utilização do fórceps, o qual foi inventado pelo ci-
rurgião inglês Peter Chamberlen. Essa técnica trouxe mudanças ra-
dicais no que diz respeito à assistência obstétrica, substituindo e de-
safiando a noção sobre o parto.

2. DEFINIÇÃO DE PARTO HUMANIZADO NATURAL

A obstetrícia surgiu na França em meados do século XVII e 
XVIII, tomando contornos como uma especialidade médica. Esse fato 
vem, minuciosamente, substituir as parteiras e o direito de exercício 
de seu ofício, invalidando o seu saber, consolidado na tradição mi-
lenar, para o qual eram designadas somente mulheres, mas com a 
criação dessa especialidade, foram introduzidos os homens, e o par-
to agora é também realizado por estes.

A medicina passou a se modernizar nos final do século XVIII, 
porém a consolidação de práticas modernas aconteceu no século 
XIX, oportunidade em que foram descobertas novas práticas médi-
cas, e passou-se a entender a medicina como um saber científico. 
Com o advento da sociedade capitalista, aumentou a medicalização 
dos corpos, a partir desse momento, insere-se o corpo feminino. En-
tra em ascensão dentro da nossa cultura, adoção a medicina com 
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poder de produzir transformações em coisas totalmente fisiológicas, 
como na gravidez, menopausa, e transformou o parto em evento ci-
rúrgico.

Saliente-se que, no século XIX, os partos ainda ocorriam com 
ajuda das mulheres, e em sua grande maioria eram realizados na 
casa da gestante, pois as maternidades não se apresentavam como 
um local seguro para realização do parto. Somente a partir dos anos 
de 1878, na Inglaterra, estimou-se que as mulheres parturientes ti-
nham seis vezes mais possibilidade de morrerem em maternidade 
em decorrência de uma infecção puerperal.

Após a Segunda Guerra Mundial, o parto foi rapidamente ins-
titucionalizado para serem realizados por médicos, passou a introdu-
zir conhecimentos científicos somados a novas tecnologias e habili-
dade diversas, que mudariam a saúde da população. Todos esses re-
cursos empregados no processo de parto, serviram para reduzir as 
taxas de riscos do parto hospitalar e também a mortalidade materno 
e infantil.

A medicalização e a institucionalização do parto, consequen-
temente fez a mulher perder a autonomia dentro do parto, agora a 
parturiente não é a protagonista do processo de parto, foram adotado 
sobre o seu corpo outras medidas que não foram pensadas no seu 
bem estar. Esse modelo de parto é marcado pela introdução das me-
dicalizações, com o uso de práticas abusivas e invasivas, e constan-
temente desnecessárias na realização de cesariana.

Dentre as práticas mais corriqueiras que ocorrem em mater-
nidade, tem-se o isolamento da gestante, a falta de privacidade. De 
modo geral, dentro das maternidades, existe uma rotina adotada, 
que desrespeita a autonomia da mulher, e partindo de uma visão ge-
ral, não são realizadas avaliações de cada caso, para poder fazer-se 
a escolha quanto ao trabalho de parto.

O assim chamado “parto tecnocrático”, em que soluções 
meramente técnicas e/ou racionais desprezam os aspec-
tos relacionais, emocionais, sociais e culturais, funda-
menta-se na noção de que o corpo feminino é uma má-
quina incompleta e necessita de intervenções. Foi esta-
belecida a separação corpo/mente e a mulher foi coloca-
da numa postura passiva e temerosa em relação ao seu 
parto (BRASIL, 2010, p. 27).
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O parto começou a ser entendido como um ato exclusivo dos 
médicos, retirando a mulher do seu papel de protagonista, ela seria 
agora coadjuvante de um processo natural, o qual seu corpo foi pre-
parado a fim de realizar o parto. A institucionalização do parto faz 
adotar, cada vez práticas desnecessárias nas parturientes, o que faz 
aumentar as taxas de partos cesáreos. Consequentemente acarreta 
gastos maiores ao sistema de saúde. Não que a cesariana não pos-
sa ser feita, porém precisa-se de profissionais atentos para a real ne-
cessidade de realizar essa prática.

Há cerca de 25 anos, como reação ao “parto tecnocrá-
tico” e ao uso irracional de tecnologia no parto, inicia-se 
um movimento internacional e nacional, com a participa-
ção de profissionais de saúde e da área das ciências so-
ciais, ativistas feministas, entre outros segmentos, pela 
utilização de tecnologia apropriada ao parto, pela prima-
zia das relações humanas sobre a tecnologia, e pela eli-
minação de intervenções potencialmente danosas na 
atenção ao parto e ao nascimento, movimento este cha-
mado de humanização do parto (DINIZ, 2005, p.627).

A humanização do parto vem com o surgimento de profissio-
nais com uma nova visão em relação ao parto. Com o pensamento 
da uma avaliação mais específica de cada gestante, com desenvolvi-
mento do parto com as melhores medidas, que deixe a gestante se-
gura e confortável para o nascimento do seu filho.

A crítica ao modelo tecnocrático se itensificou no Ano In-
ternacional da Criança (1979), com a criação do Comi-
tê Europeu para estudar intervenções a fim de reduzir a 
morbimortalidade perinatal e materna no continente. De-
tectavam-se, naquela época, os mesmos problemas de 
hoje: aumento de custos, sem a respectiva melhoria nos 
resultados da assistência; falta de consenso sobre os 
melhores procedimentos e a total variabilidade geográfi-
ca de opiniões (DINIZ, 2005, p.628).

Em 1996, foi publicado um documento “Assistência ao Par-
to Normal”: um guia prático, pela OMS, comentando relatórios de 
grupos científicos, com as recomendações baseadas em evidências 
científicas sobre as práticas relacionadas ao parto normal, com o fito 
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de, garantir os direitos das mulheres, tentando a redução das inter-
venções desnecessárias e questionando os procedimentos realiza-
dos sem nenhum critério embasado cientificamente, apenas por há-
bito ou rotina.

Aqui no Brasil, essas recomendações da OMS foram publica-
das pelo Ministério da Saúde e enviadas a cada um dos ginecologis-
tas-obstetras e enfermeiras obstetras do país em 2000. Esse docu-
mento é um guia de recomendações para o desenvolvimento do par-
to humanizado natural, sendo classificada em quatro categorias.

O guia em questão define o parto normal da seguinte 
forma: “definimos parto normal como de início espontâ-
neo, baixo risco no início do trabalho de parto, permane-
cendo assim durante todo o processo, até o nascimen-
to. O bebê nasce espontaneamente, em posição cefálica 
de vértice, entre 37 e 42 semanas completas de gesta-
ção. Após o nascimento, mãe e filho em boas condições” 
(OMS, 1996, p.4).

Esse guia vem tratando, também, sobre os profissionais ca-
pacitados para conduzir esse parto. E dentre esses profissionais es-
tão: Médicos-obstetras, enfermeira obstetras, e em locais que não ti-
verem os profissionais disponíveis, as parteiras são autorizadas a re-
alizar partos.

Sobre o que está relacionado à humanização do parto, vem 
através do conceito de atenção humanizada, o qual se torna amplo, 
pois compõe um conjunto de conhecimentos, práticas e atitudes que 
têm como objetivo à promoção do parto e do nascimento saudáveis 
e a prevenção da mortalidade materna e perinatal.

Toda essa humanização tem início ainda no pré-natal, procu-
rando garantir que a equipe de profissionais, realize procedimentos 
traga os benefícios para a mulher e o bebê, que evite as interven-
ções desnecessárias e que preserve sua privacidade e autonomia 
da gestante.

O processo de humanização do Parto no Brasil teve em seu 
desenvolvimento com base nos princípios diretrizes preconizados no 
Ministério da Saúde. Assim, passou-se a compreender a gestação, 
o parto e o puerpério com a experiência humana mais valorosa para 
uma mulher. Esta passou a ser entendida como o centro, o que mar-
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cou o resgate do protagonismo da gestante, consolidando o respei-
to e autonomia delas.

A estimulação ao aleitamento do recém-nascido, pós parto é 
uma das características marcantes da humanização do parto, for-
mando o conjunto de práticas e rotinas, as quais os benefícios já fo-
ram comprovados. O objetivo principal é evitar as intervenções des-
necessárias, ou que traga dano para mãe e/ou bebê.

Com todo esse desenvolvimento da humanização do parto, como 
medidas de incentivos para a realização desse, está o aumento da re-
muneração dos profissionais que realizem esse tipo de parto, denomi-
nado normal como o oferecimento de mais cursos de especialização em 
obstetrícia, cujo objetivo é aumentar o número de profissionais que rea-
lizem esse parto com toda segurança necessária para a gestante.

Importante salientar que surgiram as doulas, as quais geral-
mente são profissionais de saúde como técnicos de enfermagem, 
que se capacitam e com maestria figuras importante para gestante, 
já que acompanham a parturiente desde o pré-natal até o puerpério, 
auxiliando a mãe.

No Brasil, podemos elencar a criação do centro de partos, 
através da Portaria MS/GM nº 985, publicada em cinco de agosto de 
1999, como marco importante na implementação da humanização 
dos partos. Trouxe critérios para a fundação de casa de partos, tra-
çando estratégias que facilitassem a assistência humanizada ao par-
to normal. Ressaltando que essas casas de partos estão articuladas 
ao SUS, e compõem uma alternativa para as mulheres que desejam 
ter seus filhos em ambiente não hospitalar.

Em Salvador-Ba, contamos com o Centro de Parto Marieta de 
Souza Pereira, inaugurada em 2012, o centro tem como oferecer a 
toda população baiana uma estrutura para parto normal humanizado. 
É um complexo centro, composto por sala de parto, banheira para re-
alização desse parto, e também uma ambulância equipada para ser 
feita a remoção para um hospital, se necessário. Esse centro faz par-
te da Mansão do Caminho, o qual foi construído pelo líder espírita Di-
valdo Franco. Todo esse serviço está de acordo com a portaria do Mi-
nistério da Saúde, objetivando acolher gestantes de baixo risco.

Assegurando os direitos das mulheres em estado puerperal, o 
Centro de Parto Normal da mansão do caminho foi o primeiro centro 
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de parto normal do Norte e Nordeste do País, construído com uma 
estrutura arquitetônica moderna. Composto de seis leitos de pré-par-
to, parto e pós-parto. Tudo foi pensado para proporcionar o máximo 
de conforto para a parturiente durante todo o processo de parto. A im-
plementação dos Centros de Parto Normal reúne atividades avança-
das, voltadas pra a humanização do parto, seguindo rigorosas dire-
trizes estabelecidas do Ministério da Saúde. Tais centros inauguram 
um diferencial na atenção ao parto no Brasil.

É importante salientar que esses centros proporcionam à par-
turiente uma atenção voltada pra ela e sua família, dando um apoio 
emocional contínuo, garantindo a presença do acompanhante, prio-
riza a escolha da gestante, oferece menos intervenções, e por fim, 
vêm quebrando o tabu em relação ao parto normal, demonstrando 
claramente que  este é um processo fisiológico.

O conceito de parto humanizado pode ser compreendido, 
através da necessidade de priorizar o caráter fisiológico do nasci-
mento, com a finalidade de promover o parto e o nascimento, evitan-
do a morbimortalidade materno e infantil. Para isso, faz-se necessá-
ria a capacitação de profissionais preparados para prevenir situações 
adversas que podem surgir.

Com essa humanização do parto, outra modalidade de parto 
surgiu, o parto domiciliar planejado o qual vem se tornando uma es-
colha feita por muitas gestantes. E vem se ampliando em todo o país, 
através da discussão sobre o ambiente não hospitalar, que deixa a 
gestante mais à vontade, fator que favorece e beneficia o processo 
de parto. Atualmente tem uma procura, cada vez maior, por enfermei-
ras obstetras e médicos obstetras para conduzir essa nova modalida-
de de parto natural humanizado domiciliar.

A OMS reconhece esse parto como escolha da gestante, des-
de que a gestação seja de baixo risco, e que dentro do domicílio te-
nha a estrutura necessária para o desenvolvimento do parto, bem 
como os profissionais formulem o plano de parto. O parto domiciliar 
tem uma estrutura diferente de uma maternidade, além de ser um lo-
cal que geralmente é a casa da parturiente, existe uma estrutura di-
ferente, que facilita o trabalho do parto, a musicoterapia é utilizada 
nesse parto, para o relaxamento da gestante, minimizando as dores 
das contrações.
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Esse tipo de parto enfatiza a importância do cônjuge em todo 
o processo, o que fortalece esse vínculo. “O parto em ambiente domi-
ciliar atende às necessidades psicológicas, emocionais e sociais da 
mulher, e busca devolver o protagonismo e a autonomia, conduzindo 
todo o processo do de parto e parto da forma mais natural e fisiológi-
ca possível” (RAMOS; ROCHA; LIMA, 2017, p.50).

Tanto o Ministério da Saúde quanto a OMS classificam o par-
to domiciliar planejado como uma prática segura e adequada, desde 
que seja da escolha da mulher e que ela e sua família recebam toda 
atenção necessária, para o momento do parto. É pré-requisito a re-
alização do pré-natal durante toda a gestação, assim como exames 
de ultrassonografias, para avaliação da saúde fetal. É compreendido 
que, o ambiente domiciliar o parto volta a ser natural, com pouca ou 
nenhuma intervenção do profissional.

Existem fatores, os quais são classificados como essenciais 
para a garantia da segurança do parto domiciliar, dentre as quais a 
transdisciplinaridade e a possibilidade de transferência no caso da 
equipe detectar possível intercorrência no trabalho de parto, contan-
do com transporte para um Centro de Referência. Salienta que é ne-
cessária a avaliação dos possíveis riscos que podem ocorrer.

O parto humanizado domiciliar tem seus métodos embasados 
na não utilização farmacológicos para o alívio da dor, podendo con-
tribuir para uma melhor e mais rápida evolução do trabalho de par-
to. Outros métodos são realizados, sempre respeitando a escolha da 
gestante, como a postura e posições variadas, deambulação, como 
a própria respiração ritmada, ajuda também no trabalho de parto, ba-
nho de chuveiro ou na banheira, realização de massagem e uso da 
bola para exercícios. Essas técnicas facilitam na evolução do traba-
lho de parto, e dilatação do períneo e devem ser administradas du-
rante a assistência ao parto, porque apresentam menos riscos e aju-
dam a reduzir a necessidade de intervenções, tornando o parto o 
mais natural possível.

Outra característica marcante nesse parto é a interação da 
mãe com o recém-nascido. Segundo a literatura esse contato pós 
parto entre mãe e filho servi para acalmar o bebê e a mãe e auxilia na 
estabilização sanguínea, melhora os batimentos cardíacos, e a res-
piração, minimiza o estresse do recém-nascido. Auxilia na manuten-
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ção da temperatura corporal do bebê sendo aquecido pela transmis-
são de calor de sua mãe, devendo ser esta a principal fonte de ter-
morregulação neonatal. Essa técnica ajuda na adaptação à vida ex-
trauterina do bebê, além de ajudar no aleitamento materno mulher.

Logo após o parto a mãe está ansiosa por tocar o recém-
-nascido e ambos estão impregnados de substâncias que 
os deixam biologicamente preparados para uma interde-
pendência. Esse é o momento de fortalecimento máximo 
do vínculo afetivo e de estímulo à lactação. A amamen-
tação se destaca como benefício do contato imediato ao 
tornar a sucção eficiente e eficaz, aumenta a prevalência 
e duração da lactação, além de influenciar de forma posi-
tiva a relação mãe filho (MATOS et al., 2010, p.3).

A gestante que escolhe o parto domiciliar tem acompanhamen-
to pós-parto, deve ser acompanhada pela equipe em consultas domici-
liares nos dez primeiros dias após o parto, e normalmente no primeiro, 
faz-se avaliações do aleitamento e orientações sobre amamentação e 
cuidados no puerpério. A realização do parto domiciliar planejado é, sem 
dúvida, o exercício da autonomia e autodeterminação, do protagonis-
mo feminino, respeitando os princípios essenciais do parto humaniza-
do, como o resgate da humanização do nascimento, fazendo com que a 
mulher se sinta segura, rodeada por pessoas que a amam e se sentin-
do livre para fazer suas escolhas sem se inibir, tornando a mulher o su-
jeito ativo de seu parto, sendo garantida sua autonomia, individualidade.

Dentro de um contexto, é notório que o parto natural domici-
liar, ainda representa uma parcela crescente, porém ínfima, pois re-
presenta o movimento onde algumas mulheres têm escolhido para 
experimentar essa vivência de parto em ambiente domiciliar. Mesmo 
sendo uma prática reconhecida e legitimada, essa prática de parto no 
Brasil, representa uma modalidade de assistência ao parto muito pre-
maturo. Estatísticas evidenciam que 98% dos partos realizados no 
Brasil, são feitos em instituição de saúde, somente 2% desses par-
tos são realizados em ambiente não hospitalar (MAIA, 2010). O que 
evidência que o parto domiciliar planejado, assistido por profissionais 
habilitados ainda é muito mínimo a ser realizado.

A medicalização do parto, como resultado da medicali-
zação social, tem sido descrita como um processo socio-
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cultural complexo que transforma em necessidades mé-
dicas, vivências, sofrimentos e dores antes administra-
das no próprio ambiente familiar ou comunitário. Dessa 
forma, a medicalização é uma transformação cultural que 
influencia a capacidade de enfrentamento autônomo da 
experiência de parir, visto que implica dependência ex-
cessiva, heteronomia e consumo abusivo de cesarianas 
(LEÃO et al., 2013, p.2398).

Dessa forma, demonstra que a sociedade ainda compreen-
de o parto domiciliar como algo perigoso e arriscado, qualificando as 
maternidades como um local seguro e apropriado ao parto. O gran-
de questionamento, levando pela medicina contemporânea, é que o 
parto domiciliar representa um retrocesso frente aos avançados re-
cursos de que atualmente se dispõe.

A prática do parto em casa parece estar diretamente rela-
cionada à aquisição do conhecimento que envolve o mo-
delo de assistência obstétrica brasileiro, incluindo o as-
pecto técnico, científico e legal de todas as normas, pro-
cedimentos e rotinas impostos pelo atendimento institu-
cionalizado (SANFELICE; SHIMO, 2015, p. 881).

Pode afirmar que o parto domiciliar é de baixo risco, quan-
do planejado e realizado por profissionais experientes e capacitados, 
dentro dessas condições poderá ser considerado seguro quanto ao 
parto hospitalar.

2.1 AS DIFICULDADES DAS MULHERES EM EFETIVAR O DIEITO 
AO PARTO HUMANIZADO

Com ascensão da medicina, e a busca pelo acesso aos bens 
e serviços e o concomitante desenvolvimento técnico-científico, a as-
sistência ao parto e nascimento passou a ser estudado, tendo como 
princípio norteador a busca de mulheres e bebês saudáveis e segu-
ros. Nos ano de 1980, passou a dialogar sobre os modelos de assis-
tência ao parto, discutindo as diferenças entre o modelo baseado na 
parteira, ou holístico, o modelo médico, ou tecnocrático, e o modelo 
humanista, problematizando-se os conflitos filosóficos, corporativos e 
financeiros envolvidos.
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Nas maternidades brasileiras, é fácil identificar a resistência 
na realização do parto natural humanizado. As informações sobre o 
parto à parturiente, além de escassa ou inexistente, muitas vezes a 
equipe nem conversa com a gestante. Ademais, tenta a gestante não 
reclamar de dor, o que representa uma forma de violência obstétri-
ca, observando-se em uma invasão dos direitos sexuais e reproduti-
vos das mulheres. E também, é fácil perceber que ao acompanhan-
te nem sempre é permitido o acesso no processo e parto, o que re-
presenta um problema significado para o desenvolvimento da evolu-
ção do parto.

Adoção de práticas humanizada no parto dependem muito da 
formação dos profissionais da Instituição, assim como a visão do pró-
prio gestor, para viabilizar a implementação dessas práticas. Neces-
sário que investimentos sejam feito, para modificar essa estrutura 
tecnológica criada em torno do parto.

Necessário, ainda, perder o olhar em classificar o parto normal 
como algo primitivo, e passar a compreender como algo fisiológico.

As práticas relativas ao contato da mãe com seu bebê ao 
nascer e do aleitamento materno na sala de parto, alia-
das à ausência do acompanhante da parturiente, tradu-
zem a ideia de que a sala de parto constitui lócus onde 
o modelo tecnocrático se impõe com maior força (NA-
GAHAMA; SANTIAGO, 2008, p.1865).

Verifica-se uma dificuldade em se implementar práticas sim-
ples, humanizadas, que seriam muito fácies de serem aplicadas. O 
que se pode notar é que o modelo tecnocrático sempre tem priori-
dade, e a mecanização do parto, sempre imposta. As gestantes na 
maioria das vezes, não escolhem o tipo de parto, simplesmente seu 
obstetra marca a cesariana, por ser para o profissional é mais cômo-
do e lucrativo. O parto natural humanizado, vem na contramão des-
sa ideia da sociedade capitalista, dentro do pensamento humaniza-
do, como algo fisiológico, no qual o corpo da mulher se prepara para 
fazê-lo.

A assistência ao parto humanizada representa uma mudança 
no entendimento do parto como uma experiência humana. Toda essa 
discussão de humanização do parto tem uma influência significativa 
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do feminismo e também da antropologia, pois o corpo feminino pas-
sou a ser estudado. Ressalta-se que o corpo feminino, antes descri-
to como uma carência de resgate, agora passa a ser compreendido 
como apto a dar luz, sem necessidade de intervenções. O nascimen-
to antes era descrito como algo que pudesse ser perigoso, agora é 
entendido como algo natural, necessário para a manutenção do pro-
cesso fisiológico do corpo.

No Brasil a humanização do parto ocorreu na década de 1970, 
quando passou a surgir profissionais impulsionados pelas práticas 
das parteiras índias, aliada às práticas de terapias alternativas de 
Yoga. No decorrer da década de 1980, grupos foram surgindo com 
essa ideologia de oferecer assistência humanizada para as gestan-
tes, propondo novas alternativas, menos invasivas para facilitar o 
parto normal.

A Rede pela Humanização do Parto e do Nascimento (REHU-
NA) foi fundada no Brasil em 1993. Essa rede surgiu fazendo denún-
cias sobre a existência de circunstâncias de violência, que ocorriam 
dentro da assistência ao parto nas maternidades brasileiras, abrindo 
uma discussão sobre qual a posição ideal para o parto, e questionan-
do o porquê do parto cesáreo ser o mais realizado nas maternidades.

Passa-se a entender que em relação ao parto natural, muitas 
equipes de profissionais demonstram visivelmente, o despreparo téc-
nico e pessoal para assistência ao parto natural as mulheres que de-
sejam essa modalidade de parto. O que, consequentemente, acaba 
ocorrendo é o manejo para o parto normal, com intervenções de me-
dicação até a indução do parto cirúrgico.

Uma das dificuldades, encontradas na efetivação do parto na-
tural humanizada é ao acesso de informação sobre as modalidades de 
parto a gestante, a escolaridade dela, as condições socioeconômicas, a 
sua própria experiência de partos anteriores, ou histórias que ouviu so-
bre o parto, todos esses fatores possibilita a escolha da mulher. E um fa-
tor principal, para que a mulher escolha o parto natural é o acesso a in-
formação, grupos de gestantes, com profissionais como assistentes so-
ciais e psicólogos, os quais preparem essas mulheres sobre os partos, 
explicando sobre seu corpo, e como funciona a fisiologia dele.

Atualmente, no Brasil nas maternidades privadas e públicas, 
existe um sistema de priorizar o parto cesáreo. As mulheres que bus-
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cam o parto natural, legitimadas pela garantia constitucional de liber-
dade de escolha, esbarram na resistência para efetivar essa esco-
lha. E por vezes são influenciadas pelos médicos, elencam vanta-
gens pessoais com a realização do parto cesáreo e utilizam casos de 
parto normal para amedrontá-las, e acabam influenciando para reali-
zação desse parto.

Através de toda essa explanação podemos delinear um con-
ceito sobre violência obstétrica, como a violência cometida a mulher 
grávida, ou até mesmo a sua família, em instituição de saúde. Essa 
violência pode acontecer durante o pré-natal, o trabalho de parto, po-
dendo ser física, quando submete a gestante a manobras, ou verbal 
com xingamento, hostilizar ou até mesmo deixar de prestar assistên-
cia ao parto. Assim, negar atendimento à parturiente configura um 
tipo violência obstétrica. Distanciar o bebê da mãe, pós parto também 
representa a violência obstétrica. A própria organização administrati-
va pode representar uma violência obstétrica.

Tal violência obstétrica apresenta variadas formas de lesão aos 
direitos da mulher, podendo acarretar danos físicos, sexuais e psico-
lógicos as gestantes. Aplicação de ocitocina sintética, a episiotomia, 
que pode gerar infecção. Dessa forma, a violência obstétrica faz a par-
turiente, perder de autonomia, sendo obrigada em muitas situações a 
práticas das quais não concorda, como nos casos de episiotomia, es-
colha do tipo de parto e da posição mais adequada para dar à luz, e até 
mesmo a utilização de fórceps, sem a sua prévia autorização.

3. A RESPONSABILIDADE CIVIL  DO MÉDICO E SUA RELAÇÃO 
COM MÁ INDICAÇÃO DO TIPO DE PARTO

A teoria sobre a responsabilidade civil objetiva é justificada 
através do risco da atividade exercida, pelo agente. Essa teoria do 
risco delineia a responsabilidade objetiva, assim, o profissional que 
exerce uma atividade que apresente risco, deverá reparar dano, se 
ocorrer, mesmo a culpa sendo isenta. Em qualquer circunstância de-
verá reparar o dano, mesmo se não houver comprovação de dolo ou 
culpa. Dentro desse conceito, a violência obstétrica poderá gerar res-
ponsabilizada por agentes, instituições de saúde, e até mesmo o po-
der público. Ressaltando que a obrigação do médico é de meio.
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Em regra, atividade profissional médica, constitui uma obriga-
ção de meio, sendo assim, o profissional é obrigado a desenvolver 
sua atividade, sem necessidade de garantia do resultado esperado. 
No entanto, deverá utilizar a prudência e realizar as diligências dentro 
das normas da prestação de serviços, fazendo a utilização das me-
lhores técnicas, desejadas para um determinado resultado.

Existe um liame entre os profissionais que não fazem parte do 
quadro do hospital ou da clínica, porém sobre os profissionais que 
utilizam da estrutura física para realizar seus procedimentos exis-
te uma responsabilização entre o médico, e o hospital. Entre esses, 
existe a responsabilização objetiva da instituição.

Então, podemos compreender o erro médico através da fa-
lha profissional, o qual resulta em um dano. A responsabilidade pode 
ocorrer na esfera civil e penal, e poderá sofrer sanções do Conselho 
Federal de Medicina, dependendo da gravidade, poderá ter seu re-
gistro encerrado.

A culpa na área médica trata de um erro e da responsabilidade 
do profissional, sendo difícil para responsabilização do médico, devi-
do à dificuldade de fazer-se a prova o dano, que teria ocorrido por im-
prudência, negligência e imperícia.

No exercício profissional da medicina, uma falha pode ter 
consequências irremediáveis, porque a vida que se per-
de é irrecuperável. Por respeito à dignidade do ser huma-
no, a relação contratual que se estabelece entre o médi-
co e o paciente deverá estar sempre impregnada de hu-
mana consideração pelo semelhante e pelos valores es-
pirituais que ele representa. Assim, a função médica en-
cerra, muito mais que um ato de justiça social, um dever 
imposto pela fraternidade social, tornando mais suportá-
veis a dor e a morte (KFOURI, 2019, p.40).

A lesão existirá, porém a impossibilidade de realizar a prova 
da culpa poderá afastar o dever de reparação do dano. Ressalte-se 
que a responsabilidade civil objetiva, existente na relação consume-
rista, não se aplica ao erro médico.

Essa responsabilidade em inclui os profissionais liberais, fixada 
no código de defesa do consumidor. Porém, os estabelecimentos os 
quais ocorrem os procedimentos médicos são responsabilizados ob-
jetivamente, conforme o estabelecido no art. 923, III, do Código Civil:
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Art. 932. São também responsáveis pela reparação civil:
III- o empregador ou comitente, por seus empregados, 
serviçais e prepostos, no exercício do trabalho que lhes 
competir, ou em razão dele (BRASIL, 2002).

Estende-se para os hospitais filantrópicos, por desenvolver 
atividade assistencial. O poder público também é responsabilizado 
objetivamente, por ação ou omissão do agente público, que cause o 
evento danoso, o Estado deverá ser responsabilizado em indenizar 
pela consequência do dano moral, ou material.

Segundo a pesquisa Nascer, no Brasil a Escola de Saúde pú-
blica da Fiocruz identificou que menos 20% das gestantes se benefi-
ciam da presença do acompanhante durante todo o período de pré-
-parto e parto, o que acabando representando ainda um privilégio de 
poucas mulheres, sendo que as mulheres com maior renda e escola-
ridade, usuárias do setor privado que tiveram cesarianas, tiveram seu 
direito assegurado (FIOCRUZ, 2014).

Verifica-se que a ausência de uma legislação específica, não 
impossibilita que os profissionais do direito consigam a aplicar de pu-
nição aos responsáveis pelo dano. Uma vez caracterizada a culpa, 
que viole algum direito, atrelada aos princípios basilares do direito.

Dentro de Estado Democrático de Direito, cabe também à res-
ponsabilidade civil tanto da equipe médica e também o hospital. Des-
ta forma, fica evidente a importância que as tendências jurispruden-
ciais caminhem no sentido de que o Direito seja utilizado como instru-
mento das lutas feministas para o reconhecimento da violência obs-
tétrica como espécie de violência contra a mulher.

Segundo Diniz (2011), a responsabilidade do médico pode ser 
contratual, e corresponde a obrigação de meio, no entanto existem 
deveres do médico para seu paciente sobre: dar informações e con-
selhos ao seu cliente, cuidar do enfermo com zelo, diligência, utili-
zando todos os recursos da medicina, abster-se ou desvio de poder.

Em relação ao parto o obstetra responde subjetivamente, sen-
do provada a culpa será responsabilizado pelos danos causado. As-
sim, também compreende que realizar parto prematuro, ocorrendo 
sequelas no recém-nascido, causando perdas de chance de sobre-
viver a criança, será responsabilizado civil e penalmente o médico.
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Dentro do assunto responsabilidade civil, sabe-se que 
existem três elementos constitutivos para que haja in-
teresse em pleitear indenização. São eles a conduta de 
ação/omissão, nexo causal, dano e, nos casos de res-
ponsabilidade subjetiva, um quarto elemento que é dolo 
ou culpa (imperícia, imprudência e negligência). No caso 
dos médicos, a teoria adotada pelo Código Civil Brasi-
leiro é a subjetiva, ou seja, é necessária a comprovação 
dos quatro elementos citados. Portanto, a culpa médi-
ca se classifica pela conduta omissiva ou comissiva do 
profissional imprudente, negligente ou imperita que cau-
sa dano ao paciente (FUNES; PETROUCIC, 2008, [s/p]).

São esses elementos que irão constituir a responsabilidade ci-
vil, os quais formarão o nexo de causalidade, que por fim irá demons-
trar as causas que provocaram o dano. É com a comprovação do 
nexo causal que conseguimos identificar o dano, a lesão ao bem jurí-
dico. Somente com essa comprovação que se pode identificar e res-
ponsabilizar o profissional que causou o dano.

Analisando sobre o que está fixado no Código de Ética Médi-
ca, sobre o que expõe o Capítulo III, que versa sobre a responsabili-
dade profissional, é vedado ao médico:

Art. 1º Causar dano ao paciente, por ação ou omissão, 
caracterizável como imperícia, imprudência ou negligên-
cia.
Parágrafo único. A responsabilidade médica é sempre 
pessoal e não pode ser presumida.
Art. 2º Delegar a outros profissionais atos ou atribuições 
exclusivos da profissão médica.
Art. 3º Deixar de assumir responsabilidade sobre proce-
dimento médico que indicou ou do qual participou, mes-
mo quando vários médicos tenham assistido o paciente.
Art. 4º Deixar de assumir a responsabilidade de qualquer 
ato profissional que tenha praticado ou indicado, ainda 
que solicitado ou consentido pelo paciente ou por seu re-
presentante legal (CÓDIGO DE ÉTICA MÉDICA, 2019, 
p.21).

O médico é responsabilizado por erro, mesmo que outro pro-
fissional tenha realizado o procedimento, com o consentimento do 
paciente.
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É claro que o médico tem influência na escolha da modalidade 
do parto na gestante, e por isso também recai sobre ele a responsa-
bilidade do procedimento, dessa forma, o profissional assume os ris-
cos em realizar o procedimento cirúrgico. O médico deverá ser res-
ponsabilizado, de forma proporcional à extensão do dano ou lesão.

Sobre a indenização, o Tribunal de Justiça de SP condenou o 
Hospital Samaritano, que foi condenado a pagar 12% dos honorários 
advocatícios, e mais 50.000,00 em indenização a parturiente:

EMENTA: RESPONSABILIDADE CIVIL – DANO MORAL 
- VIOLÊNCIA
OBSTÉTRICA. Direito ao parto humanizado é direito fun-
damental. Direito da apelada à assistência digna e res-
peitosa durante o parto que não foi observado. As mu-
lheres têm pleno direito à proteção no parto e de não se-
rem vítimas de nenhuma forma de violência ou discrimi-
nação. Privação do direito à acompanhante durante todo 
o período de trabalho de parto. Ofensas verbais. Conta-
to com filho negado após o nascimento deste. Abalo psi-
cológico in re ipsa. Recomendação da OMS de preven-
ção e eliminação de abusos, desrespeito e maus-tratos 
durante o parto em instituições de saúde. Prova testemu-
nhal consistente e uniforme acerca do tratamento desu-
mano suportado pela parturiente. Cada parturiente deve 
ter respeitada a sua situação, não cabendo a generaliza-
ção pretendida pelo hospital réu, que, inclusive, teria que 
estar preparado para enfrentar situações como a ocorrida 
no caso dos autos. Paciente que ficou doze horas em tra-
balho de parto, para só então ser encaminhada a proce-
dimento cesáreo. Apelada que teve ignorada a proporção 
e dimensão de suas dores. O parto não é um momen-
to de “dor necessária”. Dano moral mantido. Quantum 
bem fixado, em razão da dimensão do dano e das con-
sequências advindas. Sentença mantida. Apelo improvi-
do. (Tribunal de Justiça de São Paulo TJ-SP: 0001314-
07.2015.8.26.0082 SP 0001314-07.2015.8.26.0082,
Relator: Fábio Podestá, Data de Julgamento: 11/10/2017, 
5ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 
11/10/2017).

A responsabilidade do médico está relacionada com sua con-
duta, o dano e o nexo de causal. Podemos afirmar que existem fato-
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res de atribuições para a responsabilidade. Fatores esses que pode-
rá ser por dano ao agente, elementos subjetivos (dolo, culpa), obje-
tivos, o risco e equidade. Esses fatores são atribuições previstas na 
lei, os quais delineiam a responsabilidade civil do médico como sub-
jetiva, pois nela está a culpa stricto sensu, ocorrida por uma ação que 
pode ser produzida pela imperícia, negligência ou imprudência.

Segundo o art. 951 do Código Civil, o dispositivo nos arts. 948, 
949 e 951 aplica-se ainda no caso de indenização devida por aque-
le que, no exercício de atividade profissional, por negligência, impru-
dência ou imperícia, causar a morte do paciente, agravar-lhe o mal, 
causar-lhe lesão, ou inabilitá-lo para o trabalho.

Pode-se definir a negligência quando o profissional não rea-
liza um ato, mesmo sabendo que é necessário e fundamental para 
a saúde do paciente, a imperícia, é a falta específica de uma habili-
dade, para o desenvolvimento de um procedimento científico. Impru-
dência é expressa pela precipitação de uma ação, mesmo sabendo 
que não está hábil para realizar tal procedimento.

Pode ser determinado o dano, através do erro médico decor-
rente de um falso diagnóstico, essa responsabilidade se torna um pou-
co complexa de ser aplicada, porque requer um conhecimento técnico 
da área da medicina. O que pode ocorrer também é que a condição do 
paciente poderá favorecer para a ocorrência do erro médico.

Ao que está fixado no art. 949 do Código Civil:

Art. 949. No caso de lesão ou outra ofensa à saúde, o 
ofensor indenizará o ofendido das despesas do tratamen-
to e dos lucros cessantes até ao fim da convalescença, 
além de algum outro prejuízo que o ofendido prove haver 
sofrido (BRASIL, 2002).

Sobre o que está relacionado, no Art. 944, nas indenizações 
a lei dispõe que:

Art. 944. A indenização mede-se pela extensão do dano.
Parágrafo único. Se houver excessiva desproporção en-
tre a gravidade da culpa e o dano, poderá o juiz reduzir, 
eqüitativamente, a indenização (BRASIL, 2002).

A indenização será estabelecida, de acordo com o dano, é a 
extensão do dano ao qual o juiz irá se basear para aplicar a indeni-
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zação. Podemos definir o dano médico sob o entendimento de Kfou-
ri (2019), o dano médico, pode ser compreendido como físicos ma-
teriais ou morais. Sobre os danos físicos, têm uma relevância signi-
ficativa, somando prejuízos corporais que se integram com elemen-
tos variáveis, podendo ser indenizado de forma separada e também 
conforme a invalidez, que poderá ser parcial ou total. O dano é o ele-
mento nuclear da responsabilidade civil, sem esse, por mais grave 
que seja a conduta não existe um prejuízo ressarcível. É necessária 
uma identificação do dano sofrido pelo paciente, para pleitear a repa-
ração equivalente.

2.3 RISCOS E BENEFÍCOS DO PARTO HUMANIZADO DOMICILIAR

No modelo de assistência atual, o parto no domicílio está 
relacionado às práticas culturais de comunidades isola-
das com as parteiras, à dificuldade de acesso da usuá-
ria aos hospitais, seja pela ausência ou distância, e à fal-
ta de recursos econômicos da população. Mas é notório 
que o parto domiciliar planejado em grandes centros ur-
banos relaciona-se com uma questão de escolha pessoal 
da mulher (MEDEIROS; SANTOS; SILVA, 2008, p.766).

Como já foi exposto, o parto humanizado domiciliar, adotan-
do as recomendações pela OMS, oferece os mesmos riscos que um 
parto em ambiente hospitalar. Para a realização desse parto, se faz 
necessária a realização por profissionais habilitados, com planos de 
partos seguros, e com uma prévia estrutura em caso de emergência, 
a gestante não deve ter doenças pré-existentes como, diabete, hiper-
tensão ou outra doença que pode comprometer o desenvolvimento 
do parto. O que torna o parto mais eficiente é o acesso a gestante so-
bre os partos que ela pode escolher, o parto domiciliar, permite a par-
turiente estar no seio familiar, o que poderá deixá-la mais à vontade, 
estar perto do seu companheiro, fortalecer o vínculo familiar.

A escolha do parto deverá ser exclusiva da mulher, sem ne-
nhuma interferência de nenhum profissional. O parto deverá ser, 
sempre, com o protagonismo da mulher. É interessante pensar que o 
significado da humanização, está relacionado a respeitar a vontade 
da mulher, a sua escolha.
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O parto humanizado é a utilização do mínimo de intervenções 
no nascimento.

A OMS revela que o parto natural humanizado poderá: 
reduzir em 65% as chances de realizar uma cesárea des-
necessária diminui 63% de utilização de instrumento que 
auxilia no parto como o vácuo ou fórceps, também têm 
15% mais de chances de manter o períneo íntegro, 43% 
menos chances de laceração do períneo, e 23% menos 
de chance de hemorragia pós-parto (LOPES, 2019, p.5).

A maior necessidade de difundir o parto natural humanizado 
é a redução da indicação cesárea, tentando minimizar as interven-
ções no parto.

A OMS desenvolveu e classificou as práticas de condução do 
parto normal, estabelecendo orientações na condução do trabalho de 
parto. Essas recomendações são baseadas em argumentos científicos.

A OMS dividiu em planos úteis para serem desenvolvi-
dos; o plano de parto deverá conter o lugar determinado 
do parto, e o profissional que realizará o parto, tudo isso 
será realizado e definido durante a gestação, sendo co-
municado em conjunto com seu companheiro e sua fa-
mília. Avaliação do risco gestacional, sempre analisando 
a cada consulta no pré-natal. Requisito para o plano de 
monitoramento do bem estar físico e emocional da mu-
lher, durante o trabalho de parto, até o término do proces-
so. Oferecer líquidos e alimentos por via oral, no decor-
rer do parto. Respeitando a escolha da mãe sobre o local 
do parto, após ter recebido informações sobre toda a as-
sistência obstétrica, sobre o parto viável e seguro onde a 
mulher se sinta segura e confiante. É importante ressaltar 
sobre respeitar o direito da mulher à privacidade no local 
do parto, é imprescindível o apoio empático pelos presta-
dores de serviço durante o trabalho de parto. Não negar 
às mulheres, nenhuma informação e explicações que de-
sejarem utilizar métodos não invasivos e não farmacoló-
gicos de alívio da dor, como massagem e técnicas de re-
laxamento, durante o trabalho de parto (BITTENCOURT, 
2014, [s/p]).

Realizar o monitoramento fetal por meio de ausculta intermitente. 
Fazer uso de materiais descartáveis, fazer utilização de luvas no exame 
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vaginal durante o parto e também no manuseio da placenta, respeitar a 
liberdade de posições e movimento durante o trabalho de parto. Fazer 
estímulo a posições não supinas durante o trabalho de parto. Estar cui-
dadosamente, monitorando o progresso do parto, assim como a dilata-
ção do canal vaginal, fazendo utilização do uso do partograma da OMS, 
saber realizar administração de profilaxia de ocitocina no terceiro está-
gio do parto em mulheres com risco de hemorragia no pós-parto, ou com 
ocorrência de perda de sangue. Analisar sobre as condições estéreis ao 
cortar o cordão, fazer a prevenção da hipotermia do bebê, e por fim pro-
mover o contato cutâneo direto precoce entre mãe e filho, e apoio ao iní-
cio da amamentação na primeira hora após o parto, segundo as diretri-
zes da OMS sobre aleitamento materno, fazer também o exame rotinei-
ro da placenta e membranas ovulares.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O trabalho foi pensado em discutir um tema recorrente e mui-
to presente na vida da mulher, que é o parto. Falar sobre algo impor-
tante, que as mulheres passam, e tratar os riscos a que são expos-
tas, ou quando sua vontade e escolha não são levadas em conside-
ração. Esse artigo vem desmitificar sobre o parto, e questionar toda 
essa instrumentalização e a responsabilidade do médico. A temática 
trouxe a discussão sobre o protagonismo da mulher em todo o pro-
cesso de parto, e vem analisando como a cesariana sob influência do 
capitalismo tem sido o parto mais realizado no Brasil. O objetivo foi 
discutir sobre a humanização do parto, atrelando sobre o olhar jurídi-
co, tratar questões que fazem parte da vida da mulher.

Entendendo como a mulher foi perdendo o seu protagonismo no 
parto para o homem, porque o parto era conduzido por parteiras. Identi-
ficar também como o parto humanizado resgata esse papel da mulher.

Propõe-se um diálogo sobre as recomendações da OMS, 
para o desenvolvimento do parto, com o mínimo de intervenções, a 
lógica da humanização é respeitar as escolhas da mulher, esse tra-
balho tratou sobre as consequências e riscos que a mulher e o bebê 
podem ser expostos diante uma cesárea. Observando os riscos e se-
quelas oriundas da cesariana, poderá ser responsabilizado o profis-
sional que realize esse procedimento.
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Assim, compreendo que esse trabalho vem discutir e discorrer 
sobre a mulher, e o modo como estão sendo respeitadas as suas esco-
lhas, dentro de uma medicina tão instrumentalizada e medicamentosa.

Esse trabalho vem discutir também sobre a violência obstétri-
ca, que ocorre dentro do sistema de saúde privado e público, e mui-
tas mulheres nem sabem identificar como violência, porque é algo 
corriqueiro e às vezes classificado como normal. Esse artigo buscou 
discutir os aspectos relacionados ao parto, o qual deverá ser uma es-
colha da mulher, e dialogando dentro da doutrina e ordenamento jurí-
dico a responsabilidade subjetiva do profissional médico.
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RESUMO
A presente pesquisa tem como objetivo analisar a origem da cultura 
do compartilhamento excessivo dos filhos e, especificamente, tratar 
sobre o processo de globalização e influência no arranjo familiar, dis-
correr sobre os direitos da criança frente a demasiada exposição digi-
tal e observar os efeitos personalíssimos e sociais na criança exibida 
na internet. Para tanto, traz a complexa e subjetiva questão:  Quais 
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os reflexos sociais e jurídicos acarretados para a prole com a sua su-
perexposição nas redes digitais? Neste intento será utilizada a pes-
quisa bibliográfica baseada em literatura acerca do campo de conhe-
cimento delimitado através dos bancos de dados, como: BVS, SCIE-
LO, LILACS e Google Acadêmico, e fundamento teórico por Rosa 
(2021); Cheung (2021); Reale (2014); Oliveira (2020), além da legis-
lação pertinente. Por fim, dependendo das circunstâncias da exposi-
ção: como meio publicitário, na funcionalidade de entretenimento ou 
colaboração para uma teia de relacionamento, as consequências po-
dem ser lícitas ou ilícitas.         
Palavras-Chave: Sharenting; Direitos; Criança; Internet.

ABSTRACT
The present research aims to analyze the origin of the culture of ex-
cessive sharing of children and, specifically, to deal with the process 
of globalization and influence on the family arrangement, discuss the 
rights of children in the face of too much digital exposure and observe 
the very personal and social effects. in the child displayed on the in-
ternet. Therefore, it brings the complex and subjective question: What 
are the social and legal consequences for the offspring with their ove-
rexposure in digital networks? In this attempt, bibliographic research 
based on literature will be used about the field of knowledge delimi-
ted through databases, such as: VHL, SCIELO, LILACS and Google 
Scholar, and theoretical foundation by Rosa (2021); Cheung (2021); 
Reale (2014); Oliveira (2020), in addition to the relevant legislation. 
Finally, depending on the circumstances of the exposure: as an ad-
vertising medium, in entertainment functionality or collaboration for 
a web of relationships, the consequences can be licit or illicit. Ke-
ywords: Sharing; rights; Kid; Internet.

1 INTRODUÇÃO 

O exibicionismo digital dos filhos inicia no nascimento do bebê, 
algumas vezes durante a gestação com o registro da identidade di-
gital, o famoso ig, pelos pais em aplicativo virtual para publicação de 
fotos e vídeos pessoais a ser visualizado por um grande número de 
internautas ou seguidores.
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A identificação digital surge anterior ao Registro de Nascimen-
to em cartório, o espetáculo perdura no desenvolvimento e dia-a-dia 
do filho, sendo incorporado no meio virtual sem o seu expresso con-
sentimento e tornando-se quase que um meio de vida para aquela 
família, visto que dependendo da aceitação do público midiático, a 
criança vira uma mercadoria para a publicidade de bens, serviços e 
marcas.

Todavia, mesmo a superexposição não remunerada e sem 
fins lucrativos, dos pais, estes se satisfazem com banais curtidas, 
compartimentos e comentários, transformando o filho em entreteni-
mento dos internautas e restringindo a vivência espontânea daque-
la criança.

O perfil pessoal com titularidade do pátrio poder ou responsá-
veis acarreta na modulação e controle do comportamento e postu-
ra da criança diante da sociedade, a persuasão velada do filho dian-
te da câmera do dispositivo móvel demonstra o quão vulnerável é e 
as grandes responsabilidades e anseios para influenciar as pessoas 
que o acompanha.   

Por trás do celular um pai, mãe ou responsável que induz 
seus jeitos, falas e vestimentas, a criança se encontra enclausurada 
dentro de um casulo que não se desenvolve e nem oferece abertura 
para promoção da sua liberdade, direito fundamental estabelecido na 
Constituição Federal de 1988 e leis esparsas.

Nesta circunstância de exposição exacerbada das crianças 
nas plataformas digitais com cunho publicitário ou meramente de de-
monstração do seu cotidiano, nada condizente com a fase da infância 
que surge a questão: Quais os reflexos sociais e jurídicos acarre-
tados para a prole com a superexposição digital dos filhos? 

Dentro desta problemática foram traçadas hipóteses acer-
ca dos possíveis resultados e discussões a serem alcançados, sen-
do eles: o aumento da conexão comunitária, troca de experiências 
e convivência social; as interferências e distorções na personalida-
de do filho e a violação do direito de privacidade, da imagem, honra, 
dentre outros inerentes à criança e adolescente.

Contudo, precedente ao aprofundamento da pesquisa se tor-
na precípuo analisar a origem da cultura do compartilhamento exces-
sivo dos filhos, que advém da expressão inglesa sharenting, com-
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pondo aqui o objetivo principal deste estudo, e especificamente, tra-
tar sobre o processo de globalização e influência do arranjo familiar; 
discorrer sobre os direitos da criança frente a demasiada exposição 
nas redes digitais e observar os efeitos personalíssimos e sociais na 
criança exibida na internet.

Em decorrência da massificação das redes sociais durante o 
século XXI surge uma nova tendência digital dentro das famílias bra-
sileiras, o sharenting, cultura de produção de conteúdo nas platafor-
mas on-line expondo de maneira intensa a criação dos filhos. O co-
rolário desta prática interfere diretamente na criança, que com a di-
vulgação exagerada é bombardeada por investidas mercadológicas, 
no intento de promover marcas e influenciar o consumismo, não obs-
tante, a mutação da representatividade da fase infantil perpassa de 
forma voraz para o amadurecimento precoce, ficando o filho vulnerá-
vel e responsável por proporcionar o entretenimento aos internautas 
e abdicar da sua vida privada.

O presente estudo sobre a superexposição dos filhos e as im-
plicações legais e sociais acarretadas por essa prática é direciona-
da pela pesquisa bibliográfica, com a análise qualitativa e dedutiva 
dos dados e informações colhidos, visto que a praxe é comum mun-
dialmente e os fatos se concentram e agregam, sistematicamente, 
aprendizados acerca do objeto. As autoras Lakatos e Marconi (2019, 
p. 246) tratam sobre a arguição bibliográfica, principalmente a cita-
ção como possibilidade de evidenciar e auxiliar na pesquisa desem-
penhada, contrariando ou corroborando comportamentos e atitudes.

O termo sharenting possui alguns desdobramentos de signifi-
cado, dependendo da funcionalidade de seu emprego, segundo Jú-
nior (2021) sharenting se caracteriza pela produção de conteúdo mi-
diático a respeito da criação dos filhos, envolvendo novas expres-
sões de consumo. Neste sentido o uso das imagens e reproduções 
de vídeo como propulsoras de divulgação de produtos e serviços, fi-
cando suscetível as abordagens das marcas que vislumbram naque-
la criança, ou até mesmo, na própria família a conveniência de reali-
zar a sua publicidade através dela.

Mesmo não havendo uma legislação especifica, a questão é 
resguardada por leis esparsas e a Carta Magna, dentre elas a Lei Ge-
ral de Proteção de Dados Pessoais que dispõe em seu capítulo II so-
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bre o tratamento de dados pessoais, seção III, artigo 14: “Art. 14. O 
tratamento de dados pessoais de crianças e de adolescentes deverá 
ser realizado em seu melhor interesse, nos termos deste artigo e da 
legislação pertinente.” (BRASIL, 2018)

Neste sentido e em correlação com o Estatuto da Criança e 
do Adolescente é possível inferir uma certa e limitada segurança jurí-
dica na proteção deste público, não sendo, contudo, suficiente, visto 
que não penaliza de maneira direta os autores dos suscetíveis danos 
ocasionados a criança e ao adolescente.

2 SUPEREXPOSIÇÃO VIRTUAL

A superexposição virtual é basicamente a forma acentuada de 
exposição na internet. Dessa forma, levando em consideração direta-
mente ao que se trata de sharenting, os pais e responsáveis, muitas 
vezes fazem o uso da imagem do menor exageradamente nas redes 
sociais apenas para chamar atenção, desenvolver o entretenimento 
e ganhar determinado público, os seguidores, ou para atingir o con-
sumismo, ou seja, para levar ao cliente a propaganda que a mesma 
está realizando ou, ainda, para fins colaborativos, quando o compar-
tilhamento se resume na ajuda mútua de famílias que possuem filhos 
com distúrbios ou problemas de saúde, formando assim um teia in-
tegrada para geração de informação sobre a criação daquela delimi-
tada prole.

2.1 Conceito e história 

Pouco se ouviu falar sobre sharenting antes do período tec-
nológico e das mídias sociais, essa expressão é de origem inglesa e 
traz na sua semântica o compartilhamento da parentalidade, simpli-
ficando, compartilhar os filhos. Tal cultura vem tentando desenvolvi-
mento a certo tempo, contudo, tão somente com a evolução e revo-
lução tecnológica que se fez possível a prática habitual desse com-
portamento.

Vias de fato existem outras conceituações sobre o termo sha-
renting, que dependendo das circunstâncias tendem para a exposi-
ção das crianças no meio publicitário, na funcionalidade de entreteni-
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mento do público-alvo ou na colaboração para uma teia de relaciona-
mento sobre a criação da prole entre famílias.

Segundo Júnior (2021) sharenting se caracteriza pela produ-
ção de conteúdo midiático a respeito da criação dos filhos, envolven-
do novas expressões de consumo. Neste sentido o uso das imagens 
e reproduções de vídeo como propulsoras de divulgação de produtos 
e serviços, ficando suscetível as abordagens das marcas que vislum-
bram naquela criança, ou até mesmo, na própria família a conveniên-
cia de realizar a sua publicidade através dela.

Entretanto, como supracitado muito antes de oficializada a no-
menclatura a respeito da conduta de superexposição dos filhos, já 
havia manifestações claras dentro da sociedade através dos meios 
de informação até então existentes, como por exemplo, no ano de 
1998 quando a maior bancada de telejornais do Brasil transmitida 
pela emissora Rede Globo paralisou o país ao difundir as primei-
ras imagens da filha de Xuxa Meneghel, poucos dias após seu nas-
cimento.

A televisão na época era o principal meio de informação para 
a sociedade, não sendo viável a comunicação do agente ativo e pas-
sivo, há apenas uma via de interação representada pela televisão e 
o telespectador. Não obstante, Bourdieu (1997) apud Júnior (2021), 
afirma que a televisão é visualizada como reprodutora e perpetuado-
ra de valores das classes dominantes, preconceitos e apagamento 
da realidade da parcela mais oprimida da sociedade.

Atualmente, a televisão já não é o maior meio de informação 
dos indivíduos, dando lugar a Rede Mundial de Internet, que possui 
acesso universal e facilitado por todos cidadãos, no entanto, não se 
menospreza a influência dela como dos demais meios de informação 
ainda existentes e vigentes no país. Acerca da cultura do sharenting 
é relevante observar que suas peculiaridades se limitam ao meio di-
gital, sendo pouco ou nada usual dentre os outros meios de informa-
ção e comunicação.

2.2 O processo global e as relações familiaristas

Com a globalização e a evolução tecnológica os aparelhos de 
telefonia celular se transformaram nas maiores vias de comunicação 
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e informação no ambiente virtual, pois as relações se intensificaram, 
a disseminação instantânea de dados eclodiu e o surgimento de re-
des sociais aumentou, apresentando-se a necessidade de formalizar 
o comportamento desenfreado de compartilhamento de fotos e víde-
os dos filhos pelos pais na rede mundial de internet.

O sharenting veio à tona no ano de 2019 através da atriz ame-
ricana Gwyneth Paltrow que postou uma foto com sua filha em rede 
social de compartilhamento de fotos e vídeos e a filha rebateu co-
mentando a falta de consentimento da mesma quanto a permissão 
da publicação do conteúdo.

De acordo com Cheung (2019) a opinião dos internautas ficou 
bastante dividida pois uma parcela argumenta o direito da mãe em 
compartilhar as fotos da filha, que ainda é incapaz, sendo Gwyneth a 
sua responsável legal, no entanto, a outra parcela acredita que a fi-
lha merece o direito à privacidade, em vista que as publicações po-
dem perturbar a sua vida nas redes sociais, que é filha de uma artis-
ta famosa e, consequentemente, suscetível de incômodos pelos fãs 
da mãe. 

Nesse diapasão se investiga as contemporâneas relações fa-
miliares, o conceito e a realidade da família brasileira foi modifica-
da com as novas implementações tecnológicas, pois hoje o aparelho 
móvel faz parte da família, quase um integrante inseparável, atuando 
no entretenimento das crianças ou dos pais, na divulgação de ocasi-
ões especiais em família, na promoção das crianças com a sua expo-
sição nos aplicativos digitais e, por último, nem tão importante como 
pouco utilizado para comunicar e integrar os agentes do ente familiar.

O Código Civil (2002) apresenta dispositivos legais que ampa-
ram a família em suas múltiplas formas e versões, contudo, a volatili-
dade da sociedade não permite que a lei acompanhe e se adapte em 
tempo real ao que é vivenciado na existência, tardando sua ação de 
coerção e disciplina quando se coloca em risco direitos e prerrogati-
vas dos cidadãos.

Vigora aqui a Teoria Tridimensional do Direito, idealizada por 
Miguel Reale (2014), fato, valor e norma, muito presente e prestigia-
da pelos acadêmicos e operadores do Direito, trata da carência de 
existir um fato real que afete a sociedade e seja valorado por ela de 
forma negativa ou positivada, quando apreciada pela direção negati-
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va é apontada a demanda por uma norma que exerça o controle, fis-
calização e punição social apropriada.

As transformações envolvidas dentro da família converge tam-
bém para o relacionamento pela via contrária, dos filhos com os pais, 
pois com as ferramentas da modernidade quem está perto, ou me-
lhor, no mesmo teto fica longe, pois “existem mães que chamam seus 
filhos para jantar por mensagens de texto (SMS) ou via Facebook”, 
segundo (CHINCOLI E ROSA, 2021, P. 19). 

Além disso, diante do exposto, conclui-se que o processo 
de globalização para algumas famílias que sabem ou pelo menos 
acham que estão usando corretamente, apresentam-se resultados 
positivos. Por outra ótica, algumas famílias estão sendo bastante afe-
tadas, como exposto acima, pode-se dizer que o afeto do calor hu-
mano está sendo trocado por mensagens entre familiares que estão 
sentados na mesma mesa.

2.3  A proteção legal da prole 

As crianças e adolescentes não são asseguradas por uma lei 
especifica no Brasil sobre o respectivo temário, porém, as mesmas 
tem em seu favor um Estatuto que rege sobre a proteção da criança 
e do adolescente a qualquer que seja os danos a elas submetidos e 
outras legislações, além da Constituição Cidadã.

O artigo 17° do Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA 
relata o direito de imagem, apesar de não terem ainda a capacida-
de civil por ser, via de regra, menores de dezoito anos, devem ter as 
prerrogativas personalíssimas preservadas e os maiores guardiões 
por assim compreender a normativa brasileira são os pais ou respon-
sáveis legais, não eximindo o dever do Estado e da sociedade em ge-
ral acolher e resguardar esse público, conforme preceitua o artigo 18, 
do mesmo Código.

Art. 17. O direito ao respeito consiste na inviolabilidade 
da integridade física, psíquica e moral da criança e do 
adolescente, abrangendo a preservação da imagem, da 
identidade, da autonomia, dos valores, ideias e crenças, 
dos espaços e objetos pessoais.
Art. 18. É dever de todos velar pela dignidade da crian-
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ça e do adolescente, pondo-os a salvo de qualquer tra-
tamento desumano, violento, aterrorizante, vexatório ou 
constrangedor (BRASIL, 1990).

Retomando ao supracitado caso que deu o pontapé inicial 
dessa cultura de exagerada exposição dos filhos, o fato da artista 
Gwyneth Paltrow, que é americana, servindo a sua situação apenas 
como caso hipotético devido a não aplicação da lei brasileira ao fato 
estrangeiro aqui debatido. A filha se protegida pela legislação do Bra-
sil poderia contestar o seu direito de opinião e expressão, frutos do 
direito à liberdade destacados no artigo 16, do ECA: “Art. 16. O direi-
to à liberdade compreende os seguintes aspectos: II - opinião e ex-
pressão.” (BRASIL, 1990)

Outrossim, ao exteriorizar a vida particular do infante se in-
vade a privacidade, a segurança e o bem-estar deste cidadão que é 
resguardado por garantias e prerrogativas constitucionais e da legis-
lação extravagante, como o Estatuto da Criança e do Adolescente, 
pois ele está acometido por um processo de desenvolvimento huma-
no e corresponde ao grupo dos sujeitos de direitos, em concordância 
com o artigo 15, do ECA: 

Art. 15. A criança e o adolescente têm direito à liberdade, 
ao respeito e à dignidade como pessoas humanas em 
processo de desenvolvimento e como sujeitos de direitos 
civis, humanos e sociais garantidos na Constituição e nas 
leis (BRASIL, 1990).

As postagens promovem a manipulação da criança da forma 
que melhor entender os pais, partindo de publicações discretas até 
das mais constrangedoras causando o rompimento do desenvolvi-
mento pleno e desempenho de atividades inerentes a infância, ade-
mais, possibilita a manifestação de problemas emocionais, de identi-
dade e aceitação.

Não bastando a divulgação intensa dos filhos, os pais são 
bombardeados por investidas mercadológicas a fim de promover 
marcas e influenciar no consumismo da sociedade, a criança come-
ça a ser vislumbrada como vitrine ou mercadoria ocasionando a pu-
blicidade infantil, vedada pela Resolução nº 163/2014, em seu artigo 
1º, como se segue:
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Art. 1º Esta Resolução dispõe sobre a abusividade do di-
recionamento de publicidade e de comunicação merca-
dológica à criança e ao adolescente, em conformidade 
com a política nacional de atendimento da criança e do 
adolescente prevista nos arts. 86 e 87, incisos I, III, V, da 
Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990.
§ 1º Por ‹comunicação mercadológica› entende-se toda 
e qualquer atividade de comunicação comercial, inclusi-
ve publicidade, para a divulgação de produtos, serviços, 
marcas e empresas independentemente do suporte, da 
mídia ou do meio utilizado.
§ 2º A comunicação mercadológica abrange, dentre ou-
tras ferramentas, anúncios impressos, comerciais televi-
sivos, spots de rádio, banners e páginas na internet, em-
balagens, promoções, merchandising, ações por meio 
de shows e apresentações e disposição dos produtos 
nos pontos de vendas (BRASIL, 2014).

A mudança da representatividade da fase infantil perpassa vo-
razmente para a “adultização” da criança, que recebe comandos na 
intenção do poder familiar transforma-los em criadores de conteúdo 
digital ou os famosos “influencers”, pessoas que possuem certo po-
der de influência, inspiração e domínio sob seus seguidores. O resul-
tado, muitas vezes é grandioso, sendo determinada atitude, posição 
ou comportamento repetida em efeito manada pelos usuários.

É nesse momento que é demonstrada a necessidade de es-
tabelecimento de normas e leis que assegurem a criança quanto aos 
atos precipitados e de descuido dos pais com a sua prole, visto que 
as redes sociais são reconhecidas como ótimos vetores de informa-
ções na prática ilícita, seja sequestro, roubo ou até mesmo violência 
contra o menor. 

Não tão somente aos crimes relacionados a lesão física e mo-
ral, mas inclusive o direito de personalidade, a honra, que encabeça-
da no Capítulo V do Código Penal prevê sobre os delitos de difamação 
e injúria, presentes nos artigos 139 e 140, respectivamente: “Difama-
ção Art. 139 - Difamar alguém, imputando-lhe fato ofensivo à sua repu-
tação: Pena - detenção, de três meses a um ano, e multa.” (BRASIL, 
1940), aqui torna o indivíduo mal visto perante os seguidores.

E o tipo penal “Injúria Art. 140 - Injuriar alguém, ofendendo lhe 
a dignidade ou o decoro: Pena - detenção, de um a seis meses, ou 
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multa.” (BRASIL,1940), que será colocado o indivíduo em situação 
vexatória, repreendendo ou julgando de forma constrangedora a sua 
conduta, podendo incorrer diante uma foto, vídeo ou postagem.

Vale ressaltar que mesmo na inexistência de uma legislação 
específica para punir tal ato, o ordenamento jurídico oferece normas 
indiretas e relacionadas ao fato que vem a proteger a imagem do in-
fante, sem que seja censurado. Sendo possível destacar até onde a 
conduta é legal e a partir de que momento passar a infringir os direi-
tos e garantias do cidadão de menoridade.

2.4 O corolário social e jurídico da superexposição dos filhos

Os direitos de personalidade pouco explanados pela legisla-
ção vigente dentro da rede mundial de internet fica fragilizada e des-
protegida contra qualquer ataque, o anseio já é iminente com a Lei 
de Proteção de Dados Pessoais, sem embargo, ainda presente de la-
cunas e falhas, a sociedade precisa clamar por maior proteção legal.

A Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais dispõe em seu 
capítulo II sobre o tratamento de dados pessoais, seção III, artigo 
14: “Art. 14. O tratamento de dados pessoais de crianças e de ado-
lescentes deverá ser realizado em seu melhor interesse, nos termos 
deste artigo e da legislação pertinente.” (BRASIL, 2018)

O Código Civil (2002) assegura em seu artigo 1.630 que os fi-
lhos, enquanto menores, estão submetidos ao poder familiar, isto é, aos 
pais ou responsáveis. O Estatuto da Criança e do Adolescente amplia 
mais o grupo encarregado por salvaguardar a integridade física, psíqui-
ca e moral desse público-alvo, sendo a comunidade, sociedade em ge-
ral e o poder público, conforme indica o artigo 4º, do citado Estatuto:

Art. 4º É dever da família, da comunidade, da socieda-
de em geral e do poder público assegurar, com absolu-
ta prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida, 
à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao la-
zer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao res-
peito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária 
(BRASIL, 1990).

Por enquanto, resta tomar atitudes que condizem com o atual 
contexto do país, ou melhor, do mundo, não extrapolando os limites 
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como também não restringindo sua liberdade de expressão a respei-
to do filho nas redes sociais, OLIVEIRA cita:

“O ideal é realizar um exercício reflexivo ou seja antes 
de publicar qualquer imagem do seu filho nas redes so-
ciais, é importante responder se aquele conteúdo é cons-
trangedor, as fotos de bebê no banheiro sem roupa po-
dem parecer fofas para os pais naquele momento, mas 
por outro lado o que a criança, ao se tornar um adoles-
cente poderá pensar dessa exposição daqui a 15 anos, 
vale lembrar também que essa imagem pode ser distorci-
da em contexto de pedofilia e poderá assim ser mais um 
instrumento a favor da crueldade infantil.” (2020, p.26)

É válido citar que a constância ou inconstância das publicações 
nas redes sociais relacionadas aos filhos não definem a tipificação do 
sharenting e a violação dos seus direitos, pelo contrário, o usuário titu-
lar do perfil pode realizar postagens entre grandes lapsos temporais e 
ser atacado de alguma forma, por exemplo, o sequestro realizado na 
saída da escola do filho, após os pais se descuidarem ao publicar a 
imagem da criança com o fardamento, fato esse típico e comum quan-
do  ocorre o sequestro, sem necessitar do fator habitualidade.

Como também existem usuários cautelosos que utilizam as 
redes habitualmente publicando fotos dos filhos no banho, nas refei-
ções, brincando e até dormindo, mas sempre se atentando em não 
mostras as partes intimas da criança, não deixar claro a arquitetura e 
localização da residência, imagens da doméstica ou responsável que 
possa ser abordado, dentre outros aspectos.

3 METODOLOGIA

O presente estudo sobre a superexposição dos filhos e as im-
plicações legais e sociais acarretadas por essa prática é direciona-
da pela pesquisa bibliográfica, com a análise qualitativa e dedutiva 
dos dados e informações colhidos, visto que a praxe é comum mun-
dialmente e os fatos se concentram e agregam, sistematicamente, 
aprendizados acerca do objeto.

O progresso da pesquisa será demonstrado pelo domínio das 
informações coletadas e fornecidas pela legislação vigente, doutri-
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nas, jurisprudências, costumes e princípios gerais do Direito, além de 
fatos concretos da atual conjuntura do país e de grande repercussão 
e conhecimento da sociedade que possa exemplificar delimitadas si-
tuações e casos.

A busca será realizada por meio dos bancos de dados como: 
BVS, SCIELO, LILACS e Google Acadêmico e em meio físico como 
livros, monografias e outros. Segundo Lakatos e Marconi:

“Nas investigações, em geral, nunca se utiliza apenas um 
método ou técnica, e nem somente aqueles que se co-
nhece, mas todos os que forem necessários ou apropria-
dos para determinado caso. Na maioria das vezes, há 
uma combinação de dois ou mais deles, usados conco-
mitantemente.” (LAKATOS E MARCONI, 2019, p.178)

A revisão bibliográfica com autores de renome tenciona que a 
pesquisa colabore no enriquecimento intelectual e contribui na fun-
damentação técnica da proposta. As autoras (2019, p. 246) ainda tra-
tam sobre a arguição bibliográfica, principalmente na citação a possi-
bilidade de evidenciar e auxiliar na pesquisa desempenhada, contra-
riando ou corroborando comportamentos e atitudes.

A verificação dos dados será executada através do confronto 
do arcabouço teórico, comparando e avaliando as melhores e apro-
priadas ideologias, assim como a sugestão da adequação e tipifica-
ção da legislação brasileira ao contexto hodierno, as possibilidades 
de defesa às crianças e as razões plausíveis para o habitual compar-
tilhamento dos filhos nas redes sociais, tais como: contribuição e tro-
ca de experiência entre famílias, difusão sobre a vivência mais leve 
da maternidade ou enfrentamento sadio frente a problemas que aco-
metem os filhos, como por exemplo o Transtorno do Espectro Autista.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Em vista da recente e inédita demonstração desta prática de 
superexposição dos filhos nas redes sociais é possível inferir a ine-
xistente tipificação legal e o tardio vigor e eficácia ao fato, pois já de-
correm muitas situações fáticas e fora do devido controle jurídico.
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Diante do nupérrimo contexto a reprodução social nos filhos 
superexpostos se sintetiza nas interferências, distúrbios ou distor-
ções psicossociais, emocionais e de identidade, influindo na sua so-
cialização, desde as relações interpessoais como, futuramente, pro-
fissionais.

Outrossim, os efeitos jurídicos direcionados ao público infan-
to-juvenil afetado se relaciona a omissão do Estado e o consequente 
dever de punir os autores dos atos de irresponsabilidade, descuido e 
inconsciência. Assim, o acesso à justiça a todos fica fragilizado, pois 
não atende essa demanda e lide.

Sem embargo, dependendo das circunstâncias da exposição: 
como meio publicitário, na funcionalidade de entretenimento ou cola-
boração para uma teia de relacionamento, as consequências são di-
versas, podendo ser lícitas ou ilícitas. Em relação ao efeito contribu-
tivo de informar e orientar essa superexposição não será visualizada 
e valorizada negativamente, pelo contrário, será positiva e estimula-
da sua continuidade. 

Apesar disso, há aqueles que usam a prole para a mercanti-
lização, promoção de produtos, bens e serviços como também para 
tirar algum proveito na mídia, como o crescente número de seguido-
res, influencia digital e outros, nessas situações a exploração publici-
tária ou midiática deve ser apenada e responsabilizada.
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CAPÍTULO 29
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RESUMO 
O presente artigo tem como objetivo analisar o vínculo empregatício 
frente ao Direito Trabalhista Brasileiro, com esse intuito, origina-se 
com o título de “UBERIZAÇÃO: Uma análise sobre o vínculo em-
pregatício conforme o direito trabalhista vigente”. Com isso, pro-
cura-se responder de forma clara o seguinte quesito que dar enfoque 
a outros no decorrer do texto: como pode acontecer o reconhecimen-
to de vínculo empregatício dentro da legislação trabalhista vigente? 
Com isso, para chegar a uma resposta, foi feita uma pesquisa biblio-
gráfica, tendo como base artigos, livros, revista e a legislação em ge-
ral. É importante mencionar, que o tema é de grande relevância para 
discentes, docentes e para o público em geral. Para finalizar, conclui-
-se que a legislação Brasileira ainda é omissa quanto determinado 
assunto em comento.
Palavras-chave: Uber exação; vínculo empregatício e; direito traba-
lhista.

ABSTRACT
This article aims to analyze the employment relationship against the 
Brazilian Labor Law, with this purpose, it originates with the title of 
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“UBERIZATION: An analysis of the employment relationship accor-
ding to current labor law”. With this, we seek to answer clearly the 
following question that will focus on others throughout the text: how 
can the recognition of an employment relationship happen within the 
current labor legislation? Thus, to reach an answer, a bibliographic re-
search was carried out, based on articles, books, magazines and le-
gislation in general. It is important to mention that the topic is of gre-
at relevance to students, teachers and the general public. Finally, it is 
concluded that Brazilian legislation is still silent on a certain subject 
under discussion.
Keywords: Uber exaction; employment relationship and; labor law.

1. INTRODUÇÃO

Fazendo comparação da relação de trabalho com a vida, tira-
-se como lição que em ambos os casos é possível e notório a liga-
ção com os direitos fundamentais constituídos na legislação brasi-
leira vigente, mas precisamente na Constituição Federal de 1988, é 
possível ver o valor social do serviço em todas as áreas. Muito se co-
mentar que o direito trabalhista é visto como um dos ramos do direi-
to mais humanista.

A legislação e a doutrina é pacifica na construção social, que-
rendo chegar em um ideal quanto a relação de trabalho, mostrando-
-nos os requisitos para que possa ter presente a relação de trabalho, 
trazendo a definição de uberização e aquilo que reflete dentro das re-
lações de trabalho e tratando sobre o vinculo empregatício e dos mo-
toristas de aplicativos digitais, como se posiciona a jurisprudência so-
bre o assunto.

Tem como finalidade, apurar a caracterização do vinculo de 
trabalho para aqueles que têm como serviço laboral as entregas fei-
tas nos aplicativos digitais. Durante o marco mundial da pandemia do 
covid-19, essa área de atuação aumentou rapidamente de forma as-
sustadora, portanto, com as limitações impostas durante a quaren-
tena as pessoas buscavam novas formas de se sobressair naquele 
contexto vivenciado.

O presente artigo tem como processo metodológico, cunho 
qualitativo, ao tempo que é realizado a pesquisa por meio inteiramen-
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te bibliográfica, com fundamentos em livros, leis, artigos e jurispru-
dências que trata do assunto exposto. Ainda, foi utilizado bases de 
dados como Google Acadêmico e Scielo.

Esse artigo tem além da parte da introdução que mostra uma 
visão sintética do tema, já o desenvolvimento vem com o tópico re-
lação de trabalho, onde tem a definição de direito do trabalho com 
os critérios exigidos da relação de emprego; conceito do que seria a 
uberização, mostrando os principais pontos além de dar ênfase no 
vínculo empregatício dentro do conceito e; de forma resumida mos-
tra acontecimentos fraudulentos que por conta da precariedade tra-
balhista e falta de fiscalização esses trabalhadores estão passando e 
finando brevemente com as considerações finais.  

2. RELAÇÃO DE TRABALHO

Na esfera jurídica, o direito do trabalho é definido como uma 
área jurídica que aborda as relações entre empregador e emprega-
do. Seu surgimento veio com a Revolução Industrial, com o objetivo 
de diminuir as desigualdades existentes no momento, com ajuda do 
Estado.

Ao comparar relação de trabalho com a vida, tem em vista 
que, a relação de trabalho esta diretamente ligada ao básico como a 
sobrevivência. Para Maurício Godinho Delgado, a relação de traba-
lho em uma visão geral seria toda e qualquer atividade que precise 
da condução humana.

Dessa forma, é necessária uma explanação histórica para 
melhor entendimento quanto ao direito do trabalho e seu uso na le-
gislação regulamentada. No Brasil, pode-se observar que o trabalho 
teve suas modificações durante toda historia, como por exemplo, es-
cravidão, servidão ate chegar a Revolução Industrial. Nesse sentido, 
mostra-se como fundamental dentro da esfera jurídica nesse sentido, 
a Lei Aurea 3.353/1888, quando foi sancionada tinha por finalidade o 
fim da escravidão. (BRASIL, 1888). 

Para historiadores, foi com o período liberal começou a se de-
senhar medidas de cunho social e trabalhista, mesmo sabendo que 
os trabalhadores já faziam inúmeros apelos na época, a exemplo, 
tem-se o estado de São Paulo que em meados de 1890, começou a 
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dar início ao movimento greve no país, dando assim abertura a ou-
tros. Sabendo que a esse tempo, com os militares no poder do go-
verno Brasileiro muitos atos violentos aconteceram, como forma de 
repressão.  

Com a ditadura, teve um marco histórico conhecido como “mi-
lagre econômico” por conta da elevação econômica que vivia mo-
mentos trágicos até então, sem esquecer que mesmo tendo esse 
acontecimento a riqueza não ficou escassa, era concentrada em uma 
pequena parte daquela população. Em meados de 1920, ainda se ti-
nha presente os castigos físicos, porque as normas ainda eram feitas 
em conformidades para os regulamentos interno.

Por um longo período o que regulava as normas do traba-
lho eram regimentos internos e unilaterais, ou seja, era aquilo que o 
empregador bem queria, tendo como punição coisas absurdas como 
castigos físicos. Assim, traz que no século XX no Brasil, já tinha pre-
sente alguns movimentos envolvendo atividades laborais como pode 
ver a presença de cooperativas e associações, onde eram pautas a 
condição de serviço e a questão social. Ainda assim, lembra-se que 
a política era inteiramente voltada para a construção da imagem de 
Getúlio Vargas no cenário político, forma encontrada para ter apre-
ciação positiva dentro do cenário político da época. (ZANELATTO; 
SOUZA, 2020)

Chegando ao ano de 1930, o Brasil ainda vivia uma política li-
beral e as punições aos trabalhadores eram praticadas livremente, 
onde os empregados eram diretamente atingidos por não terem nor-
mas que viesse assegurar seus direitos. Depois desse conceituado 
tempo, os sindicatos passaram a ter grande importância sendo uma 
figura jurídica que ajudava o Estado. 

Com o Código Civil de 1916 foi possível identificar aproxima-
damente 25 artigos com assuntos voltados para o trabalho em si. A 
partir de então, começou a surgir dentro da legislação novas leis, fa-
zendo com que o cumprimento viesse a ter de fato quantas aquelas 
que já existiam.

Chegando no ano de 1940, tinha em como discursão a junção 
das normas para que pudesse haver uma unificação evitando uma 
escassez, chamando-a de Consolidação. Vale frisar que a consoli-
dação unificando toda legislação que regia sobre direito do trabalho 
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que existia no país, tinha como finalidade a regulamentação das rela-
ções individuais e coletivas na esfera trabalhista, portanto, seu surgi-
mento se deu por uma necessidade constitucional advinda do início 
da Justiça do Trabalho.  

No ano de 1964 teve fortes mudanças, isso por conta do ce-
nário político, tendo mais força de intervenção. Por isso, vê-se cla-
ramente os direitos trabalhistas e também os sociais sofrerem gran-
des impactos e retroagindo com o implemento da ditadura civil-militar 
no estado federativo.  Nessa mesma época, o conhecido golpe 1 de 
abril, onde teve apoio fortemente do então imperador americano, jun-
tamente com os conservadores hierárquicos do catolicismo e além 
da classe burguesa.  

Com a promulgação da Constituição Federal de 1988, teve-se 
a legitimação de princípios que resguardava os direitos sindicais e da 
autonomia administrativa, tendo como direito fundamental à livre ini-
ciativa juntamente com a valorização social do trabalho. Com essa 
constituição inúmeros direitos foram reconhecidos e valorizados, ou-
tros foram reavaliados e mantidos de forma mais humanística, como 
por exemplo, a diminuição da carga horaria semanal que antes era 
de 48 horas e com a CF/88 passou a ser de 44 horas. 

Portanto, conforme explanado, identificar a figurar do traba-
lhador durante os períodos em amostra, sempre voltado para a dis-
cricionariedade do patrão ou do Estado, o que comprovar a vulne-
rabilidade do empregado aos abusos sofridos. É nesse sentido que 
afirma-se que o empregado é a parte mais fraca da relação, porque 
sempre está sob os comandos daquele que lhe empregou, em pou-
quíssimos casos tem voz e vez, diferente do empregador que está 
do outro lado, e encontra-se com a total liberdade para exigir daque-
le que contratou. 

Para Zanelatto e Souza (2020), a classe dos trabalhadores 
está diretamente envolvida com ideias que lhe são impostas e quase 
nunca de forma autônoma, pelos menos na grande maioria. É notória 
a instabilidade das relações de trabalho por conta das inúmeras mo-
dificações sofridas, algumas por conta do tempo em si e outras por 
falta de suporte que regulamente tais atos.
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2.1 Requisitos da relação do trabalho

O direito do trabalho no Brasil tem como característica princi-
pal a subordinação, ou seja, é uma a relação de acordo pactuada em 
um contrato feito pelo empregado e empregador, sendo formalizado 
para o desenvolvimento da prestação de serviço, com a oferta do ser-
viço e ao final conforme tratar o contrato é dada a remuneração, lem-
brando que tal contrato é gerado um vinculo empregatício. (JUNIOR; 
BATISTA, 2021).

De acordo com a Consolidação das Leis Trabalhistas, em seu 
artigo 3°, é trazido de forma clara aquilo que é necessário para ser 
enquadrado como empregado, conforme segue abaixo a letra da lei:

Art. 3º - Considera-se empregado toda  pessoa física que 
prestar serviços de  natureza  não eventual a empregador, 
sob a  dependência deste e mediante salário.
Parágrafo único - Não haverá distinções   relativas à espé-
cie de emprego e à condição  de trabalhador, nem entre 
o trabalho   intelectual, técnico e manual. (BRASIL, 1943)

Nota-se, para que seja de fato empregado frente a um empre-
gador, que pode ser uma pessoa física ou jurídica, é necessário ape-
nas que seja uma pessoa física, prestadora de serviço, com nature-
za não eventual, que seja subordinada ao empregador e esteja sen-
do remunerada.

A doutrina majoritária traz seis requisitos para que seja consi-
derado que tenha um vinculo empregatício, conforme a redação dos 
artigos 2° da CLT segue:

Art. 2º - Considera-se empregador a empresa, individual 
ou coletiva, que, assumindo os riscos da atividade eco-
nômica, admite, assalaria e dirige a prestação pessoal 
de serviço.
§ 1º - Equiparam-se ao empregador, para os efeitos ex-
clusivos da relação de emprego, os profissionais liberais, 
as instituições de beneficência, as associações recreati-
vas ou outras instituições sem fins lucrativos, que admiti-
rem trabalhadores como empregados.
§ 2 º - Sempre que uma ou mais empresas, tendo, em-
bora, cada uma delas, personalidade jurídica própria, es-
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tiverem sob a direção, controle ou administração de ou-
tra, ou ainda quando, mesmo guardando cada uma sua 
autonomia, integrem grupo econômico, serão responsá-
veis solidariamente pelas obrigações decorrentes da re-
lação de emprego.           
§ 3 º - Não caracteriza grupo econômico a mera identida-
de de sócios, sendo necessárias, para a configuração do 
grupo, a demonstração do interesse integrado, a efetiva 
comunhão de interesses e a atuação conjunta das em-
presas dele integrantes. 

Dessa maneira, a doutrina apresenta como critérios a alteri-
dade, pessoa física, onerosidade, não eventualidade, pessoalidade 
e subordinação.

A) Trabalho por Pessoa Física: De acordo com o ilustre 
prof. Maurício Godinho Delgado “A prestação de serviços 
que o Direito do Trabalho toma em consideração é aque-
la pactuada por uma pessoa física. Os bens jurídicos tu-
telados pelo Direito do Trabalho importam à pessoa físi-
ca, não podendo ser usufruídos por pessoas jurídicas. 
Assim, a figura do trabalhador há de ser, sempre, uma 
pessoa natural” ;
B) Pessoalidade: Significa que, o trabalhador não poderá 
fazer-se substituir por outro trabalhador para que o servi-
ço seja realizado;
C) Não eventualidade: Para que se caracterize a relação 
empregatícia é necessário que o trabalho prestado seja 
permanente;
D) Onerosidade: É o pagamento, pelo empregador, ao 
empregado uma determinada remuneração em função 
do contrato de trabalho firmado por ambos;
E) Subordinação: É a direção da prestação laboral pelo 
empregador, sendo que, será este que determinará o 
modo como o trabalho será realizado. (Delgado. Maurí-
cio Godinho. Curso de Direito do Trabalho, 8º Edição, Ltr, 
São Paulo: 2009, pág. 270)

Para finalizar, discutir que a relação de trabalho é como se 
fosse o gênero derivado da relação de emprego que seria a espécie. 
(SIQUEIRA, 2015). É importante notar que os requisitos encontrados 
pelos artigos 2° e 3° da CLT não se resume apenas em caracterizar o 
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vínculo empregatício, porque além disso, tem uma grande importân-
cia quanto as modificações sociais.

3. UBERIZAÇÃO E DIREITO DO TRABALHO

Para melhor entendimento, é importante fazer um aparato no 
tempo quanto o que seria de fato a “Uberização”, que teve seu início 
já no século XXI. A palavra uberização é a extensão de uma pequena 
palavra que dá nome a uma empresa que seria Uber, onde tudo se 
deu início como trabalho. Tendo esse conceito, começar a ter a ne-
cessidade da existência dos contratos de trabalhos pelos aplicativos 
que até então seria um trabalho conhecido como autônomo.

Acontece que os trabalhadores que trabalham para as plata-
formas digitais, estão lutando no senado federal com projeto de lei n° 
3055/2021, que tratar do seguinte:

Ementa: Altera a Consolidação das Leis do Trabalho  
(CLT), aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º  de maio 
de 1943 para dispor sobre as relações de  trabalho en-
tre as empresas operadoras de  aplicativos ou outras pla-
taformas eletrônicas de  comunicação em rede e os con-
dutores de veículos  de transporte de passageiros ou de 
entrega de  bens de consumo, e dá outras providências.

Em decorrência desse projeto de lei, é notório que os traba-
lhadores querem apenas a proteção de seus direitos como emprega-
dos. Contudo, vale lembrar que esses trabalhadores no Brasil, qua-
se de forma unanime não são considerados como empregados para 
a justiça do trabalho, conceituando os mesmo como prestadores de 
serviços.

Uma questão intrigante é que, entregadores e/ou motoboys 
que não tem vínculos de prestação de serviços por meio dessas pla-
taformas digitais, ja possuem atualmente, vínculos empregatícios ga-
rantidos pela Consolidação das Leis Trabalhistas Brasileira - CLT, 
desde que comprovem requisitos cumulativos exigidos pela lei.  

Dessa forma, destaca-se como direitos resguardados na le-
gislação por exemplo, adicional de periculosidade de 30% sobre o 
salario base, além do adicional noturno. Mas, acontece que alguns 
empregadores como forma de burlar os direitos dos empregados, 
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principalmente aqueles que não têm conhecimento a tais direitos, so-
licitar que o mesmo abra em seu nome uma empresa, ou seja, com 
o empregado com o CNPJ ativo é colocado como prestador serviço.

Apesar de acontecer esses tipos de fraudes, como menciona-
do, o empregado como parte vulnerável não perde automaticamen-
te seus direitos tragos pela CLT, pois quando comprovado a existên-
cia do vinculo trabalhista, o motorista pode reverter o status de pres-
tador de serviço para empregado e assim ter todos os seus direitos 
em conformidade com a legislação. 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

É de grande valia a identificação da relação de emprego e que 
sejam concedidos àquilo que a lei prever, pois a não admite-se ter 
essa parcela de trabalhadores que obedecem os requisitos mínimos 
para serem enquadrados e estarem de fora daquilo que é seu direi-
to e já previsto na legislação, não encontra-se motivos para que per-
dão aquilo que é seu.

Dessa maneira, não tem mais dúvidas em relação as fortes 
mudanças tempestivamente na seara trabalhista, pessoas comuns, 
entidades e o Estado em alguns momentos andando juntos e em ou-
tros percebe-se divergências de interesses. É plausível e favorável 
conforme esta redação, que o judiciário, ou pelo menos a justiça do 
trabalho esteja sempre atualizada conforme as necessidades sociais, 
visto que a uberização ainda não foi amparada em seus direitos.

Então assim, tornou-se presente a necessidade de discutir os 
direitos trabalhistas dessa nova classe que surgiu neste século em 
curso, visto que, a legislação ainda é omissa quanto ao assunto, fa-
zendo com que esses trabalhadores fiquem desamparados. Por isso, 
busca-se mostrar os direitos dos empregados, mesmo sabendo que 
os empregadores tentam e às vezes até conseguem burla o sistema 
jurídico especificamente a área trabalhista.

Ademais, conclui-se o presente trabalho mostrando as neces-
sidades enfrentadas pelos motoristas de aplicativos digitais frente a 
demasiada falta de boa fé de empregadores que buscam pelos servi-
ços desses de forma obscura e se aproveitando da vulnerabilidade em 
que vivenciam pela falta de emprego. Portanto, é importante mencio-
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nar que políticas públicas e sociais devem existir como forma defenso-
ra dos direitos daqueles que são de alguma forma fragilizada.
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RESUMO
O artigo trata da violência obstétrica, espécie do gênero violência, 
conceituada como sendo atos praticados de maneira desumana em 
relação à pessoa gestante, durante período de pré-natal ou durante 
o parto. O contexto pode gerar o dano moral, que advém do direito 
lesado. O objetivo primário é analisar os parâmetros para fixação do 
dano moral nos casos de violência obstétrica, face às mulheres em 
estado de vulnerabilidade social. Os objetivos secundários voltam-se 
para o panorama histórico da violência obstétrica; relacionar as prin-
cipais características da violência obstétrica em relação às mulheres 
em vulnerabilidade social; e analisar as implicações sobre a indeni-
zação por danos morais oriundas da violência obstétrica. A metodo-
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logia utilizada foi a bibliográfica qualitativa, importante para o alcance 
dos objetivos traçados. Assim, é imperioso destacar que os critérios 
mais utilizados para quantificações do dano moral no cenário da vio-
lência obstétrica são as circunstâncias relacionadas à situação patri-
monial das mulheres.
Palavras-chave: Violência obstétrica; Danos; Vulnerabilidade social.

ABSTRACT
The article deals with obstetric violence, a kind of violence, concep-
tualized as acts performed in an inhumane way towards the preg-
nant person, during the prenatal period or during childbirth. The con-
text can generate moral damage, which comes from the injured right. 
The primary objective is to analyze the parameters for fixing the moral 
damage in cases of obstetric violence, in the face of women in a sta-
te of social vulnerability. The secondary objectives turn to the histori-
cal panorama of obstetric violence. To relate the main characteristics 
of obstetric violence in relation to women in social vulnerability. finally, 
to analyze the implications on compensation for moral damages ari-
sing from obstetric violence. The methodology used was the qualita-
tive bibliography. Thus, it is imperative to highlight that the most used 
criteria for quantification of moral damage in the scenario of obstetric 
violence are the circumstances related to the women’s patrimonial si-
tuation.
Keywords: Obstetric violence; Damage; Social vulnerability.

1 INTRODUÇÃO

O presente artigo trata da aplicação do dano moral face às 
violências obstétricas cometidas em relação as mulheres em con-
dições de vulnerabilidade social, elencando a importância de tal es-
tudo para conhecimento jurídico e social da necessidade de respei-
to às mulheres em sua condição de pré-natal ou pós-parto. É impor-
tante destacar que a Constituição Federal, em seu art. 5º, V e X, ver-
sa claramente acerca do instituto da responsabilidade civil oriunda de 
danos morais e materiais. Assim, há a possibilidade de reparação ci-
vil dos danos causados à dignidade da pessoa humana, bem como 
à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade de outrem, di-
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reitos e garantias fundamentais de primeira ordem, ou seja, primei-
ra geração. 

O Código Civil ainda adota a mesma postura, ao mencionar 
que comete ato ilícito aquele que por ação ou omissão voluntária, ne-
gligência ou imprudência, violar direito e causar dano a terceiro. Em 
seu artigo 927 indica que ao cometer ato ilícito, nasce para o respon-
sável o dever de reparar o ofendido, como forma de coibir atos inad-
missíveis no cenário social. 

Diante do exposto, surge o seguinte questionamento: quais os 
parâmetros adotados para fixação do valor devido a título de indeni-
zação por danos morais às vítimas de violência obstétrica em con-
dições de vulnerabilidade social? Este questionamento nasce da in-
quietação dos meios de propagar informações para alcançar bons re-
sultados no meio coletivo e social. 

Acerca dos objetivos secundários analisa-se o contexto histó-
rico que norteia o conceito de violência obstétrica no Brasil, em con-
dições de vulnerabilidade social. Procurou-se também estabelecer as 
principais características de violência obstétrica e, finalmente, elen-
car situações legais de condenações de indenização por danos mo-
rais oriunda de violência obstétrica.

A metodologia de pesquisa foi a bibliográfica, com pesquisas 
no Código Civil e doutrinas relevantes, que tratam do assunto de for-
ma objetiva e direta conforme o sistema legal. 

As hipóteses traçadas no presente trabalho compreendem as 
seguintes assertivas: a indenização por danos morais possui finalida-
de pedagógica, devendo respeitar os princípios da proporcionalidade 
e da razoabilidade. A indenização por danos morais visa amenizar de 
forma direta o sofrimento da vítima, devendo ser suficiente para sa-
tisfazer o direito perseguido. 

Para alcance dos objetivos alicerçados traçou-se três capítu-
los para o presente artigo: panorama histórico e social da violência 
obstétrica no Brasil, o conceito e as características de violência obs-
tétrica e a aplicação do dano moral por danos oriundos de violência 
obstétrica face mulheres em vulnerabilidade social. Estes capítulos 
estão diretamente interligados com os objetivos em comento. 

Assim, é importante destacar que a temática em comento é de 
suma importância para o conhecimento social deste campo jurídico. 
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Bem como difunde para a sociedade os elementos essenciais para 
proteção dos direitos no campo aqui elencado. 

2 PANORÂMA HISTÓRICO E SOCIAL DA VIOLÊNCIA OBSTÉTRI-
CA NO BRASIL

A expressão “violência obstétrica”, nasce do gênero violência, 
e consiste em um conjunto de atos e procedimentos praticados con-
tra a mulher, a saber, abusos e maus tratos, seja gestante, parturien-
te ou no pós-parto, em ambiente hospitalar, ferindo assim os direitos 
constitucionalmente assegurados e moldados no prisma da dignida-
de da pessoa humana. 

Essa modalidade de violência é considerada um tema recente, 
dentro do contexto histórico da sociedade. Em 1950, uma revista inti-
tulada “Ladies Home Journal”, publicada nos Estados Unidos, veicu-
lou uma matéria sobre os diversos procedimentos adotados nas ma-
ternidades para com as parturientes. Segundo Diniz et al (2015, p. 2): 

O texto descrevia como tortura o tratamento recebido pe-
las parturientes, submetidas ao sono crepuscular (twili-
ght sleep, uma combinação de morfina e escopolamina), 
que produzia sedação profunda, não raramente acompa-
nhada de agitação psicomotora e eventuais alucinações. 
Os profissionais colocavam algemas e amarras nos pés 
e mãos das pacientes para que elas não caíssem do lei-
to e com frequência as mulheres no pós-parto tinham he-
matomas pelo corpo e lesões nos pulsos. A matéria rela-
ta ainda as lesões decorrentes dos fórcepses usados pri-
meiros partos, em mulheres desacordadas.

No contexto social do Brasil, diversos movimentos feministas 
trataram do tema, porém com pouca repercussão, daí destaca-se as 
condições de vulnerabilidade social. Em 1981, o grupo Ceres publi-
cou o trabalho “Espelho de vênus: identidade social e sexual da mu-
lher”, uma obra de grande destaque neste sentido da abordagem à 
violência contra a mulher, tratando de conteúdos de variados temas 
como contracepção, parto, aborto e outras noções voltadas para a 
identidade biológica das mulheres (ALVES et al, 1981).

Ainda em 1983, no contexto da redemocratização do país, da 
Conferência de Alma-Ata e sob a forte atuação dos movimentos femi-
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nistas, o Programa de Atenção Integral à Saúde da Mulher (PAISM) 
do Ministério da Saúde abordou sobre diversas modalidades de tra-
tamento da mulher em ambiente hospitalar tidas como agressivas e 
impessoais. 

Ademais, tal proposta foi utilizada em 2004 para a criação da 
Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Mulher – PNAISM, 
que nasceu de um diagnóstico do contexto que envolve a saúde da 
mulher no Brasil, com diretrizes e orientações sobre políticas nessa 
área. 

Em 1993 o departamento de medicina preventiva da USP pu-
blicou um manual sobre violência obstétrica, promovendo ainda uma 
série de cursos e capacitações voltadas para o tema. Ademais, foi 
criada em 1993 a ReHuNa (Rede pela Humanização do parto e do 
Nascimento), com o objetivo de divulgar informações sobre a assis-
tência e cuidados perinatais de forma científica. A carta de fundação 
da aludida rede de assistência não aborda o termo “violência”, mas 
tão somente versa sobre a promoção dos direitos das mulheres ao 
parto humanizado. 

Com o passar dos anos o termo “violência obstétrica” foi sen-
do difundido. Ainda em 2010, Gustavo Venturi e Tatau Godinho, atra-
vés do SESC (Serviço Social do Comércio) e em parceria com a Fun-
dação Perseu Abramo desenvolveram uma pesquisa denominada 
“Mulheres brasileiras e gênero nos espaços público e privado”, am-
pliando uma pesquisa similar desenvolvida em 2001, trazendo gran-
des contribuições nos estudos voltados para a saúde da mulher e 
sua vivência no parto, despertando grande interesse midiático. 

Tal projeto trabalhou com o depoimento de 2.365 mulheres e 
1.181 homens com mais de 15 anos de idade de 25 estados diferen-
tes. Foram analisados temas dos mais variados, como sexualidade, 
saúde reprodutiva, violência doméstica etc. (DINIZ, et al, 2015).

A Organização Mundial de Saúde – OMS – conceitua violên-
cia como um gênero abrangente de ação ou omissão de natureza in-
tencional, personificada no uso da força, ou do poder, podendo ocor-
rer de forma física ou psíquica, praticada contra si próprio, ou con-
tra outra pessoa, grupo ou comunidade, que tenha o condão de re-
sultar em lesão de direitos, como à vida e a saúde, à honra, etc. Nes-
sa esteira, tornou-se possível conceituar violência obstétrica, espé-
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cie do gênero violência, como um conjunto de cuidados praticados 
de forma desumanizada, omissão de informações, excesso de inter-
venções ou prática procedimental inadequada, realizados no atendi-
mento à pessoa gestante, durante o pré-natal, enquanto parturiente, 
ou puerpério. 

Como bem indica o campo do Direito Constitucional brasileiro, 
esta constitui a área responsável pela guarda legal dos direitos fun-
damentais e humanos, garantindo os principais direitos consagrados 
logo no preâmbulo da Constituição Federal, que dispõe sobre a fun-
ção do Estado brasileiro.

 Assim, através do pensamento transcrito na CF/1988, fala-se de 
democratização dos direitos brasileiros, em diversos seguimentos inclu-
sive no campo da saúde. Isso se dá, ora pois, porque estes supracitados 
são o âmago da proteção à dignidade da pessoa humana, e assim res-
guardará às parturientes em seu acompanhamento hospitalar. 

Neste sentido, o Estado propõe bases fundamentais para uma 
vida de qualidade em sociedade. Segundo Bulos (2007, p. 41), “sem 
os direitos fundamentais, o homem não vive, não convive, e em al-
guns casos, não sobrevive”. Tal embasamento jurídico amparará 
também as mulheres violentadas e implicarão a devida responsabi-
lidade ao Estado, responsável por assegurar estes direitos às mes-
mas. Assim, estes preceitos alcançam destaque para garantia do mí-
nimo necessário. 

O art. 5º da Carta Magna, em seu parágrafo primeiro, apre-
senta que “as normas definidoras dos direitos e garantias fundamen-
tais têm aplicação imediata”. Deve-se, então, garantir o cumprimento 
do atendimento digno e eficaz em todas as etapas do atendimento à 
parturiente, da sala de espera à sala de parto.  

As diretrizes que conduzem o devido funcionamento do Siste-
ma único de Saúde são descritas no art. 198 da Constituição Federal 
de 1988, a partir de princípios norteadores, como o da universaliza-
ção, integralidade, equidade, descentralização, regionalização, hie-
rarquização, participação social, resolubilidade e complementarieda-
de. E estes fatores são relevantes para o bom desempenho social. 

Assim, garante-se à população o acesso a um tratamento 
equitativo, ou seja, igualitário, que de acordo com a igualdade, iso-
nomia, princípio basilar no ordenamento jurídico brasileiro, funciona-
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ria com grande qualidade. Portanto, pelo exposto, deve garantir to-
tal amparo à mulher em condição de gestação, período que merece 
grande cuidado e segurança, bem como respeito. Tal trajeto encontra 
fundamental apoio no princípio da dignidade da pessoa humana, pe-
dra angular no Estado Democrático de Direito, que se encontra emol-
durado na CF, em seu artigo 1º. 

O preceito constitucional da judicialização do direito à saúde é 
um dos pontos que encontra fundamento na responsabilidade do Es-
tado em reparar danos causados por ele mesmo. Essa judicialização 
é a transferência para o Poder Judiciário de decisões sobre o reco-
nhecimento e concretização de um direito (MASSON, 2017). Tal ins-
tituto deve surgir para reparar ineficiências, negligência ou imperí-
cia sofrida em atuação do sistema público de saúde, neste caso, no 
acompanhamento obstétrico. 

Segundo o Título II da Constituição Federal de 1988 os Direi-
tos e Garantias Fundamentais, aparecem como forma de primar pelo 
mínimo necessário para uma vida com respeito em sociedade. Essas 
garantias são intrínsecas, e são definidas em três gerações. No se-
guimento de primeira geração, herdaram-se os direitos que preten-
diam fazer surgir uma autonomia individual, que tirasse o poder com-
pleto do Estado sobre o cidadão, assim, sendo ferido este também no 
momento da violência obstétrica de forma a tirar a decisão da mulher 
de como ela prefere que ocorra o parto, sobre o controle do seu cor-
po e da sua segurança. E este enfoque é importante para assegurar 
respeito no procedimento obstétrico. 

3 O CONCEITO E AS CARACTERÍSTICAS DE VIOLÊNCIA OBS-
TÉTRICA 

Dentro deste contexto, segundo as narrativas doutrinárias, a 
violência obstétrica pode ser considerada como sendo uma realida-
de presente nos atendimentos das mulheres em condição de vulne-
rabilidade social durante pré-natal, puerpério e pós-parto, trazendo 
como enfoques diversos desdobramentos sobre a seara jurídica, a 
saber penal, cível e constitucional. Cumpre dizer que o zelo à saú-
de das gestantes deve ser garantido nos moldes do que a Organiza-
ção Mundial de Saúde estabelece acima de tudo segurança, cuidan-
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do não só da ausência de enfermidades neste período gestacional, 
mas da saúde completa envolvendo o bem-estar físico, mental e so-
cial, como forma de estabelecer uma qualidade de vida. 

O direito e o acesso à saúde de qualidade garantido pela 
Constituição e a efetivação do mesmo através da Lei nº 8.080/90, só 
existe porque houve participação popular, e foi feito para tal. O art. 
196 da Constituição Federal de 1988 estabelece a responsabilidade 
à saúde em relação ao Estado.

A violência obstétrica é o termo dado aos abusos que as mu-
lheres sofrem desde o pré-natal até o pós-parto, e em alguns ca-
sos no aborto, podendo ocorrer nos corredores e salas de hospitais, 
na rua e até mesmo no seu ambiente domiciliar. Segundo uma pes-
quisa desenvolvida pela fundação Perseu Abramo em conjunto com 
Sesc, aproximadamente uma em quatro mulheres já sofreram violên-
cia obstétrica no Brasil. 

Esse tipo de violência pode acontecer de diversas formas, 
tais como violência verbal. Neste sentido é desferida para a gestan-
te piadas e comentários desagradáveis que ridicularizam sua pessoa 
e suas escolhas, e pelo período em que ela vive. Isso pode gerar um 
grande prejuízo de cunho psicológico devido à fragilidade que a ges-
tante perpassa pelo processo vivenciado. “As agressões podem ser 
de cunho preconceituoso, ofendendo de alguma forma a mulher por 
sua cor, etnia, religião, idade, condição socioeconômica, orientação 
sexual, escolaridade, estado civil, posicionamento político ou qual-
quer outro motivo”. (MACEDO, 2013, p. 17).

 Ainda existe a violência psicológica direta, que faz com que 
a gestante se sinta vulnerável, frágil, com medo de enfrentar tal pro-
cesso, tornando-a insegura quanto ao parto e a criação do seu filho e 
essa insegurança gera na mulher uma depressão pós-parto, tornan-
do o período pré e pós-parto muito mais difícil. 

 Outro tipo de violência é a física, muito gravosa, que pode ge-
rar traumas para o resto da vida, e na maioria das vezes é praticada 
nos hospitais, e ocorre nas práticas e ações dos profissionais de saú-
de que utilizam métodos dolorosos e muitas vezes ilegais sem o con-
sentimento da gestante. 

 Há também a violência por negligência médica, que ocorre 
quando não é ofertado à gestante atendimento médico, ou dificultam 
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o seu acesso, acontece também quando não é respeitado o direito 
de a gestante ter um acompanhante de sua escolha na hora do parto. 
“Se o atendimento for negado, dificultado ou negligenciado sob qual-
quer alegação (como falta de vagas ou inexistência de convênio com 
o plano de saúde), seja no pré-natal ou durante o trabalho de parto, 
constitui violência”. (MACEDO, 2013, p. 18).

Neste cenário, a violência física se destaca pela ocorrência 
de quando o profissional realiza algum procedimento desnecessário, 
ou abusivo, apenas para acelerar o parto, fazendo com que ele não 
seja natural. Este procedimento pode ser conceituado como invasi-
vo e sem respeito.  As principais práticas relacionadas a essa violên-
cia são a aplicação do soro com ocitocina, lavagem intestinal, impe-
dir que a gestante se alimente, excesso do exame de toque, ruptura 
artificial da bolsa, episiotomia sem prescrição médica, imobilização 
de braços ou pernas, além da manobra de Kristeller.

A manobra de Kristeller foi criada no ano de 1967, pelo médico 
ginecologista alemão Samuel Kristeller, a manobra consiste na reali-
zação de pressão na parte superior do útero com o objetivo de forçar 
a saída do bebê, na maioria das vezes quem pratica o ato são os au-
xiliares do médico ginecologista. Os riscos oriundos desta manobra 
são diversos e podem gerar inúmeras sequelas, em relação ao bebê 
pode ocorrer fraturas na cervical, clavícula e crânio, além de hema-
tomas encefálicos que podem ser notados de imediato ou ao longo 
da vida.  Já nas mulheres existe a possibilidade de ruptura de alguns 
órgãos, deslocamento da placenta e lacerações graves no períneo e 
dor abdominal após o parto.

Isso ocorre com mais frequência em mulheres que se encontram 
no estado de vulnerabilidade social, que geralmente são mulheres ne-
gras, pobres, desempregadas, com baixo índice de escolaridade, mui-
tas das vezes dependem financeiramente de outras pessoas, e devido 
a isso não possuem recursos necessários para pleitear um atendimen-
to hospitalar melhor, sendo obrigadas a se dirigirem aos hospitais pú-
blicos onde funciona o Sistema Único De Saúde (SUS). Neste sentido 
vale citar dados do Portal Geledés (2021), que aponta que a violência 
obstétrica atinge uma em cada quatro mulheres no nosso país; dessas, 
65,9% são negras; Somente 27% das mulheres negras gestantes tive-
ram acompanhamento pré-natal adequado durante a gestação (2019). 
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Ainda, segundo pesquisa realizada pela Nascer No Brasil, 45% 
das gestantes que são atendidas pelo SUS sofrem algum tipo de vio-
lência durante sua gestação. Isso decorre principalmente pela falta de 
fiscalização no trabalho dos servidores que atuam nos hospitais públi-
cos, e o local que em tese seria de acolhimento acaba se tornando o 
principal local onde essas mulheres são violentadas, e o parto momen-
to tão especial e aguardado na vida da mulher, se torna um pesadelo. 

Além dos danos causados às gestantes no momento do parto, 
a violência obstétrica pode desenvolver inúmeras sequelas na mu-
lher violentada. Dentre as principais sequelas estão os danos psico-
lógicos, fobias e distúrbios alimentares que essa mulher futuramente 
poderá desenvolver, além dos riscos de ser acometida por transtor-
nos mentais como depressão pós-parto e ansiedade. As sequelas da 
violência Obstétrica não se limitam apenas à mulher, de certa forma 
atinge também a criança.

4 A APLICAÇÃO DO DANO MORAL POR DANOS ORIUNDOS DE 
VIOLÊNCIA OBSTÉTRICA FACE MULHERES EM VULNERABILI-
DADE SOCIAL

A Constituição Federal elenca seu art. 5º, V e X acerca do ins-
tituto da responsabilidade civil oriunda de danos morais e materiais, 
resta demonstrado a possibilidade de reparação civil dos danos cau-
sados à dignidade da pessoa humana, liberdade, à igualdade, à se-
gurança e à propriedade de outrem, direitos e garantias fundamen-
tais de primeira e segunda geração. 

Quanto ao tema de indenização moral acerca do dano obsté-
trico existe uma lacuna legislativa e doutrinária, o que induz o direi-
to brasileiro diante dos casos práticos a discussão, a fim de solucio-
nar casos que envolvam à identificação da violência obstétrica e por 
consequência o seu combate, evitando que posturas ilícitas neste se-
guimento aconteçam.  Utilizando como base os preceitos jurídicos do 
instituto da responsabilidade civil. O Código Civil de 2002 pontua res-
ponsabilidade pelo contrato celebrado, ao dispor em seu artigo 951.

Nessa esteira, é importante destacar que a reparação civil por 
danos oriundos de violência obstétrica possui seu embasamento nos 
preceitos da responsabilidade civil. Assim, todo ato de violência obs-
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tétrica que resulte de erro médico deve, assim, ser levado à aprecia-
ção pelo judiciário, para que então seja efetivada uma análise acerca 
do caso concreto como forma de coibir ações danosas.

Em relação ao preceito da responsabilidade civil por decor-
rência de violência obstétrica, destaca-se o aspecto dos preceitos da 
responsabilidade civil subjetiva, tendo-se que aferir a culpa. O que se 
torna diferente dos casos de responsabilidade civil do profissional li-
beral por erro médico envolvendo cirurgias plásticas, que por estar 
atrelada a uma obrigação de resultado, a responsabilidade no caso 
em apreço é objetiva, sem a necessidade da verificação de critérios 
ligados a culpabilidade.  

O dano moral advém do direito lesado, personificado na aten-
ção desumanizada, realizada no atendimento à pessoa gestante, du-
rante o pré-natal, enquanto parturiente, ou puerpério. Ressalta-se 
que, não somente os profissionais envolvidos, mas também os esta-
belecimentos escolhidos para a prestação de serviço, podem respon-
der, e independente de culpa comprovada. Porém, quando observa-
da a conduta do médico, analisa-se a responsabilidade subjetiva, im-
prudência, negligência ou imperícia. 

O quantum indenizatório a ser fixado pelo judiciário deve ser 
justo e compatível com a lesão sofrida. Assim, faz-se importante uma 
análise sobre os parâmetros de fixação do quantum indenizatório de-
vido às vítimas de violência obstétrica, em cada caso concreto. 

Sobre o que fora discutido, Venosa (2004, p. 114), aduz que 
“o contrato da relação médico-paciente é, geralmente, de prestação 
de serviços, mas pode ser caracterizado de outra forma dependendo 
da situação dos fatos”. 

O médico, eticamente, tem a responsabilidade de aplicar a 
medicina de forma cuidadosa. Dias (2006), ao tratar da responsabi-
lidade civil, dispõe que, na relação contratual e no cumprimento das 
obrigações no exercício de sua profissão, o médico deve aconselhar, 
cuidar e abster-se de abuso ou desvio de poder. 

Destaca-se que a responsabilidade civil e a reparação pelos 
danos devem ocorrer não somente de forma contratual, mas também 
extracontratual, também prevista no Código Civil brasileiro vigente, 
em seus artigos 186, 188 e 942 e conseguintes; enquanto a contratu-
al consta nos artigos 395 ao 389 e próximos.
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Nesse Contexto, resta perceptível uma relação entre o Direito 
Constitucional e o Direito Civil, assim chamando Direito Civil Consti-
tucional, pois nasce da harmonização entre as características em co-
mum do Direito Público e do Direito Privado, adequando os institutos, 
que pela sua natureza, são de Direito Privado, no entanto que se en-
contram presentes no texto Constitucional de 1988. Ressalta-se que 
tanto o Direito Constitucional, quanto o Direito Civil voltam-se para o 
princípio de proteção da dignidade da pessoa humana.

Os elementos característicos da responsabilidade civil consis-
tem em: ação ou omissão humana, resultado danoso e nexo de cau-
salidade que use os dois elementos, inicial e final. Após uma análise 
de tais pressupostos, o magistrado volta-se para os demais meios de 
prova que conduzirão para a fixação do valor devido a título de inde-
nização pelo dano moral ou material suportado pelo ofendido. Assim, 
o Código Civil de 2002 adota a máxima neminem laedere, a ninguém 
é dado causar prejuízo a outrem (STOLZE, 2019).

Assim, no que tange à responsabilidade civil por erro médico, 
no contexto da violência obstétrica, resta importante enfatizar que 
cada caso é pontual. Desse modo, é possível extrair os possíveis ele-
mentos utilizados pelos magistrados para fixação do quantum inde-
nizatório devido a título de dano moral às vítimas dessa espécie de 
violência.

Assim, ao considerar o caso concreto, as provas, depoimen-
tos das partes e testemunhas, se assim houver, o magistrado analisa 
de forma profunda os direitos lesados e sua dimensão no mundo ju-
rídico. Dessa forma, diversos são os critérios que podem ser utiliza-
dos pelo Judiciário para aferição do dano, moral e material, a despei-
to da análise da responsabilidade civil objetiva ou subjetiva. A quan-
tificação do dano moral, diferente do material, leva em conta o dano 
extrapatrimonial suportado pela vítima, que atinge a vida íntima, pes-
soal e psicológica do ofendido (STOLZE, 2019).

Neste sentido, vale destacar a jurisprudência do ano de 2018 
do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí:

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE 
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. 
ERRO MÉDICO. PARTO. MATERNIDADE EVANGELINA 
ROSA. PARALISIA OBSTÉTRICA NO BRAÇO DIREITO. 
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CONFIGURAÇÃO DA RESPONSABILIDADE OBJETIVA 
DO ESTADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECUR-
SO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. No tocante a res-
ponsabilidade civil da Administração, o direito pátrio aco-
lheu a teoria do risco administrativo. Dessa forma, exis-
tindo o dano, a conduta e o nexo de causalidade, e não 
havendo nenhuma das causas de exclusão da responsa-
bilidade, o Estado deverá ser responsabilizado. [...]
Assim, mantenho o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil re-
ais) a título de indenização por danos morais em favor da 
apelada (TJPI | Apelação Cível Nº 2014.0001.009426-1 | 
Relator: Des. Hilo de Almeida Sousa | 3ª Câmara de Di-
reito Público | Data de Julgamento: 23/01/2018). 

A jurisprudência acima relata diretamente o instituto da res-
ponsabilidade civil oriunda de erro médico, que em seu contexto co-
leciona preceitos. Essa ação foi movida em face do Estado do Piauí, 
face a sua responsabilidade pela prestação de serviços na ordem pú-
blica estadual. A decisão menciona que o atendimento por intermédio 
do serviço público prestado pelo Estado constitui um dos elementos 
caracterizadores da responsabilidade objetiva do Estado, e respon-
sabilidade extracontratual do médico, que poderá sofrer uma ação re-
gressiva. E assim, verifica-se como foi solucionado tal celeuma. 

Assim, é importante frisar que o valor do quantum indenizató-
rio, valores devidos à vítima que suportou o dano, devem ser justos 
e compatíveis com a lesão sofrida. Assim, insta ressaltar que a inteli-
gência da 3ª Câmara de Direito Público do TJ/PI é congruente com o 
entendimento da 4ª Câmara Especializada Cível do Tribunal de Jus-
tiça do Piauí. 

Para que o dano moral ou material seja efetivamente repará-
vel, faz-se necessário a convergência dos seguintes elementos: a) a 
violação de um interesse jurídico patrimonial ou extrapatrimonial, ou 
seja, agressão a um bem jurídico tutelado pelo ordenamento jurídi-
co vigente; b) certeza do dano, que nada mais é do que o dano cer-
to, efetivo e indenizável, dissociado de abstrações; e c) subsistência 
do dano, que se amolda no fato de que se o dano fora reparado, ces-
sam os efeitos da responsabilidade civil (STOLZE, 2019).

Posto isto, vale destacar que os elementos acima são utiliza-
dos em larga escala pelo judiciário para a fixação do valor de uma in-
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denização por danos morais e que a violência obstétrica, enquanto 
espécie de violência, é indenizável – dano moral e material, aos olhos 
do Judiciário piauiense –, uma vez verificada a existência dos ele-
mentos: conduta, o dano e nexo de causalidade existente entre eles. 
E assim, se percebe o quanto é importante a verificação dos contex-
tos do caso concreto para inclusão do quantum debeatur do dano. 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

É importante destacar que a violência obstétrica é uma es-
pécie do gênero violência, constituída e alicerçada pelo conjunto de 
atos e procedimentos praticados contra a gestante ou parturiente em 
ambiente hospitalar, durante este período de relevância para a mu-
lher. Portanto, historicamente, se depreende que a temática é recen-
te, tendo em vista que antropologicamente associa-se o parto ao so-
frimento e a dor, visão biológica, como sendo algo normal.

Neste sentido, a partir de estudos, verifica-se que alguns atos 
e aplicabilidades do dano moral vêm de um aspecto doutrinário e da 
legislação brasileira, e apreende a inclusão da reflexão acerca deste 
aspecto de dano, constituindo um abalo de ordem extrapatrimonial, 
externalizado em um sofrimento de natureza física ou psicológica na 
vida da vítima. Não se pode deixar de destacar que o instituto da res-
ponsabilidade civil engloba certos elementos. 

O instituto da responsabilidade civil pode ser ainda de ordem 
objetiva ou subjetiva, a partir da verificação de sua expressão confor-
me a organização de seus elementos. Nesta relação de caracteriza-
ção é importante destacar que a responsabilidade civil para ser com-
preendida e classificada depende do caso concreto. Nessa conjuntu-
ra conceitual o dano moral é fixado a partir de uma análise profunda 
do(s) direito(s) lesados.

Assim, uma vez observado a ação ou omissão, o resultado e 
nexo de causalidade existente entre eles, resta devida a obrigação 
de indenizar. Assim, diversas são as dificuldades encontradas pelos 
magistrados ao fixarem o quantum indenizatório de um dano. E o sis-
tema jurídico deve implementar mecanismos para aferição. 

Neste sentido, o judiciário busca a solução de litígios, com 
base na legislação, nos princípios, na doutrina, analogia em ter ou-
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tros aspectos. Assim, as sentenças devem ser justas na medida dos 
direitos perseguidos, ou seja, conforme os direitos implementados. 
Cumpre destacar que durante anos o judiciário buscou estabelecer 
critérios para fixação das indenizações por danos morais, inclusive 
adotando parâmetros objetivos e tabelados, a exemplo da Justiça 
do Trabalho, levantando assim inúmeros questionamentos acerca da 
violação do princípio da dignidade da pessoa humana. 

Nesse contexto, ressalta-se ainda o protagonismo dos princí-
pios da razoabilidade e proporcionalidade, que devem ser utilizados 
em larga escala pelo judiciário de modo que se evite o locupletamen-
to ilícito da vítima. A reparação do dano moral não necessariamen-
te busca restabelecer o status anterior da vítima, mas deve ser sufi-
ciente para suavizar o sofrimento suportado por ela diante dos resul-
tados do evento danoso. 

Ao fim, ressalta-se que as hipóteses levantadas no início des-
te trabalho concretizaram-se, revelando que o Judiciário piauiense 
busca atrelar a natureza da indenização por danos morais à finalida-
de pedagógica, devendo respeitar os princípios da proporcionalidade 
e da razoabilidade, visando ainda amenizar o sofrimento da vítima, 
satisfazendo o direito perseguido.
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