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APRESENTAÇÃO 

 

Esta publicação que ora apresentamos é fruto do trabalho de vários 

autores das mais variadas áreas do conhecimento, e reúne o resultado de 

trabalhos apresentados no VI Encontro de Pesquisa da FATEB e X Encontro 

de Iniciação Científica da Fateb, realizado nos dias 24 e 25 de outubro de 

2019, na cidade de Telêmaco Borba/PR. 

Este evento promove um momento de interlocução dos acadêmicos da 

Fateb com acadêmicos de outras instituições e também de professores, 

especialistas, mestres e doutores no diálogo e reflexão acerca das pesquisas 

apresentadas. 

Essa interlocução no evento contribuiu para o amadurecimento teórico 

de nossos acadêmicos, que dão os primeiros passos para a construção de uma 

pesquisa séria e de qualidade orientados por nossos professores.  

Precisamos também destacar que na realização do evento, que 

culminou na presente publicação, foi imprescindível a atuação coletiva para a 

organização, efetivação e finalização dos trabalhos. Alunos, professores e 

todos os demais envolvidos no processo colaboraram para o sucesso do 

evento e agora dos Anais. 
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ASSÉDIO SEXUAL À MULHER EM AMBIENTE DE TRABALHO 
 

Sandra Regina Merlo1 e Emanuelle Prestes2 
 
 
Área de Concentração: Direito 
 
Grupo de Trabalho: Direito  
 
 

RESUMO 
 
Nesse trabalho iremos tratar sobre o assédio sexual a mulher em ambiente laboral 
sendo considerado um crime silencioso e na maioria das vezes ocorre sem a 
presença de testemunhas, se tornando cada vez mais difícil de provar o crime, o que 
acaba aumentando o numero de assediadores e vitimas em ambiente laboral, e 
também seus princípios norteadores. Demonstrar que o assédio sexual coloca a 
vitima em constrangimento e acaba interferindo na sua vida. É importante esclarecer 
a diferença entre o dano moral e o assédio sexual. A metodologia apresentada foi 
documental e por estudo doutrinário.  
Palavra chave- assédio sexual- mulher- princípios 
 

 
 

ABSTRACT 
 
          In this work we will discuss how sexual harassment came to be considered a 
silent crime and most often occurs without the presence of witnesses, becoming 
increasingly difficult to prove the crime, which ends up increasing the number of 
stalkers and victims in the environment labor, and also its guiding principles. It is 
important to clarify the difference between harassment, sexual harassment and moral 
damage and also highlight how this crime ends up affecting the life of the victim. 
 Keyword- sexual harassment- woman- principles 
 
 
1. INTRODUÇÃO 

O tema proposto é assédio sexual a mulher em ambiente laboral partir do 
momento que a mulher se inseriu no mercado de trabalho, passou a lidar com as 
longas jornadas, a primeira reação masculina é de imposição sobre a mulher. A 
tipificação do crime só aconteceu com ordenamento da lei nº10.224/2001. 
Antigamente a conduta era enquadrada no crime de constrangimento ilegal, sendo 
que a pena era de obtenção por 3 meses a 1 ano ou multa de acordo o 146 do CP 
Da leitura do texto legal se observar que diversamente daquilo que se pode 
entender por assédio sexual em âmbito laboral, somente pode se considera um 
crime de assédio quando o sujeito ativo é superior hierárquico ou tem poder sobre a 
vitima. Considerado um tema muito atual nos dias de hoje, sendo as principais 
vitimas sendo as mulheres em âmbito laboral sendo que é considerado um crime de 

                                                 
1
 Mestre em direito penal e professora da Faculdade de Telêmaco Borba <smerlo13@yahoo.com>. 

2
 Acadêmica do curso de Direito da Faculdade de Telêmaco Borba – e-mail: <emanuelleprestes@gmail.com>. 
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acordo com o artigo 216-A caput, do Código Penal Brasileiro, tendo em vista que é 
uma situação muito constrangedora para á vitima, por isso tende ficar calada diante 
do abuso. Sopesando um contexto cultural, e sociológico do nosso país, a conduta 
do assédio acaba não sendo investigada nem punida pelas empresas da mesma 
forma que faz com faltas cometidas contra seu patrimônio. As condutas lesam o 
patrimônio da empresa e são averiguadas e sus autores são punidos aos autores, 
enquanto na conduta do assédio sexual quando chegam a ser denunciadas em 
canais da empresa acaba sendo menosprezadas, relegadas como infrações 
menores. No âmbito laboral o assédio pode estar presentes de vários modos: sendo 
por promoções repentinas, toques e caricias sem o consentimento, exemplo 
oferecer uma carona sendo que isso acaba colocando a vitima em constrangimento, 
pois acaba ficando com medo e com vergonha da repercussão e também de perder 
o emprego, sendo considerado um crime silencioso que não chega até autoridades 
superiores para serem julgados corretamente. A violência contra a mulher em 
âmbito laboral só vem crescendo ao longo do tempo como o assédio sexual que 
atinge a qualidade de seu trabalho fere sua saúde, em prejuízo do empregador e da 
sociedade brasileira hoje é composta com 11 11 metade da população sendo 
mulheres. A metodologia aplicada para o estudo de caso foi a documental e 
doutrinaria. O proposto trabalho estará desenvolvido em três capítulos. No primeiro 
capítulos iremos tratar da evolução do trabalho e a mulher tanto no mundo como no 
Brasil. No segundo capitulo iremos tratar dos Direitos humanos e dignidade da 
pessoa como princípios norteadores das relações de trabalho entre homens e 
mulheres. E no ultimo capitulo iremos tratar o assédio sexual nas relações de 
trabalho. Capítulos. 

 
2. METODOLOGIA 

A metodologia aplicada para o estudo de caso foi a documental e doutrinaria. 
Iremos tratar da evolução do trabalho e a mulher tanto no mundo como no Brasil, 
também reconhecer os Direitos humanos e dignidade da pessoa como princípios 
norteadores das relações de trabalho entre homens e mulheres, e por fim 
reconhecer seu conceito diferença entre o assédio moral e sexual e sua prevenção. 

 
 
3. DESENVOLVIMENTO 

1) Evolução da mulher e o mercado de trabalho. 
 
       Antigamente no século XX, o aumento significativo da participação da mulher no 
mercado de trabalho, isso aconteceu devido o grande crescimento da industria, 
sendo inserida no cenário feminino. Na época houve um grande preconceito que 
perdura até os dias de hoje e também podemos observar através de pesquisas que 
comprovam que as mulheres ainda ganham menos que os homens, fazendo as 
mesmas tarefas segundo Barbieri (1993, p. 04) é o reconhecimento “[...] de uma 
dimensão da desigualdade social até então não trabalhada, subsumida na dimensão 
econômica, seja nas teorias das classes ou nas teorias da estratificação social”. Até 
hoje em dia elas enfrentam maiores dificuldades, pois são esposas, mães e 
mantenedoras do lar e nem por isso deixam a desejar suas atribuições. Estão 
lutando pelos mesmos salários e benefícios. Ao longo do tempo a mulher, tem saído 
da sua zona de conforto para buscar aperfeiçoamento e por isso esta se destacando 
cada vez mais no mercado de trabalho. 
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2)Dignidade como principio constitucional. 
 
Principio da dignidade da pessoa humana: é considerado como um postulado 

e não um princípio, pois tem uma importância enorme esta disposto no artigo 
1º,inciso III da CF de 1988 que traz “ 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 fundamentos “ III dignidade da pessoa 
humana. Doutrina e jurisprudência de forma clara sustentam que a importância do 
principio constitucional somente estará protegida pela sensibilidade jurídica e 
governamental. Enquanto estiver protegido contra tudo o que lhe possa conduzir ao 
menosprezo e humilhação Sua finalidade, na função de principio fundamental, é 
assegurar ao homem o mínimo de direitos que devem ser respeitados pela 
sociedade e e pelo poder publico, sendo uma forma de preservar a valorização 
humana. Nesse sentido, Flávia Piovesan diz que (2000, p. 54): A dignidade da 
pessoa humana, (...) está erigida como princípio matriz da Constituição, imprimindo-
lhe unidade de sentido, condicionando a interpretação das suas normas e 
revelando-se, ao lado dos Direitos e Garantias Fundamentais, como cânone 
constitucional que incorpora “as exigências de justiça e dos valores éticos, 
conferindo suporte axiológico a todo o sistema jurídico brasileiro. Ademais, é 
conceituado por Plácido e Silva (2008.) Dignidade é a palavra derivada do latim 
dignitas (virtude, honra, consideração), em regra se entende a qualidade moral, 
que, possuída por uma pessoa serve de base ao próprio respeito em que é tida: 
compreendese também como o próprio procedimento da pessoa pelo qual se faz 
merecedor do conceito público; em sentido jurídico, também se estende como a 
dignidade a distinção ou a honraria conferida a uma pessoa, consistente em cargo 
ou título de alta graduação; no Direito Canônico, indica-se o benefício ou 
prerrogativa de um cargo eclesiástico. Sendo que disponível a todas as pessoas 
que seja aplicado e eficaz, o Estado deve proteger a todos para buscarem a 
satisfação sexual de forma digna, livre, ou grave ameaça. A dignidade é 
reconhecida como o centro do sistema constitucional, tendo em vista que o principio 
da dignidade da pessoa humana tem garantias para todo o cidadão. 

Lição de Uadi Lammêgo Bulos: A dignidade da pessoa humana, enquanto 
vetor determinante da atividade exegética da Constituição de 1988, consigna um 
sobre o princípio, ombreando os demais pórticos constitucionais, como o da 
legalidade (art. 5º, II), o da liberdade de profissão (art. 5º, XIII), o da moralidade 
administrativa (art. 37) etc. Sua observância é, pois, obrigatória para a exegese de 
qualquer norma constitucional, devido à força centrípeta que possui. Assim, a 
dignidade da pessoa humana é o carro-chefe dos direitos fundamentais na 
Constituição de 1988. Esse princípio conferiu ao texto uma tônica especial, porque 
o impregnou com a intensidade de sua força.   

De acordo com a forma que ensina Sarlet(2007,pág 361) tem como definição 
do principio da dignidade deve manter aberto em função do caráter apropriado e 
universal. 

Mesmo assim, não restam dúvidas de que a dignidade é algo real, algo 
vivenciado concretamente por cada ser humano, já que não se verifica maior 
dificuldade em identificar claramente muitas das situações em que é espezinhada e 
agredida, ainda que não seja possível estabelecer uma pauta exaustiva de 
violações da dignidade. Além disso, verifica-se que a doutrina e a jurisprudência — 
notadamente no que diz com a construção de uma noção jurídica de dignidade — 
cuidaram, ao longo do tempo, de estabelecer alguns contornos basilares do 
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conceito e concretizar o seu conteúdo, ainda que não se possa falar, também aqui, 
de uma definição genérica e abstrata consensualmente aceita, isto sem falar no já 
referido ceticismo por parte de alguns no que diz com a própria possibilidade de 
uma concepção jurídica da dignidade. 

      Considerando que se fala portanto de  principio que tem função principal 
proteger todo cidadão, protegendo e prevenindo qualquer tipo de constrangimento 
que atinge a outra pessoa. 

Como já foi conceituado e definido que é bastante complexa e ampla, que 
existe uma tutela de situação que não é necessária que são de conhecimento da 
sociedade, lidando com questões subjetivas e também deve ser colocada na defesa 
desses principio. 

 Tendo em vista que a dignidade  da pessoa humana é de natureza do 
Estado que se inicia-se  todo seu funcionamento sendo norma de proteção e 
prevenção do cidadão. 

De acordo com os ensinamentos  do doutrinador  Barroso( 2010, pág. 12)   
A identificação da dignidade humana como um princípio jurídico produz 
consequências relevantes no que diz respeito à determinação de seu conteúdo e 
estrutura normativa, seu modo de aplicação e seu papel no sistema constitucional. 
Princípios são normas jurídicas com certa carga axiológica, que consagram valores 
ou indicam fins a serem realizados, sem explicitar comportamentos específicos. Sua 
aplicação poderá se dar por subsunção, mediante extração de uma regra concreta 
de seu enunciado abstrato, mas também mediante ponderação, em caso de colisão 
com outras normas de igual hierarquia. Além disso, seu papel no sistema jurídico 
difere do das regras, na medida em que eles se irradiam por outras normas, 
condicionando seu sentido e alcance.  

A nossa Constituição Federal de 1988 tem como função principal sendo que 
o principio da dignidade estando previsto no artigo 1° inciso III que se colocam 
todos os elementos positivos, tornando-se um dos principais principio norteador da 
dignidade da pessoa humana, sendo que está colocado como um principio 
fundamental. 

 
3)Considerações sobre direitos humanos. 

 
O conceito de direitos humanos está totalmente relacionada com o contexto 

histórico, surgiu após e os eventuais danos da Segunda guerra Mundial: “A 
Declaração Universal de 1948  e forma objetiva tem como objetivo colocar uma 
ordem pública mundial colocando com total no respeito à dignidade humana, ao 
possuir valores básicos universais. Desde seu introdução, é afirmada a dignidade 
inerente a todo cidadão tendo que possua vida humana de direitos iguais e 
inalienáveis. Vale ressaltar,  que para a declaração Universal  precisa  ter condição 
de pessoa sendo que é condição única e totalmente exclusivo para a titularidade de 
direitos.” Sendo que o previsto direito humano colocou as pessoas o direito de todos 
serem tratados de forma igualitária; sabendo que o direito a vida de cada cidadão 
de forma humana  tendo a dignidade da pessoa humana; a privacidade; a liberdade 
á integração física etc. tendo em vista que proteção á esses direitos são ampliadas 
a CLT o objeto do direito humano para o direito do trabalho é limitar o poder do 
superior e do subordinado. Direito a igualdade, a CLT em seu artigo 461 que todos 
os trabalhadores devem ter tratados de forma igual independente de sexo, raça. O 
sexo, na declaração de direitos humanos concedeu a todos a igualdade entre os 
sexos. Embora ainda na atualidade de uma sociedade muito mais desenvolvida, 
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não pode ser negado ou despeitado. Tendo em vista que o Brasil no  artigo 5º da 
CLT menciona em seu texto legal que o trabalho de igual valor corresponderá ao 
mesmo salário independente do sexo de quem o exerce, na tentativa de equiparar o 
salário entre cargos iguais independente do sexo ou opção sexual de seus 
ocupantes.  

 
4) O que é assedio sexual. 
 
       De acordo com o dicionário Aurélio a palavra assédio tem origem do latim 
obsidere, que significa opor-se, atacar, sitiar, sendo que na língua portuguesa 
significa uma insistência importuna, junto de alguém, com intenções ou uma 
abordagem forçada, sendo assim considerado assédio sexual. 
Para o doutrinador Santos,(1999 pág85) ele nos ensina que a violência sexual é 
considerada quase igual a existência humana tendo em vista que isso ocorreu a 
muito tempo atrás. 
A violência sexual é tão antiga quanto a existência humana, a começar pelas 
primeiras considerações teóricas feitas sobre as diferenças da Da antiguidade até o 
século XVII,a mulher era considerada um homem imperfeito, pois havia lhe faltado o 
calor para externar os órgãos sexuais. Durante muito tempo, o corpo da mulher 
representou um território perigoso: para as entidades religiosas, era o verdadeiro 
receptáculo do pecado. 
. O assédio sexual é considerada pela atitude do individuo que acaba causando 
constrangimento a outra pessoa sendo que consiste na persistência para que possa 
existir um comportamento que possa colocar a outra pessoa em complicações em 
âmbito laboral. Marly Cardone10, conceitua o assédio sexual como: “a atitude de 
alguém que, desejando obter favores libidinosos de outra pessoa, causa a esta 
constrangimento, por não haver reciprocidade (...) Se assédio e insistência, para que 
exista o comportamento que estamos pretendendo definir necessário se torna que 
haja frequentes investidas do assediador junto à pessoa molestada”.  
Com o passar do tempo ainda tem consequência de tais equívocos medievais ainda 
persistem, os quais se refletem no cerceamento da vontade sexual feminina, 
conforme explicado pelo doutrinador Giddens, (1993, p. 102): as mulheres têm sido 
divididas entre as virtuosas e as perdidas, e as mulheres ‘perdidas’ só existiriam à 
margem da sociedade respeitável. Há muito tempo a ‘virtude’ tem sido definida em 
termos da recusa de uma mulher em sucumbir à tentação sexual, recusa esta 
amparada por várias proteções institucionais, como o namoro com acompanhante, 
casamentos forçados e assim por diante [...] O confinamento da sexualidade 
feminina ao casamento era importante como um símbolo da mulher ‘respeitável’. Isto 
ao mesmo tempo permitia aos homens conservar distância do reino florescente da 
intimidade e mantinha a situação do casamento coobjetivo primário das mulheres. A 
maioria das mulheres hoje em dia está acima dos homens em questão de qualidade 
e eficiência no trabalho, dentro disso existe mulher que se coloca em subordinação 
em questão de poder hierárquico muitas vezes localizados âmbito laboral.  De 
acordo com outro doutrinador  Barbieri (1993, p.64) no diz, que esta subordinação a 
qual se submete a maioria das mulheres é uma questão de poder múltiplo lançado 
sobre elas, localizado em diferentes espaços sociais e não exclusivamente no 
Estado ou nos aparatos burocráticos. Trata-se de um poder que não se reveste com 
traços de autoritarismo, mas sim de nobres sentimentos de afeto, ternura e amor. 
           Pode ter varias formas de comportamento, incluindo violência física e 
violência verbal- coerção que em figura é forçar alguém fazer algo que não deseja, 
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pode ter longa duração que acaba sendo repetitiva como convites constantes para 
sair. Conversas inapropriadas e também apalpar e tocar a vitima de forma 
inapropriado ou até abuso sexual e violação. O Congresso Legislativo Nacional 
define que o assédio sexual consiste em um ato de insinuação sexual que atinge o 
bem estar da vitima tanto homem quanto mulher, ou que constitui risco para sua 
permanência no emprego. O assédio sexual é um comentário sexual, um gesto, um 
olhar ou ate mesmo palavras não desejadas ou um contato físico, sendo 
considerado desagradável ou ofensivo que no incomoda no âmbito laboral. Para 
determinarmos a palavra assédio sexual, analisaremos primeiramente o doutrinador 
e professor Aurélio Buarque de Holanda que diz “insistência importuna junto de 
alguém com perguntas, propostas, pretensões em relação ao sexo oposto ou do 
mesmo sexo Não podemos considerar somente o significado e conceito da palavra 
assédio sexual. outro doutrinador Rodolfo Pamploma Filho conceitua “ toda conduta 
de natureza sexual não desejada que embora repelida pelo destinatário, é 
continuamente reiterada cerceando-lhe a liberdade sexual. 
De acordo com OIT(Organização Internacional do Trabalho) o assédio sexual esta 
ligado com o poder e na maioria das vezes acontece em sociedade que á mulher e 
tratada como objeto sexual e pessoas de segunda classe. Um exemplo clássico é 
quando pedido às mulheres favores em troca de trabalho, de promoção ou aumento 
salarial. De acordo com José Wilson Sobrinho (1996, p.62): ele nos explica que o 
assédio e um comportamento que consiste na intenção sexual. [...] assédio sexual é 
o comportamento consistente na explicitação de intenção sexual que não encontra 
receptividade concreta da outra parte, comportamento esse reiterado após a 
negativa [...] por óbvio, é materializado em um comportamento comissivo do 
assediador, pelo que não se há de se pensar em assédio por omissão sob pena de a 
lógica ser agredida. [...] decisivo para o conceito de assédio sexual é o 
comportamento subseqüente à não aceitação da proposta de índole sexual. [...] se a 
outra parte não se mostra inclinada a aceitar essa proposta e mesmo assim continua 
sendo abordada na mesma direção, nesse momento surge a figura do assédio 
sexual [...].E isto é assim porque nesse momento haverá uma agressão à esfera de 
liberdade do assediador que,  naturalmente, não é obrigado a copular com quem 
não deseja. 
    O assédio sexual para o doutrinador Giddens(1993, pág 102) se enquadra em 
uma conduta de violência sendo sustentada pela cultura machista, contudo existe o 
padrão de sexualidade, as mulheres não devem controlar sua sexualidade os 
homens tem uma necessidade variedade sexuais. [...] o controle sexual dos homens 
sobre as mulheres é muito mais do que uma característica incidental da vida social 
moderna. À medida que esse controle começa a falhar, observamos mais 
claramente revelado o caráter compulsivo da sexualidade masculina – e este 
controle em declínio gera também um fluxo crescente da violência masculina sobre 
as mulheres. 
    De acordo com outro doutrinador Monde Du Travail,2000 nos diz que  no crime de 
assédio e considerado uma violência psicológica pois e capaz de gerar a vitima 
vários sofrimentos tantos físicos quantos psíquicos, depressão, crises compulsiva de 
choro,perda de memória, irritabilidade, tendência ao isolamento, perda de confiança 
,auto-estima, náuseas, insônia, apneia,crise de pânico, podendo culminar , inclusive 
suicídio. Isso ocorre porque que a liberdade sexual não e atacada apenas mediante 
violência física, mas principalmente pela violência psíquica. De regra o assedio 
sexual ocorre por iniciativa de um individuo que, por ter poder sobre o outro, 
contrange-o a adotar o procedimento sexual que não adotaria fora dessas 
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circunstancias (SIMÓN.2000.p.173) Existe tipos de assédio tanto por chantagem 
como por intimidação sendo que ambos são diferentes o de intimação surge com 
incomodo do sexo exposto, já o por chantagem pode ser por uma solicitação sexual 
ou de outras índole verbais ou físicas, causando uma um clima totalmente 
constrangedor em ambiente laboral. Segundo  a doutrinadora Alice Monteiro de 
Barros (1997,pág,140), existem dois tipos de assédio:por intimidação e por 
chantagem. O assédio por intimidação surge com a importunação do sexo oposto, 
proveniente de incitações sexuais importunas, de uma solicitação sexual ou de 
outras manifestações da mesma índole, verbais ou físicas, que acarreta prejuízo a 
atuação laboral do indivíduo ou cria situação ofensiva ou abuso no ambiente de 
trabalho. Assédio por chantagem refere-se à exigência feita por superior hierárquico 
a um subordinado, para que este se preste a atividade sexual, sob pena de perder o 
emprego ou benefícios advindos da relação empregatícia. No artigo 216-A do 
Código Penal Brasileiro trouxe o assédio sendo considerado um crime.  
 De acordo com o código penal Brasileiro no Art. 216-A. Constranger alguém com o 
intuito de obter vantagem ou favorecimento sexual, prevalecendo-se o agente da 
sua condição de superior hierárquico ou ascendência inerentes ao exercício de 
emprego, cargo ou função. São vários significados em relação a palavra assédio 
sexual feitos pelos doutrinadores mas todos levam em comum que as pessoas 
precisam estar no mesmo âmbito de trabalho, o poder de subordinação , a exclusão 
em relação ao serviço do colega de trabalho. 
 
5) Diferenças entre o assédio moral e assédio sexual. 
 
O assédio moral não pode se confundir com o assédio sexual, enquanto o assédio 
moral visa a eliminação da vitima no mundo laboral pelo terror psicológico já o 
assédio sexual é considerado pela conduta que objetiva o prazer sexual de varias 
formas, causando constrangimento e afetando a dignidade. O assédio moral expõe 
trabalhadores a situações humilhantes e constrangedoras, sendo repetitiva e 
prolongadas durante a jornada da laboral no exercício de suas tarefas. Levando a 
vitima ficar emocionalmente debilitada. De acordo com Guedes 2003 pág.28) o terror 
psicológico faz adoecer e pode matar, todavia, a humanidade convive 
silenciosamente com esse fenômeno, desde os primórdios da vida familiar e social 
Segundo a vitimóloga Hirigoyen(2007pág 65), ela entende por assédio moral no 
ambiente de trabalho “toda e qualquer conduta abusiva manifestando-se sobretudo 
por comportamentos, palavras, atos, gestos, escritos que possam trazer dano à 
personalidade, à dignidade ou à integridade física ou psíquica de uma pessoa, pôr 
em perigo seu emprego ou degradar o ambiente de trabalho” Já no assédio sexual 
pode acontecer por ações,contratos forçados e convites inconvenientes, que 
apresentam de diversas formas: condição clara para manter o seu trabalho, 
influencia de promoções e prejuízo no rendimento do trabalho, afronta. 
Assédio moral: - Necessita de atos hostis para sua caracterização; -Prejudicar a 
vitima em seu ambiente laboral causando trauma psicológico; 24 24 -Frequência nos 
atos; -Uma duração do ato; -Tem um afastamento entre as pessoas. Assédio sexual: 
- o ato poderá caracterizar o assédio sexual; - tem finalidade libidinosa; - Não precisa 
ter duração; - Tem uma aproximação de pessoas. O assédio moral e o assédio 
sexual são institutos totalmente diferente, na maioria das vezes nem sempre andam 
sozinhos. Dentro disso existem situações que assédio sexual se transforma- se em 
assédio moral. A consequência do assédio sexual pode variar, co omo uma rescisão 
de contrato por justa causa nos atos prejudicados pelo empregador ou rescisão 
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indireta nos casos praticados. Dessa forma, Zanetti (2014) conclui que assédio 
sexual não se confunde com o assédio moral. A diferença essencial entre as duas 
modalidades reside na esfera de interesses tutelados, uma vez que o assédio sexual 
atenta contra a liberdade sexual do indivíduo, enquanto o assédio moral fere a 
dignidade psíquica do ser humano. 
 Existe uma tendência de alguns regionais acerca do tema (TRT 17ª Reg., RO 
1118/87, Ac. 02.07.98, Rel. Juiz José Carlos Rizk) nos ensina que os dois assédio 
tanto o moral como o sexual depende da conduta de conotação sexual não 
permitida. 
“Danos Morais. Assédio Sexual. Demonstrada a conduta de conotação sexual não 
desejada, praticada pelo chefe, de forma repetida, acarretando consequências 
prejudiciais ao ambiente de trabalho da obreira e atentando contra sua integridade 
física, psicológica e, sobretudo, a sua dignidade, resta caracterizado o assédio 
sexual, sendo devida a correspondente indenização por danos morais” 
 
6) Prevenção do assédio sexual. 

 
      O assédio sexual esta ligado ao ambiente de trabalho de qualquer empresa ou 
organização com que tenha mais de um funcionário. Pode ser combatido e não ser 
uma condição de emprego. O delito pode ser impedido de forma clara e bem 
colocadas a todas as pessoas como empresários e funcionários terão que buscar 
uma relação mais eficaz no local de trabalho, excluir qualquer tipo de discriminação 
de qualquer natureza. Desenvolver métodos que despertam nos funcionários a 
necessidade de entender e respeitar as normas impostas, colocando sob pena de 
sanções apropriadas, assegurando aos funcionários o direito de levantar os 
problemas. Dar segurança de qualquer acusação será apurada com 
responsabilidade pela direção da empresa, evitando que questão não chegue na 
justiça. Preciso ver a pesquisa Em uma pesquisa nos Estados Unidos da América 
elaborada pelo governo Federal em 1980, sobre o assédio sexual entre seus 
servidores, o resultado apurou que tempo e desempenho perdidos devido ao 
assédio sexual custaram 188,7 milhões de dólares aos cofres públicos em um 
período de 2 anos, 42% de mulheres e 14 % dos homens declaram que já tinham 
sido vitima de assédio sexual. A empresa deve estabelecer e divulgar normas que 
proíbam atitudes que possam considerar o assédio sexual dentro de suas 
dependências. O que não que dizer que ficara sem por cento isenta ou protegida de 
acusações e processos legais decorrentes desse delito. O assédio deve ser evitado 
a qualquer custo, pois o processo é caro e consequentemente reduz a produção da 
vitima que ficara sujeito a ser humilhada e com medo. Os empregadores adotaram 
uma política preventiva, esclarecendo e proibindo o assédio sexual no âmbito 
laboral, colocando penas para o descumprimento, violando as normas e punindo 
caso se necessário ou ate mesmo a demissão de assediador.  
 

4. CONCLUSÃO 

Das ponderações fundadas atrás de doutrinas, e no ordenamento jurídico 
pode se chegar em algumas conclusões. As consequências referente ao assédio 
nas empresa são absurdo tendo queda na produtividade da vitima em âmbito 
laboral, podemos ver que o assédio sexual prejudica o meio laboral e provoca um 
enorme constrangimento a vitima, causando rescisão contratual indireta do contrato 
de trabalho pelo não cumprimento de suas obrigações contratuais. O assédio pode 
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ser considerado todo tipo de conduta de natureza sexual de natureza não desejada, 
que fere sua liberdade sexual a outrem, concluímos que viola o direitos humanos e 
a dignidade da pessoa humana e ao direito a intimidade visto que são princípios 
constitucionais e não devem ser feridos. O assediador nem sempre está em nível 
hierárquico superior, tento em vista que poderia influenciar até mesmo 
indiretamente, na carreira ou nas condições de trabalho da vitima que em caso de 
recusa, passa a sofrer ameaças. Já no assédio moral será violado a intimidade da 
vitima em decorrência de uso abusivo do poder de direito do empregador cuja a 
intenção é destruir o psicológico 32 32 da vitima e afastando do mundo e do âmbito 
laboral. Enquanto no assédio sexual seja também esta intenção, outra forma de 
violência psicológica contra a pessoa tem finalidade de dominar a vitima 
sexualmente. 
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RESUMO 

 
Neste artigo discutimos sobre o dever e a responsabilidade do Estado, em garantir a 
integridade física do preso, no tocante a ele estar protegido pela Constituição 
Federal de 1988. Procura-se conhecer um pouco mais sobre o princípio da 
dignidade da pessoa humana, e também como objetivo geral analisar sobre a 
decadência dos sistemas penitenciários do Brasil, abordando os problemas como a 
superlotação, saúde, higiene e alimentação, por fim, entender qual é a posição do 
Estado perante este problema.  
 
Palavras-chave: Responsabilidade do Estado. Dignidade da Pessoa Humana. 
Integridade Física do Preso. Sistema Penitenciário Brasileiro.  
 

ABSTRACT 
 

In this article we discuss the duty and responsibility of the state to ensure the 
physical integrity of the prisoner with respect to being protected by the Federal 
Constitution of 1988. We seek to know a little more about the principle of human 
dignity, and the general objective is also to analyze the decay of Brazil's penitentiary 
systems, addressing problems such as overcrowding, health, hygiene and food, and 
also to understand the state's position on this problem.  
Key-words: State Responsibility. Dignity of human person. Physical Integrity of the 
Prisoner. Brazilian Penitentiary System. 
 
 
1. INTRODUÇÃO  

 
O presente artigo irá discorrer sobre a responsabilidade do Estado frente à 

integridade física e moral do preso, assegurado na Constituição federal de 1988 em 
seu artigo. 5º, inciso XLIX. Em primeiro viés, busca-se analisar a responsabilidade 
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do estado em sua evolução histórica, tendo como ferramentas basilares teorias, 
positivações na lei, e sua vinculação objetiva em reparar o dano cometido ao preso. 

Adiante, se aborda a dignidade da pessoa humana como um dos princípios 
fundamentais para o tratamento das pessoas, ou seja, a fim de que se crie uma 
sociedade na qual os indivíduos não são tratados como objetos e sim como sujeitos 
de direitos.  

Ressalta-se, então, com todo o conteúdo abordado e responsabilidades 
citadas, a decadência do sistema prisional brasileiro e suas mazelas, demonstrando 
o descaso da responsabilidade estatal perante o preso, fazendo com que o objetivo 
da pena não seja alcançado, qual seja o de preparar o preso para reintegração à 
sociedade. Ao discorrer deste trabalho, entende-se que a realidade do detento não 
condiz com o que a Constituição garante a ele, pois vive de forma desumana, em um 
ambiente superlotado, sem algum tipo de higiene e, consequentemente, contraem-
se doenças de todos os tipos.  
 
2. METODOLOGIA 

 
Para a realização desta pesquisa foi utilizado o método dedutivo, 

consubstanciado na pesquisa qualitativa, unificando as informações de artigos, 
revistas eletrônicas, livros e alinhando com a análise crítica, interpretando a relação 
entre tais obras de acordo com os pensamentos dos autores. 
 
3. OBJETIVOS GERAIS E ESPECÍFICOS 
 
 O objetivo geral do trabalho consiste em demonstrar a responsabilidade 
primária do Estado em relação ao sistema penitenciário, qual seja no tocante à 
integridade física dos detentos. Desta feita, ressalta-se o princípio sobre a dignidade 
da pessoa humana, para que sejam destacados os problemas vivenciados dentro do 
estabelecimento prisional. Consequentemente, diante da não efetivação dos direitos 
previstos a eles, faz com que não seja atingido o objetivo principal da pena, aliado 
às condições básicas previstas pela Carta Magna. 

Os objetivos específicos consistem em demonstrar num geral a evolução 
histórica no tocante às responsabilidades do Estado, as quais foram moldadas 
diante da evolução da sociedade. Adentrando ao tema, demonstram-se as 
responsabilidades em relação à integridade física do preso, especialmente a 
superlotação, ou seja, visualiza-se uma não proteção e atenção do Estado à função 
que lhe é atribuída. Num segundo momento, explanam-se sobre a insatisfatória 
assistência médica, higiene e alimentação do preso, quesitos de suma importância 
para sua sobrevivência digna no lugar que se encontra. Assim intercalando 
conceitos básicos, previsões legais e historicidade, consegue-se alcançar todos os 
objetivos.  
 
4. DESENVOLVIMENTO 
 
4.1 RESPONSABILIDADES DO ESTADO: EVOLUÇÃO HISTÓRICA  

 
Ao explanar sobre responsabilidade do Estado, e toda sua evolução histórica, 

atrelamos isso às relações humanas, e como tudo gradualmente foi se 
desenvolvendo para chegar aos dias atuais. 
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 A evolução funda-se nas relações mais primitivas, naquela velha ideia de 
vingança pelo mal causado, vinculada à famosa expressão “olho por olho, dente por 
dente”. Superado essa fase da vingança, temos a evolução para a reparação do 
dano em dinheiro, tarefa esta já concedida ao Estado, onde se reconhece a 
necessidade de se demonstrar a culpa do sujeito para consequentemente surgir o 
direito à indenização. 

 A responsabilidade civil sempre esteve presente nos Códigos Civis 
brasileiros, comprovando-se no ato ilícito, no nexo causal e no dano, elencando a 
culpa como pressuposto do instituto indenizatório.  

O autor Gonçalves leciona o seguinte: “a Responsabilidade Civil 
consubstancia-se no dever jurídico de reparação do dano causado em razão da 
violação de um dever jurídico”. (GONÇALVES, 2003, p. 07). 

Com a decorrente evolução social, a responsabilidade do Estado também 
evoluiu, e passa a derivar a responsabilização estatal em hipóteses específicas. 
Decorrido um tempo, nasce a “teoria da culpa administrativa”, onde o dever do 
Estado dependia da comprovação de culpa, além da conduta, do dano e do nexo 
causal. Por fim, chegamos a mais específica para o caso, que à frente, tratará a 
“teoria objetiva do estado” onde passa a exigir somente a comprovação do dano, da 
conduta e do nexo causal, a qual se fundamenta no princípio da repartição dos 
encargos, que determina nas palavras do autor Carvalho, que o “prejuízo causado a 
uma pessoa deve ser indenizado por toda a coletividade, repartido assim através 
dos cofres públicos” 5.  

Sobre a responsabilidade do Estado para com a sociedade, cabe a nós 
vincular a responsabilidade do estado frente à integridade física e moral do detento, 
que está prevista no artigo. 5°, inciso XLIX, da Constituição Federal de 1988, onde o 
Estado se torna obrigado a indenizar o preso caso venha sofrer qualquer dano, 
durante sua estada nas penitenciárias, onde irá ser discutido no tópico a seguir.   

4.2. RESPONSABILIDADE DO ESTADO FRENTE À INTEGRIDADE FÍSICA DOS 
PRESOS   

Quando tratamos de responsabilidade do Estado, nos remetemos à ideia de 
que este tem o dever de zelar pela vida, integridade física e moral do preso, 
adotando, assim, a responsabilidade objetiva, já mencionada no tópico anterior 
desta pesquisa. 

Diante disso, encontra-se a responsabilidade objetiva, mencionada no artigo. 
37, § 6º da CF/88: 

Art. 37 (...) 
§ 6º - As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado 
prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus 
agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de 
regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. 

 
Desta forma, também visualiza-se respaldo na jurisprudência: 

 
EMENTA - AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 
COM AGRAVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. JUIZ DE PAZ. 
REMUNERAÇÃO. AUSÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO. DANOS 

                                            
5
 CARVALHO FILHO, 2014, p. 556-557 
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MATERIAIS. ELEMENTOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL ESTATAL 
NÃO DEMONSTRADO NA ORIGEM. REEXAME DE FATOS E PROVAS. 
IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. A jurisprudência da Corte 
firmou-se no sentido de que as pessoas jurídicas de direito público 
respondem objetivamente pelos danos que causarem a terceiros, com 
fundamento no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, tanto por atos 
comissivos quanto por atos omissivos, desde que demonstrado o 
nexo causal entre o dano e a omissão do Poder Público. (Grifo nosso) 2. 
Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame de fatos e provas dos 
autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 3. O Plenário da Corte, no exame 
da ADI nº 1.051/SC, Relator o Ministro Maurício Corrêa, entendeu que a 
remuneração dos Juízes de Paz somente pode ser fixada em lei de iniciativa 
exclusiva do Tribunal de Justiça do Estado-membro. 4. (Agravo regimental 
não provido.). (ARE 897890 AgR, Relator(a):  Min. DIAS TOFFOLI, Segunda 
Turma, julgado em 22/09/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-208 
DIVULG 16-10-2015 PUBLIC 19-10-2015)

6
. 

 

Neste mesmo sentido, segundo Gonçalves, uma das teorias que procuram 
justificar a responsabilidade objetiva é a teoria do risco. Para esta teoria, toda 
pessoa que exerce alguma atividade cria um risco de dano para terceiros, e deve ser 
obrigada a repará-lo, ainda que sua conduta seja isenta de culpa. A 
responsabilidade civil desloca-se da noção de culpa para a ideia de risco, ora 
encarada como ‘risco-proveito’, que se funda no princípio segundo o qual é 
reparável o dano causado a outrem em consequência de uma atividade realizada 
em benefício do responsável. (GONÇALVES, 2003, p. 29) 

O Supremo Tribunal Federal (STF) na ocasião do julgamento do ARE 700927, 
com relatoria do Ministro Gilmar Mendes, entendeu que a partir do momento em que 
o individuo é preso, este é posto sob a guarda, proteção e vigilância das autoridades 
policiais, que têm por dever legal tomar todas as medidas que garantam a 
incolumidade física do detido, com base no art. 5º, inciso XLIX da CRFB/887. 

Assim diz a jurisprudência sobre o julgamento: 
 

DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE 
INDENIZAÇÃO. MORTE DE PRESO DENTRO DO ESTABELECIMENTO 
PRISIONAL. SUICÍDIO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. 
DANOS MORAIS. VALOR MANTIDO. I – A partir do momento em que o 
indivíduo é detido, este é o posto sob a guarda, proteção e vigilância 
das autoridades policiais, que têm por dever legal, nos termos do art. 
5º, XLIX, da CF, tomar medidas que garantam a incolumidade física 
daquele, quer por ato do próprio preso (suicídio), quer por ato de terceiro 
(agressão perpetrada por outro preso). II – Restando devidamente 
demonstrado nos autos que o resultado danoso decorreu de conduta 
omissiva do Estado ao faltar com seu dever de vigilância do detento, o qual 
foi encarcerado alcoolizado e, posteriormente, encontrado morto no interior 
da cela, configurada está a responsabilidade do ente público em arcar com 
os danos causados. II – Deve ser mantido o valor fixado a título de danos 
morais, porquanto proporcional e razoável para conferir uma compensação 
aos lesados, atenuando a dor sofrida com a perda do ente familiar, e em 
atenção à função punitiva e pedagógica que se espera da condenação. 
Remessa e Apelação conhecidas e improvidas”. No recurso extraordinário, 

                                            
6
http://www.conteudojuridico.com.br/consulta/Artigos/50280/a-responsabilidade-civil-do-estado-na-

omissao 
7
https://stf.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/22059736/recurso-extraordinario-com-agravo-are-700927-

go-stf 
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interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, 
sustenta-se a repercussão geral da matéria deduzida no recurso. No mérito, 
aponta-se violação ao artigo 37, § 6º, do texto constitucional. STF. 2ª 
TURMA. ARE 700927 AGR, REL. MIN. GILMAR MENDES, JULGADO EM 
28/08/2012.  
 

Vejamos também o que diz o artigo 5°, inciso XLIX, da Constituição Federal: 
 

Art. 5°- “Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, 
garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a 
inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à 
propriedade”. 
XLIX - “é assegurado aos presos o respeito à integridade física e moral”. 
 

Com tudo isso, não nos resta dúvidas de que o Estado deve respeitar a 
Constituição e garantir a integridade física do detento, haja vista que são cidadãos 
que possuem direitos e garantias, mesmo estando encarcerados.  

4.3. PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA  

O Princípio da Dignidade da Pessoa Humana, um dos mais importantes da 
Constituição Federal de 1988, encontra-se já no inicio, em seu artigo 1°, inciso III, 
onde nele estão introduzidos os fundamentos do Estado Democrático de Direito 
brasileiro, tendo em vista à segurança do exercício dos direitos sociais e individuais, 
da liberdade, da segurança, do desenvolvimento, da igualdade e da justiça. Deste 
modo, prevê o artigo:  

Art. 1º da CF/88, 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.

8
 

Ora, entende-se que este princípio está nos remetendo à ideia de que nós 
seres humanos não podemos ser tratados como um simples objeto, e sim como um 
cidadão que tem garantias do Estado para a preservação do seu mínimo existencial.  

 
Leciona a autora Ana Paula (SOUZA, 2015). 
 

“a dignidade da pessoa humana se tornou, no ordenamento jurídico 
brasileiro, uma espécie de totem, um símbolo sagrado e indefinível, que 
circula duplamente entre as dimensões mágicas e práticas. Com seu poder 
simbólico, passou a figurar em demandas das mais diversas, trazendo 
sentidos cada vez mais distintos e inimagináveis para sua mensagem. Nos 
tribunais, esse metaprincípio passou a ser uma espécie de mestre ou xamã 
na grande manta principiológica ordenamentária, e tem se disseminado 
como uma palavra-chave, ou mantra sagrada, invocada como uma entidade 
jurídico-protetora dos oprimidos” 

9
. 

 

                                            
8
 http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm. 

9
SOUZA, Ana Paula Lemes de. Dignidade humana através do espelho: o novo totem contemporâneo. 

In: TRINDADE, André Karam (Org.); SOARES, Astreia (Org.). 
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Neste sentido, diz o artigo 1° da ONU (Organização das Nações Unidas), 
“todas as pessoas nascem livres e iguais em dignidade e direitos. São dotadas de 
razão e consciência e devem agir uns para com os outros em espirito e 
fraternidade”. 

Desta forma, cita a ONU (2014): 
 

Os direitos humanos são direitos inerentes a todos os seres humanos, 
independentemente de raça, sexo, nacionalidade, etnia, idioma, religião ou 
qualquer outra condição. Os direitos humanos incluem o direito à vida e à 
liberdade, à liberdade de opinião e de expressão, o direito ao trabalho e à 
educação, entre e muitos outros. Todos merecem estes direitos, sem 
discriminação. O Direito Internacional dos Direitos Humanos estabelece as 
obrigações dos governos de agirem de determinadas maneiras ou de se 
absterem de certos atos, a fim de promover e proteger os direitos humanos 
e as liberdades de grupos ou indivíduos. Desde o estabelecimento das 
Nações Unidas, em 1945, um de seus objetivos fundamentais tem sido 
promover e encorajar o respeito aos direitos humanos para todos, conforme 
estipulado na Carta das Nações Unidas.

10
 

 

Para Carlos Ayres Britto, o principio jurídico da dignidade da pessoa humana 
decola do pressuposto de que o ser humano é microcosmo, um universo em si 
mesmo. Um ser absolutamente único, na medida em que, se é parte de um todo, e 
também um todo à parte. (BRITTO, 2007). 

Nas palavras de Jürgen Habermas, a dignidade da pessoa humana resulta 
justamente das relações interpessoais marcadas pela recíproca consideração e 
respeito, razão pela qual apenas no âmbito do espaço público da comunidade da 
linguagem, o ser natural se torna indivíduo e pessoa dotada de racionalidade. 
(HABERMAS, 2001). 

Tendo em vista todo o exposto, entende-se que o princípio da dignidade da 
pessoa humana são basicamente direitos e deveres que envolvem as condições 
necessárias para que uma pessoa tenha uma vida digna e com respeito perante a 
sociedade.  

5. PROBLEMAS DESTACADOS NO SISTEMA PRISIONAL BRASILEIRO 

O sistema prisional brasileiro vem causando grandes preocupações e 
perturbações, não só por sua superlotação e outras mazelas apresentadas, mas 
também por sua falha na sua função primordial à ressocialização. Cria-se, então, um 
sistema de aprendizagem ao crime, onde o detento, ao invés de ressocializar-se, se 
aprofunda mais na arte da criminalidade.  

Segundo Assis, o Brasil convive com um abandono do sistema prisional, o 
que deveria ser um instrumento de ressocialização, muitas vezes, funciona como 
escola do crime, devido à forma como é tratado pelo estado e pela sociedade 
(ASSIS, 2007). 

Ainda nas palavras de Assis (2007, p. 1), a importância dada à saúde, é de 
extrema insignificância, veja:  

                                            
10

 http://portal.mj.gov.br/sedh/ct/legis_intern/ddh_bib_inter_universal.htm. Acesso em: 10 jan. 2014. 

Declaração Universal dos Direitos Humanos.  
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A superlotação das celas, sua precariedade e sua insalubridade tornam as 
prisões num ambiente propício à proliferação de epidemias e ao contágio de 
doenças. Todos esses fatores estruturais aliados ainda à má alimentação 
dos presos, seu sedentarismo, o uso de drogas, a falta de higiene e toda a 
lugubridade da prisão, fazem com que um preso que adentrou lá numa 
condição sadia, de lá não saia sem ser acometido de uma doença ou com 
sua resistência física e saúde fragilizadas. O que acaba ocorrendo é uma 
dupla penalização na pessoa do condenado: a pena de prisão propriamente 
dita e o lamentável estado de saúde que ele adquire durante a sua 
permanência no cárcere. Também pode ser constatado o descumprimento 
dos dispositivos da Lei de Execução Penal, a qual prevê no inciso VII do 
artigo 40 o direito à saúde por parte do preso, como uma obrigação do 
Estado. 
 

As prisões brasileiras tornaram-se centenas de pessoas amontoadas em 
pequenos cubículos, sujeitando-se a situações desumanas, convivendo com 
doenças graves, e sendo tratados como animais, pagando mais do que deveriam, 
sendo esquecida por um Estado, e tendo sua integridade física e moral totalmente 
abalada e detonada.  

Os principais problemas encontrados no sistema são a prisionalização, a 
superlotação, ociosidade, facções criminosas, falta de assistência médica, higiene 
alimentação incorreta, e tortura. No tópico a seguir, será explanado brevemente 
sobre a superlotação e assistência médica, higiene e alimentação.  

5.1. Superlotação  

Sobre os problemas destacados acima, irá discorrer-se sobre os mais 
maléficos aos detentos, e assim analisar de forma sucinta as suas consequências. 
Sobre as penitenciárias no Brasil, temos a plena convicção de que elas estão em 
uma situação de decadência, contrariando totalmente o texto constitucional disposto 
em seu artigo 5 °, inciso XLIX, onde o mesmo diz que:  

 
“é assegurado aos presos o respeito à integridade física e moral”, e com a 
realidade que temos dos presídios podemos perceber que o estado não 
esta cumprido com o seu papel. 
 

A precariedade e as condições desumanas em que os detentos vivem são de 
muita violência, os presídios estão se tornando um depósito humano, onde a 
superlotação acarreta violência sexual entre presos, faz com que doenças graves se 
proliferem, e que as drogas entrem de modo fácil nos presídios.  

Conforme se verifica na obra “Estação Carandiru”, escrita por DRAÚZIO 
VARELLA (1999), no que diz respeito à superlotação, nos remetemos ao símbolo 
das prisões brasileiras, que foi à casa de Detenção chamada de Carandiru, aonde 
chegou a hospedar mais de 8 (oito) mil detentos, para aproximadamente apenas 
3.250 vagas.  

Criada em 1956, era destinada para presos à espera de julgamento, porém 
teve como fim abrigar condenados. A casa de detenção ficou mundialmente 
conhecida pela miséria de seu interior, motins, fugas, violência, e, sobretudo o 
massacre que ocorreu em 1992, onde resultou a morte de 111 presos. (CARVALHO 
FILHO, 2002, p. 44) 
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Recentemente foi divulgada uma nota do Tribunal de Justiça de Minas 
Gerais11 no qual se relata um momento, em que o sistema carcerário passa por 
várias dificuldades de superlotação dos presos. Atualmente, 83 das 197 unidades 
prisionais de Minas Gerais estão sob interdição judicial, parcial ou total. 

O ministro Luís Roberto Barroso consignou em voto que: “mandar uma 
pessoa para o sistema é submetê-la a uma pena mais grave do que a que lhe foi 
efetivamente imposta, em razão da violência física, sexual e do alto grau de 
insalubridade das carceragens, notadamente, devido ao grave problema da 
superlotação”. 12 

ASSIS (2007, p. 75) menciona em sua obra que: 
 
A superlotação das celas, sua precariedade e insalubridade tornam as 
prisões um ambiente propício à proliferação de epidemias e ao contágio de 
doenças. Todos esses fatores estruturais, como também a má-alimentação 
dos presos, seu sedentarismo, o uso de drogas, a falta de higiene e toda a 
lugubridade da prisão fazem com que o preso que ali adentrou numa 
condição sadia de lá não saia sem ser acometido de uma doença ou com 
sua resistência física e saúde fragilizadas.

13
 

 

Segundo Bitencourt, a prisão, em vez de frear a delinquência, parece 
estimulá-la, convertendo-se em instrumento que oportuniza toda espécie de 
desumanidade. Não traz nenhum benefício ao apenado; ao contrário, possibilita toda 
sorte de vícios e degradações. (BITENCOURT ,2004).  

Nas celas superlotadas, temos a visão de um “amontoado” de pessoas que 
não possuem o mínimo necessário para uma vida digna, está que, deveria ser 
garantida, já que, como dito no inicio, é um dos direitos fundamentais de nossa 
Constituição, com tudo isso, em muito dos casos, o preso sai do cárcere muito pior 
do que adentrou. 

5.2. Assistência Médica, Higiene e Alimentação 

   Quando o preso entra no cárcere, ele é beneficiado com assistências do 
Estado para o seu melhor cumprimento da pena, de forma digna e respeitosa, 
encontramos essas assistências na Lei de Execução Penal em seu artigo 10° e 11°, 
que diz em seu texto:  

Art. 10. A assistência ao preso e ao internado é dever do Estado, 
objetivando prevenir o crime e orientar o retorno à convivência em 
sociedade. 
Parágrafo único. A assistência estende-se ao egresso. 
Art. 11. A assistência será: 
I - material; 
II - à saúde;  
(...) 
 

                                            
11

https://g1.globo.com/mg/minas-gerais/noticia/2019/08/20/relatorio-de-mutirao-carcerario-revela-
superlotacao-em-presidios-e-falta-de-agentes-em-minas.ghtml 
12

 https://www.conjur.com.br/dl/adpf-situacao-sistema-carcerario-voto.pdf 
13

 ASSIS, R. D. A Realidade atual do sistema penitenciário brasileiro. Disponível em: . Acesso em: 06 
set. 2019. 
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Quando tratamos de assistência material, são estás que dizem respeito à 
alimentação, vestuário e higiene, onde está disposta no artigo 12° da Lei de 
Execução penal, a assistência médica está disposta no artigo 14° desta mesma lei.  

   Desta forma, dispõe os artigos 12° e 14° da Lei de execução penal: 
 

Art. 12. A assistência material ao preso e ao internado consistirá no 
fornecimento de alimentação, vestuário e instalações higiênicas. 
Art. 14. A assistência à saúde do preso e do internado de caráter preventivo 
e curativo compreenderá atendimento médico, farmacêutico e odontológico. 

 
Com todas essas garantias mencionadas, infelizmente vislumbrasse que a 

realidade atual não é bem assim. Muitos dos presos estão submetidos a péssimas 
condições de higiene, onde muitas penitenciárias são precárias e deficientes, além 
de que o acompanhamento médico inexiste em algumas delas, e em muitos lugares 
os presos não se alimentam de forma adequada, assim confrontando totalmente a 
lei. 

Não se deve esquecer de que além do tratamento desumano com os presos 
em relação a tudo já mencionado, existe ainda o preconceito e a discriminação, em 
virtude de cor, raça, classe, religião e gênero. Basicamente, a ideia do estado como 
um ente protetor da ressocialização do preso, e sua total inserção na sociedade, 
como já previsto na Lei de Execuções Penais em seu Art. 1°. “A execução penal tem 
por objetivo efetivar as disposições de sentença ou decisão criminal e proporcionar 
condições para a harmônica integração social do condenado e do internado”,14 
sendo que na prática infelizmente não tem eficácia, e desta forma vai se decaindo, e 
como a famosa expressão “vai tudo por água a baixo”. 

 

6. CONCLUSÃO 

Diante do exposto, é possível visualizar que o tema proposto é de explanação 
exaustiva, pois dispõe de vários pontos necessários a serem ressaltados para uma 
análise completa, no tocante ao Estado e sua responsabilidade. 

Com a presente pesquisa, verificamos que o Estado tem o dever de proteger 
a integridade física e moral do preso, e este por sua vez, encontra-se falho e omisso. 
Haja vista que, o sistema prisional do nosso imenso país está em decadência, 
caminhando pouco a pouco para um colapso total. 

As necessidades básicas dos detentos, tanto morais quanto físicas, são 
largadas a mercê de sua própria sorte, como se estivessem nos primórdios da 
sociedade, lutando para a sobrevivência. Os presídios tornaram-se uma escola do 
crime, esquecendo se sua primordial função que é a ressocialização. 

Temos em nossa Constituição inúmeros artigos que apresentam garantias de 
uma vida digna, mas que na realidade não tem tanta eficiência. Se o Estado 
investisse mais em educação para as pessoas, provavelmente não se visualizaria o 
cenário atual de muitas penitenciárias abarrotadas de pessoas que vivem de forma 
precária e desumana, e que na maioria dos casos, contraem-se doenças de todos os 
tipos.  

                                            
14

 https://www.jusbrasil.com.br/topicos/11703049/artigo-1-da-lei-n-7210-de-11-de-julho-de-1984. 
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Por fim, concluí-se que as Leis não estão sendo aplicadas em sua 
integralidade, as quais são bem elaboradas, semelhantes às tipificações legais da 
Constituição Federal, e, a partir disso, O Brasil a cada dia que passa está mais a 
“ladeira abaixo”. 
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envolvem políticas públicas, ressaltando a importância de opiniões críticas, a fim de 
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objetivo, qual seja a de assegurar direitos primordiais aos cidadãos.  
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RESUMO 
 

Esse trabalho tem a intenção de demonstrar os parâmetros indispensáveis para o 
princípio da insignificância, e seu propósito na tipificação penal. Pretende-se estudar 
o comportamento do agente,não meramente sob o ponto de vista da tipicidade 
formal, além disso o da tipicidade material, em que é apreciada a relevância do bem 
jurídico atingido no caso explícito.Àvista disso, aprofundando brevemente o princípio 
da dignidade da pessoa humana, e a proporcionalidade e intervenção mínima, 
buscando sempre distinguir a importância do princípio da insignificância ou da 
bagatela. Demonstrar que o melhor recurso para os crimes de bagatela é a 
elaboração de penalidades alternativas, proporcionais ao ato praticado, na diligência 
de instruir a humanidade, para que decorra uma atenuação na taxa de criminalidade, 
ao contrário de converter atípico um fato ilícito, descaracterizando a sanção, visto 
que o infrator jamais compreendera que seu ato está inverídico. 
Palavras-chave: Princípio da Insignificância; Bagatela; Tipicidade; Bem Jurídico; 
 

 
ABSTRACT 

 
This work is intended to demonstrate the indispensable parameters for the principle 
of insignificance, and its purpose in criminal typification. It is intended to study the 
behavior of the agent, not merely from the point of view of formal typicality, in addition 
to that of material typicality, in which the relevance of the legal good achieved in the 
explicit case is appreciated. In view of this, briefly delving into the principle of the 
dignity of the human person, and the proportionality and minimal intervention, always 
seeking to distinguish the importance of the principle of insignificance or trifle. 
Demonstrate that the best resource for trifling crimes is the elaboration of alternative 
penalties, proportionate to the act practiced, in the diligence of instructing humanity, 
to reduce the crime rate, as opposed to converting an unlawful fact into atypical, 
disregarding the crime. sanction, since the offender had never understood that his 
act was untrue. 
Key-words: Principle of Insignificance; Trifle; Typicality; Good legal; 
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1. INTRODUÇÃO 
 

O propósito deste trabalho é explorar o princípio da Insignificância e o aspecto 
como o Supremo Tribunal Federal respalda suas decisões, indagando os critérios 
consumidos para tanto e os desacordos que ainda transpassam, tendo como base 
um panorama geral sobre o tema em consonância os entendimentos da Constituição 
Federal de 1988 e da jurisprudência recente. 

O princípio da Insignificância disserta notável pertinência para o Direito Penal, 
visto que persuade à exclusão de condutas explicitamente típicas das diretrizes 
punitiva do regime político. Deste modo, se expõe na inexistência de ofensividade da 
lesão ocasionada ante o bem jurídico tutelado, a fim de não esclarecer a imputação 
penal por omissão do amoldamento social. 

O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça consideram 
necessária, na aferição do relevo material da tipicidade penal, a presença de certos 
vetores, tais como: a mínima ofensividade da conduta do agente, nenhuma 
periculosidade social da ação, o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do 
comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica provocada, fundamentou-se, 
em seu processo de formulação teórica, no reconhecimento de que o caráter 
subsidiário do sistema penal reclama e impõe, em função dos próprios objetivos por 
ele visados, a intervenção mínima do Poder Público. 

Contudo, não é congruente a anuência do Princípio da Insignificância, como 
não há presciência expressa de lei para sua execução, o contraventor deve ser 
penalizado, ainda que se relacione de delinquência de bagatela.  

Enfim, é recomendado atentar qual é o objetivo da repercussão social do 
Princípio da Insignificância, visto que em virtude da realização do delito e não sendo 
penalizado por tal infração, o cidadão expõe-se a estimular as práticas similares com 
a convicção de que incessantemente escapara inatingível. 

 
2. METODOLOGIA 
 

Para a realização da pesquisa utilizou-se o método teórico-bibliográfico, pelo 
qual foram aplicados textos constantes de livros, artigos e publicações jurídicas no 
geral. Abordou-se o tema através do método indutivo, ou seja, identificando as 
partes de um fenômeno e colecionando-as de modo a se obter uma conclusão geral. 

 
 

3. A ORIGEM DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. 
 
Com o intuito de interpretar a concepção e demais noções e repercussões do 

Princípio da Insignificância do modo mais incontestável e executável, tem de 
compreender seu primórdio, como se tornou e a razão do advento desse princípio. 

Em diligências, percebe-se que o princípio da insignificância obteve começo 
no direito romano, sobre isso leciona Diomar Ackel filgo: “não se pode negar que o 
princípio já vigorava no direito romano, onde o pretor não cuidava, de modo geral, de 
causas ou delitos de bagatela, consoante a máxima contida no brocardo de minimis 
no curatpraetor(o magistrado não deve preocupar-se com as questões 
insignificantes)”. Ainda, ressalte-se outro brocardo romano, “De minimis non curat 
Lex” (A lei não cuida de coisas mínimas) demonstram bem como os romanos 
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“utilizavam” a bagatela.4 
Com o intuito de interpretar a concepção e demais noções e repercussões do 

Princípio da Insignificância do modo mais incontestável e executável, tem de 
compreender seu primórdio, como se tornou e a razão do advento desse princípio.  

Nesse sentido, Ivan Silva5 (1994, p. 87) também assevera que o Princípio da 
Insignificância obteve começo no Direito Romano, com parâmetro no brocardo 
minimus non curatpraetor (pessoas de certa categoria não podem se preocuparcom 
pequenos detalhes), que instrui que o direito não é recomendado apropriar-se de 
proposições desnecessárias. Então, no que se consegue analisar de aspecto 
integral, o pretor não atentava dos fundamentos ou delitos de bagatela. 

O Princípio da Insignificância instrui na percepção de que não se deve punir 
os delitos de bagatela, ou melhor, delitos insuficientes, irrelevantes, não ensejadores 
de efetivo prejuízo a vítima ou ao social. 

 
4. AS PARTICULARIDADES DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. 
 

São expressas abundantes mensurações doutrinárias no que se refere aos 
princípios que rege o direito penal brasileiro. As oscilações instruídas no direito penal 
tendem em esquivar a harmonia e os valores culturais, impondo os delitos em 
processo mais apropriado, à realidade social. 

Como ensina Cezar Roberto Bitencourt6, um dos princípios indispensáveis 
presentes na esfera do Direito Penal é o da Intervenção Mínima, que instrui que o 
Direito Penal deve desempenhar de forma subsidiária e fragmentada. Ou seja, de 
acordo com sua peculiaridade subsidiária, o Direito Penal deve atingir os casos em 
que as outras esferas do Direitose mostrem insuficientes ou ineficazes e, nos termos 
da fragmentariedade, sua execução deve consistir exclusivamente a situações 
relevantes, que comprimam bens jurídicos tutelados capazes de acarretar efetivo 
dano. 

Para PRADO7este principio só deve atuar na defesa dos bens jurídicos 
“imprescindíveis à coexistência pacífica dos homens e que não podem ser 
eficazmente protegidos de forma menos gravosa”, pois as sanções penais revestem-
se de tamanha gravidade impondo as mais sérias restrições aos direitos 
fundamentais como, por exemplo, a liberdade. Desta forma, a intervenção penal só 
ocorrerá quando for absolutamente necessária para a convivência harmoniosa e 
pacifica da sociedade, isto é, apresentar o caráter de ultimaratio legis, reduzindo ao 
mínimo imprescindível.  

O Princípio da Insignificância trata da não punição dos crimes de bagatela, 
pela exclusão da tipicidade por ser o bem jurídico lesionado irrelevante, não 
acarretando em prejuízo para a vítima e à sociedade. Contudo, não existe nenhuma 
lei específica que trata da insignificância e, por isso, questionamentos surgem no 
momento de se definir o que é e qual valor é considerado insignificante. 

Para ser indicado como insignificante, o bem jurídico tutelado deve ser 
absolutamente desprezível, incapaz de causar qualquer dano, prejuízo à vítima a 

 
4ACKEL FILGO, Diomar. Revista de Jurisprudência do TACrim, v.94, abr./jun. 1998. 
5 SILVA, Ivan Luiz. Princípio da Insignificância no Direito Penal. Curitiba: Ed Juruá, 2004. 
6 BITENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de Direito Penal. Vol. 1. 25ª ed. São Paulo. Editora Saraiva, 
2019 
7 PRADO, Luiz Regis; CARVALHO, Érika Mendes de; CARVALHO, Gisele Mendes de. Curso de 
Direito Penal Brasileiro. 13. ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2014. P. 
115. 
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qual o bem lesionado pertencia. Todavia, a concepção da insignificância é muito 
abstrato, haja vista a desigualdade social em que se encontra o Estado Brasileiro. 

Assim, compreende que o montante do teto da insignificância estaria firmado 
no SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DO FATO, como poderá ser observado 
em jurisprudências dos tribunais brasileiros. 

 
APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO – AUTORIA CERTA – PRINCÍPIO DA 
INSIGNIFICÂNCIA – IMPOSSIBILIDADE. APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO – 
AUTORIA CERTA – PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – IMPOSSIBILIDADE. 
Induvidosa a autoria do delito de furto, atestado pela prova oral e demais elementos 
probatórios contidos nos autos do processo. O valor da res furtiva não é de ser 
considerado irrisório, típica a conduta do apelante, não cabendo a aplicação do 
princípio da insignificância. Desprovimento ao recurso é medida que se impõe. 
(TJ-MG – APR: 1014120000321001 MG, Relator: Antônio Carlos Cruvinel, Data de 
Julgamento: 25/03/2014, Câmaras Criminais / 3ª CÂMARA CRIMINAL, Data de 
Publicação: 04/04/2014). 

 
No caso acima, constata-se que a res furtiva apreendida teria o valor de R$ 

30,00 (trinta reais), e os outros objetos não restituídos teriam acarretado um prejuízo 
em torno de R$150,00 (cento e cinquenta reais), valor que não pode ser considerado 
irrisório, em comparação com o salário mínimo vigente à época de 2011. Neste 
sentido, é típica a conduta do denunciado. 

Outrossim, o valor econômico de res furtiva, é um critério extremamente 
subjetivo para entender-se que a conduta ilícita, tornou-se lícita, sendo que para o 
pequeno valor da coisa subtraída há a previsão legal da figura do privilégio, descrita 
no §2º, do artigo 155, do CPB. 

Com efeito, tem-se entendido por aplicar o princípio da insignificância aos 
intitulados crimes de bagatela. 

Importante ressaltar, que para se avaliar o que vem a ser um valor 
insignificante, irrisório, deve-se, em cada caso concreto, observar o tanto que foi 
afetado o patrimônio da vítima. 

Há que se ressaltar, que o furto privilegiado é uma medida de política criminal, 
existindo alguns requisitos a serem preenchidos, quais sejam, ser o agente primário 
e ser de pequeno valor a coisa furtada. 

A Turma não aplicou o princípio da insignificância no caso em que o paciente 
foi denunciado pelo furto de um motor elétrico avaliado em R$ 88,00. De acordo com 
o Min. Relator, não obstante o pequeno valor da res furtiva, o réu é reincidente e a 
conduta delituosa foi perpetrada mediante arrombamento da janela da residência da 
vítima, um lavrador de frágil situação financeira.  Precedentes citados do STF: HC 
96.202-RS, DJe 27/5/2010; do STJ: HC 130.365-SP, DJe 1º/2/2011; HC 152.875-
SP, DJe 7/6/2010, e HC 139.600-RS, DJe 29/3/2010. HC 195.178-MS, Rel. Min. 
Haroldo Rodrigues (Desembargador convocado do TJ-CE), julgado em 7/6/2011.  
Informativo 476 do STJ – 2011. 

Dessa forma, considera-se atípica a conduta que acarrete em dano 
patrimonial inferior ao salário mínimo vigente, pois não caracterizaria em efetiva 
lesão ao bem jurídico tutelado. É majoritário o entendimento da jurisprudência 
brasileira quanto ao acolhimento do quantum do salário mínimo como critério para a 
fixação do pequeno valor. Nesta percepção dispõe a Jurisprudência: 

 
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. FURTO. AGENTE 
REINCIDENTE. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO CABIMENTO. 
PRECEDENTES. REGIME PRISIONAL MAIS RIGOROSO. REINCIDÊNCIA. 
AGRAVO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência de ambas as turmas criminais deste 
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Superior Tribunal de Justiça reconhece que o princípio da insignificância não tem 
aplicabilidade em casos de reiteração da conduta delitiva, salvo excepcionalmente, 
quando as instâncias ordinárias entenderem ser tal medida recomendável diante das 
circunstâncias concretas, situação que não se apresenta na hipótese. 2. Quando 
explicitada no acórdão impugnado a reincidência do agente, o regime semiaberto 
(mais rigoroso) é o cabível para o início do cumprimento da pena corporal, ainda que 
o quantum de reprimenda definitiva tenha sido fixado abaixo de 4 anos de reclusão, 
nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, b, do Código Penal. 3. Agravo regimental 
desprovido. 
(STJ - AgRg no REsp: 1730698 MG 2018/0062519-5, Relator: Ministro RIBEIRO 
DANTAS, Data de Julgamento: 12/06/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de 
Publicação: DJe 20/06/2018) 

 

Neste sentido, dispõe a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão de 
17898 em seu artigo 8º que estabelece: 

 
Art. 8.º A lei apenas deve estabelecer penas estrita e evidentemente necessárias e 
ninguém pode ser punido senão por força de uma lei estabelecida e promulgada 
antes do delito e legalmente aplicada. 

 

Por intermédio da compreensão desse princípio é que sobrevém o Princípio 
da Insignificância, que afasta a tipicidade dos crimes de bagatela, isto é, aqueles 
incapazes de causar danos efetivos à bens relevantes, mesmo quando enquadrados 
na letra da lei. 

Destarte, o princípio da insignificância deve ser sondado em coerência com 
os postulados da fragmentariedade e da intervenção mínima do Estado, desse 
modo, o sentido de afastar ou de abster-se a própria tipicidade penal, examinada na 
perspectiva de seu caráter material. 

O Supremo Tribunal Federal9 aduz em seu julgado que: 
 

(...) Tal postulado - que considera necessária, na aferição do relevo material da 
tipicidade penal, a presença de certos vetores, tais como (a) a mínima ofensividade 
da conduta do agente, (b) nenhuma periculosidade social da ação, (c) o 
reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e (d) a inexpressividade da 
lesão jurídica provocada - apoiou-se, em seu processo de formulação teórica, no 
reconhecimento de que o caráter subsidiário do sistema penal reclama e impõe, em 
função dos próprios objetivos por ele visados, a intervenção mínima do Poder 
Público." (STF, HC 84.412-0/SP, Rel. Ministro CELSO DE MELLO, DJU 19/11/2004.)" 
(RHC 109.804/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 
18/6/2019, DJe 25/6/2019). 

 
Expõe-se transcrever um exemplo para que se mantenha claro o 

entendimento: 
 

[...] um homem furta um pão na padaria. Segundo o Princípio da Insignificância, este 
não deve ser punido por seu ato, pois “um pão” não é suficiente para causar prejuízo 
ao dono de uma padaria. Cabe dizer ainda que, o Princípio da Insignificância deve ser 
utilizado no momento da interpretação dos fatos, com base em critérios de 
razoabilidade, podendo chegar a destituição da reprovabilidade do fato por ter sido 
valorado como insignificante, excluindo a tipicidade penal e, portanto, tornando-o 
isento de punição [...] 

 

 
8Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. França, 1789. 
9BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Jurisprudência. Disponível em <https://scon.stj.jus.br/SCON/>: 
Acesso em 08 out. 2019. 

https://scon.stj.jus.br/SCON/
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Consoante esclarece Greco10 (2008, p. 65) o Princípio da Intervenção Mínima 
limita o poder punitivo do Estado, fazendo uma seleção dos bens jurídicos de maior 
importância que devem ser tutelados, o que remete ao Princípio da Insignificância 
que auxilia nessa limitação: o princípio da intervenção mínima, como limitador do 
poder punitivo do Estado, faz com que o legislador selecione, para fins de proteção 
pelo Direito Penal, os bens mais importantes existentes em nossa sociedade. Do 
mesmo modo, ainda no seu critério de seleção, ele deverá observar aquelas 
condutas que se consideram socialmente adequadas, para delas também manter 
afastado o Direito Penal. 

Conquanto, há que se analisar que o Princípio da Insignificância ainda não é 
acolhido de forma geral pelos doutrinadores brasileiros, salvo de sua aceitação ser 
maioria, existem aqueles que não concordam com sua aplicação. 

Os preceptores mais bruscos em compensação inclinam-se que todo e 
qualquer bem é passível de proteção pelo Direito Penal, quando houver previsão 
legal para o fato. Entretanto, a maioria da doutrina e da jurisprudência entende pela 
aplicação do Princípio da Insignificância conforme cada caso. 

Porquanto, o Princípio da Insignificância orienta no sentido de o Direito Penal 
preocupar-se apenas com delitos de maior relevância, não se ocupando dos crimes 
de bagatela, que são aqueles incapazes que causar efetivo prejuízo à vítima direta e 
à sociedade. 

Arrisca-se pronunciar que os bens jurídicos analisados inexpressivos são 
afastados da proteção do Direito Penal, sendo protegidos apenas os mais 
significantes, de maior valor. Quanto à tipicidade material ou conglobante aduz que a 
ocorrência deve ocasionar lesão ou perigo de lesão grave, expressivo.  

Outrossim, para o caso ser típico, deve existir tipicidade formal e tipicidade 
conglobante concomitantemente e que, na falta de uma, o acontecimento seria 
atípico e, portanto, não seria crime. 

Dessa maneira, depreende-se o delito decorrer de bagatela e não causar 
danos ou causar prejuízos irrisórios, não configura a tipicidade material ou 
conglobante, excluindo dessa forma a tipicidade penal e, portanto, o crime.  

Há que se observar ainda que, o salário mínimo é o quantum adotado na 
generalidade, porém há variações com relação a essa valoração, em crimes de 
natureza tributária, por exemplo, considera-se insignificante, em algumas situações, 
valores muito altos, bastante significantes para a maioria dos cidadãos comuns. 
Porém, é necessária uma reflexão muito profunda no tocante a esse tema, pois, 
como é possível estabelecer um valor a ser considerado insignificante num país com 
tamanha desigualdade social, onde existem pessoas que não tem onde morar e nem 
sequer o que comer? Para alguns, qualquer quantia, por menor que seja já significa 
muito, talvez a própria sobrevivência. 

 
5. REPERCUSSÃO SOCIAL DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA 
 

De início, cumpre informar que este Superior Tribunal de Justiça já firmou 
entendimento no sentido da possibilidade de aplicação do princípio da bagatela às 
condutas regidas pelo Estatuto da Criança e do Adolescente (HC 276.358/SP, Rel. 
Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 22/09/2014), portanto, faz-se necessária a 
análise acerca de sua efetiva aplicação no presente caso. Impende consignar que o 
"princípio da insignificância - que deve ser analisado em conexão com os postulados 

 
10GRECO, Rogério. Curso de direito penal – parte geral. 10. ed. Niterói: Impetus, 2008. v. 1. 
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da fragmentariedade e da intervenção mínima do Estado em matéria penal - tem o 
sentido de excluir ou de afastar a própria tipicidade penal, examinada na perspectiva 
de seu caráter material. 

Vale dizer, não basta à caracterização da tipicidade penal a adequação pura e 
simples do fato à norma abstrata, pois, além dessa correspondência formal, é 
necessário o exame materialmente valorativo das circunstâncias do caso concreto, a 
fim de se evidenciar a ocorrência de lesão grave e penalmente relevante ao bem em 
questão. 

Assim, além dos pressupostos objetivos, idealizados pelo Pretório Excelso, 
deve estar presente também o requisito subjetivo, indicativo de que o réu não 
poderá ser um criminoso habitual. Na hipótese dos autos, observa-se que o Tribunal 
de origem asseverou: "Ao meu sentir, à hipótese dos autos não se mostra adequada 
a aplicação de medida em meio aberto, porquanto esta não é a primeira incursão 
infracional do adolescente, reincidente na prática de outros atos, sendo-lhe imposta 
anteriormente as medidas de liberdade assistida e prestação de serviços à 
comunidade que, ao que tudo indica, não surtiram o efeito desejado" (e-STJ, fl. 226). 

Outrossim, o Juízo de primeiro grau fundamentou em sua decisão: "Nota-se 
da CAM de f. 61, anotações em desfavor do representado. Possui outras 
condenações e processos em andamento ainda em fase de instrução. Outrossim, 
registra execução de medida baixada, com medidas em meio aberto, que, ao que 
parece, não atingiram por completo o objeto ressocializador. 

Além disso, pode se verificar que várias anotações desfavoráveis, são 
relativas a outros atos infracionais contra patrimônio (e-STJ, fl. 108). Nesse passo, 
ao assim decidir, a Corte recorrida está em consonância com a jurisprudência de 
ambas as turmas criminais deste Superior Tribunal de Justiça, as quais reconhecem 
que o princípio da insignificância não tem aplicabilidade em casos de reiteração da 
conduta delitiva, salvo excepcionalmente, quando as instâncias ordinárias 
entenderem ser tal medida recomendável diante das circunstâncias concretas, 
situação que não se apresenta na hipótese. A propósito, confira-se: 

 
"PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO. 
VALOR ÍNFIMO DOS BENS. REITERAÇÃO CRIMINOSA. PRINCÍPIO DA 
INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. 
Na linha da jurisprudência desta eg. Corte e do Supremo Tribunal Federal - STF, a 
reiteração criminosa mostra-se incompatível com o princípio da insignificância, ainda 
que seja ínfimo o valor dos bens furtados. 2. Agravo regimental desprovido." (AgRg 
no AREsp 960.125/AC, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, 
julgado em 06/10/2016, DJe 17/10/2016); "HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO EM 
SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO CABÍVEL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. FURTO 
QUALIFICADO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. 
IMPOSSIBILIDADE. MAUS ANTECEDENTES. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS 
NÃO CONHECIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça, seguindo o entendimento 
firmado pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, não tem admitido a 
impetração de habeas corpus em substituição ao recurso próprio, prestigiando o 
sistema recursal ao tempo que preserva a importância e a utilidade do writ, visto 
permitir a concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade. 2. Com 
efeito, a Terceira Seção desta Corte Superior reafirmou, no julgamento dos EAREsp 
n. 221.999/RS, de minha relatoria, o entendimento de que, em regra, a reiteração 
criminosa impossibilita a aplicação do princípio da insignificância nos delitos de furto, 
ressalvada a possibilidade de as instâncias ordinárias entenderem pela sua incidência 
no exame do caso concreto. 3. No presente caso, verifico que o principio da bagatela 
foi afastado, porquanto o réu é portador de maus antecedentes. Dessa forma, tendo 
em vista que o entendimento das instâncias ordinárias está em consonância com a 
jurisprudência deste Tribunal, não há se falar em constrangimento ilegal a ser 
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reparado. 4. Habeas corpus não conhecido." (HC 361.928/SP, Rel. Ministro 
REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 01/09/2016, DJe 
06/09/2016). 

 
Meramente é possível reconhecer a existência de lesão ambiental 

penalmente insignificante quando essa dúplice avaliação indicar um grau de 
lesividade ínfimo da conduta examinada, sendo assim haverá lesão ambiental 
penalmente insignificante quando a avaliação dos índices de desvalor da ação e 
desvalor do resultado indicar que é ínfimo o grau da lesividade da conduta praticada 
contra o bem ambiental tutelado. Não obstante conste do aresto combatido ser 
ínfima a quantidade de peixes apreendidos com o denunciado, ali também foi 
ressaltado que o Juízo de primeiro grau destacou a habitualidade delitiva do réu, a 
indicar que esse persistiu na perpetração do crime ambiental em comento. Tal fato, 
nos termos da pacífica jurisprudência desta Corte Superior, inviabiliza, por si só, a 
aplicação do princípio da insignificância. À guisa segue o seguinte julgado: 

 
[...] Não obstante prevaleça no Superior Tribunal de Justiça o entendimento no 
sentido de ser possível a incidência do princípio da insignificância nos crimes 
ambientais, deve-se aferir com cautela o grau de reprovabilidade, a relevância da 
periculosidade social, bem como a ofensividade da conduta, haja vista a 
fundamentalidade do direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, inerente 
às presentes e futuras gerações (princípio da equidade intergeracional). A 
fundamentação apresentada pelo Tribunal a quo se revela idônea para afastar a 
incidência do princípio da bagatela, notadamente em razão da reiteração de conduta 
delituosa informada pelos agravantes. [...] (AgRg no Resp n. 1.558.576/PR, Rel. 
Ministro Sebastião Reis Júnior, 6ª T., DJe 17/3/2016). 

 
Interessante é analisar como a aplicação do Princípio da Insignificância 

repercute na sociedade. Evidentemente não é moral punir pessoas que praticam 
crimes irrelevantes da mesma maneira que pessoas que praticam crimes 
causadores de prejuízos efetivos à vítima e à sociedade. Contudo, também não é 
moral absolver totalmente o autor de um delito por ser este irrelevante. Uma vez que 
a conduta se enquadra no tipo legal, o agente deve ser repreendido para que possa 
entender o caráter ilícito de sua ação ou omissão. Não se está falando em punir da 
mesma forma toda e qualquer conduta, mas em punição de modo proporcional, na 
tentativa de educar a sociedade.  

A impunibilidade nada mais é que um estimulante para a prática de novos 
delitos. Quando alguém pratica um crime e este é considerado de bagatela e por 
isso o agente não é punido, o mesmo pode acabar se vendo estimulado a praticar 
outros delitos no mesmo sentido, pequenos, pois sabe que dessa forma não será 
punida sua conduta, sequer será considerada ilícita. É através da sanção que as 
pessoas entendem que a prática de determinada conduta é errada, ilegal. 

O fato, por exemplo, de alguém subtrair para si coisa alheia móvel, 
independentemente do valor da coisa, é errado, é ilícito, e a sociedade deve ter essa 
consciência, porque por mais insignificante que seja a coisa furtada, ninguém tem o 
direito de tomá-la, subtraí-la de seu real dono. Deve-se ficar muito atento com 
relação à repercussão desse princípio na sociedade, nem sempre a dignidade da 
pessoa humana, princípio constitucional básico norteador dos demais princípios e 
ramos do Direito, consiste em não se punir o cidadão, mas em educá-lo para agir de 
forma que respeite os direitos dos demais e tenha seus direitos respeitados. 
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6. CONCLUSÃO  
  
Por meio da apreciação do Princípio da Insignificância prestada neste 

trabalho, expõe-se reparar que seu desenvolvimento se conferiu ao longo das 
circunstâncias, desenrolando-se, para evidenciar a atuação insuficientemente efetiva 
no âmbito penal e, a origem histórica ocorrida na Alemanha e no direito romano 
devido às duas enormes guerras mundiais que acarretaram em consequências de 
minguados furtos provindos da crise social vivenciada naquele período.  

Processou-se com o surgimento da Constituição Federal Brasileira de 1988 
que os princípios, de forma geral, evidenciaram na esfera jurídica brasileira. No 
campo penal do Direito no Brasil, o Princípio da Insignificância tem sido cada vez 
mais utilizado em teses de defesa.  

Apesar de não haver legislação específica regulamentando este princípio a 
doutrina e a jurisprudência tem interpretado pela sua realização. O Princípio da 
Insignificância conceitua-se por orientar no sentido de se excluir a tipicidade dos 
crimes considerados de bagatela, por não haver lesão, ou perigo de lesão, grave, ao 
bem jurídico tutelado e assim não ensejar prejuízo efetivo à vítima e/ou à sociedade. 
Considera-se crime, segundo a teoria analítica, hoje adotada pelo sistema jurídico 
penal brasileiro, todo fato típico, ilícito e culpável.  

A tipicidade deve ser verificada sob dois aspectos: formal e visando explicar a 
tipicidade, essenciais para que seja considerado típico. Nesse momento é que atua 
o Princípio da Insignificância como excludente de tipicidade, pois os crimes de 
bagatela, considerados insignificantes, consideram-se incapazes de provocar lesão 
ou perigo de lesão efetiva, o que torna inexistente a tipicidade, a qual sem ela, o fato 
deixa de ser típico e, conseqüentemente de ser crime. A grande maioria da 
jurisprudência, como já mencionado, tem entendido pela aplicação do princípio 
estudado.  

Como não há uma legislação específica tratando do Princípio da 
Insignificância, questionamentos surgem quanto ao valor a ser considerado para que 
o crime seja de bagatela.  

Alguns doutrinadores entendem que o valor teto da insignificância está 
proposto, de maneira indireta, na própria legislação penal, ao estabelecer o valor 
mínimo das sanções pecuniárias, ou seja, 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo 
vigente na data do fato. Porém, nesse ponto, 34 cabe uma reflexão mais profunda, 
pois, valorar a insignificância é muito subjetivo, principalmente num país como o 
Brasil com tanta desigualdade social. 

 À vista disso, analisou-se como a aplicação do Princípio da Insignificância 
pode refletir no meio social, uma vez que se deixar de punir pelo crime de bagatela, 
poderá estimular a prática de novos delitos, razão pela qual se deve buscar o 
princípio da razoabilidade.  

Posto isso, com suporte em todo o conteúdo, mostra-se que a melhor recurso 
para os crimes de bagatela é a elaboração de penalidades alternativas, 
proporcionais ao ato praticado, na diligência de instruir a humanidade, para que 
decorra uma atenuação na taxa de criminalidade, ao contrário de converter atípico 
um fato ilícito, descaracterizando a sanção, visto que o infrator jamais compreendera 
que seu ato está inverídico.  
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A EFETIVAÇÃO DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS ATRAVÉS DE 
POLÍTICAS PÚBLICAS: IGUALDADE DE GÊNERO 

 

Scarllet Lorany da Silva Ferreira¹ 

 

RESUMO 

O presente trabalho tem como objetivo construir ponderações a respeito da 
desigualdade de gênero, considerando que as mulheres brasileiras têm menor 
remuneração, sofrem mais assédios, são mais sujeitas ao desemprego, estão sub-
representadas na política e estão suscetíveis ao patriarcado, uma realidade que atinge 
mulheres na participação da vida social, no mercado de trabalho e na educação. Que 
podem ser entendidas através do contexto sócio histórico-cultural das relações de 
gênero na totalidade da vida social. A Constituição Federal de 1988 ao defender o 
princípio da igualdade prevê o tratamento igualitário entre homens e mulheres. Neste 
contexto, é necessário a elaboração de políticas públicas que foquem as mulheres 
como cidadãs, as formas de solução deste problema social vinculam a uma relação 
de co-responsabilidade entre Estado, Mercado e a sociedade, conduzidos por 
princípios da igualdade e da solidariedade, através destes é construído um espaço de 
participação social consciente e mobilizado. O referente trabalho é uma revisão 
bibliográfica, exploratória. Por fim, em relação ao campo do trabalho há conquistas no 
que tange ao aumento na participação das mulheres na PEA (população 
economicamente ativa), os direitos para trabalhadores domésticos e ao aumento da 
qualificação profissional decorrente de níveis de escolaridade mais altos. Em 
contrapartida, a desigualdade salarial é um desafio a ser superado, no campo da 
representação política de cotas há um avanço em termos de instrumental institucional, 
em relação a área científica a equidade foi conquistada em algumas áreas de 
conhecimento, porém a desigualdade permanece em grande medida nas ciências 
exatas e nas instâncias mais prestigiadas do fazer científico. 

Palavra-chave: Gênero, políticas públicas, princípio da igualdade. 

 

ABSTRACT 

The present work aims to build considerations about gender inequality, considering 
that Brazilian women have lower pay, suffer more harassment, are more subject to 
unemployment, are underrepresented in politics and are susceptible to patriarchy, a 
reality that affects women in the participation of social life, in the labor market and in 
education. That can be understood through the socio-cultural context of gender 
relations in the totality of social life. The Federal Constitution of 1988, defending the 
principle of equality, provides for equal treatment between men and women. In this 
context, it is necessary to elaborate public policies that focus on women as citizens, 
the ways of solving this social problem are linked to a co-responsibility relationship 
between State, Market and society, driven by the principles of equality and solidarity, 



VI Encontro de Pesquisa e X Encontro de Iniciação Cientifica da FATEB - Telêmaco Borba - PR, 24 e 25 de 
outubro de 2019. 

 

  

through From these a space for conscious and mobilized social participation is built. 
This work is a bibliographical, exploratory review. Finally, in relation to the labor field, 
there are achievements regarding the increase in the participation of women in the 
economically active population (PEA), the rights for domestic workers and the increase 
of professional qualification resulting from higher levels of education. In contrast, wage 
inequality is a challenge to be overcome, in the field of political representation of quotas 
there is an advance in terms of institutional instruments, in relation to the scientific 
area, equity has been achieved in some areas of knowledge, but inequality remains in 
great measure. Measured in the exact sciences and in the most prestigious instances 
of scientific. 

Key words: Gender, public policy, tax principle. 

 

1. INTRODUÇÃO 

O gênero institui a identidade do sujeito, refere-se a algo que transcende a um 
mero desempenho de papéis, percebendo o gênero como fazendo parte do sujeito, 
constituindo-o: [...] o sujeito é brasileiro, negro, homem, etc. Nessa perspectiva 
admite-se que as diferentes instituições e práticas sociais são constituídas pelos 
gêneros e são, também, constituintes dos gêneros. Estas práticas e instituições 
“fabricam” os sujeitos. Busca-se compreender que a justiça, a igreja, as práticas 
educativas ou de governo, a política, etc. São atravessadas pelos gêneros: essas 
instâncias, práticas ou espaços sociais são “genereficados” – produzem-se, ou 
“engendram-se”, a partir das relações de gênero (mas não apenas a partir dessas 
relações, e sim, também, das relações de classe, étnicas, etc.). (LOURO, 2003, p. 25) 

Os papéis masculino e feminino são construídos socialmente e que essa 
construção e a transformação de tais papéis, são influenciadas pelas relações sociais. 
A luta das mulheres por direitos humanos tem caminhando por um longo caminho em 
busca do reconhecimento e efetivação.  Críticas acerca do direito natural, na qual a 
definição de direitos humanos esteve restrita, construídas por relações sociais, que 
assim, configuram o status de sujeito de direito. Contradições entre os direitos 
individuais e coletivos, que atrapalham na garantia e expansão dos direitos que são 
debatidos e questionados. (JELIN, 1994; PRÁ E EPPING, 2012) 

A igualdade de gênero é reconhecida como direito fundamental desde a Carta 
das Nações Unidas, em 1945, sendo necessário por vários anos estratégias de 
incidência política pelas mulheres, junto ao governo e organismos internacionais até 
que um conjunto de mecanismos e programas de ações fosse estabelecido para a 
promoção de seus direitos. Contudo as questões de gênero foram incluídas 
gradualmente na agenda global de direitos humanos. (CARNEIRO,2002) 

O Dia Internacional da Mulher, celebrado no 8 de março, simboliza a luta das 
mulheres contra a discriminação e por igualdade de direitos civis, sociais, políticos e 
culturais. Considerando que a Declaração Universal dos Direitos Humanos completa 
70 anos em dezembro de 2018, cabe refletir sobre a efetividade dos avanços nas 
condições de vida, na autonomia e liberdade das mulheres, bem como na superação 
das situações de violência e desigualdade nas quais se inseriam. (TEIXEIRA, 2014) 
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O conceito de "Discriminação contra a mulher" significará toda distinção, 
exclusão ou restrição baseada no sexo e que tenha por objeto ou resultado prejudicar 
ou anular o reconhecimento, gozo ou exercício pela mulher, independentemente de 
seu estado civil, com base na igualdade do homem e da mulher, dos direitos humanos 
e liberdades fundamentais nos campos político, econômico, social e cultural ou em 
qualquer outro campo. (Artigo 1º da Convenção para a eliminação de todas as formas 
de Discriminação contra a Mulher, adotada pela Assembleia Geral da ONU em 1979) 

É fundamental, estabelecer condições que possam proporcionar a cidadania 
ativa às mulheres. Conforme Soares (2002), a noção de cidadania ativa, pode ser 
vista como referência para analisar políticas públicas ou inovar ações de governos 
locais. Nesta perspectiva, a autora evidencia que a cidadania ativa não se refere 
somente a igualdade de acesso a direitos, mas também ao protagonismo público das 
mulheres como atores sociais e políticas, levando em consideração as restrições, que 
sofrem para participar no espaço público, dominado pelo masculino. 

A relação de gênero, dentre outras como as raciais e na área afetivo-sexual, 
consiste em uma educação sexista, racista e discriminatória, não se apresentam como 
ponto de partida da desigualdade no sistema do capital, elas se encontram na 
sociedade e seu contexto sócio histórico-cultural, “emaranhadas numa rede de 
relacionamentos dialéticos, profundamente afetados pelas características estruturais 
fundamentais de todo o complexo social”. (MÉSZÁROS, 2002) 

A inferioridade e incapacidade das mulheres foram sendo adquiridas com o seu 
encerramento no lar, uma dependência sexual agravada. Com o passar dos milênios 
e a estruturação das sociedades de classe, a divisão dos papéis se solidificou. Passou 
a ser acompanhada de um trabalho ideológico que tende a racionalizar e a justificar a 
inferioridade das mulheres, sua segregação, e que encontra sua expressão nos mitos 
dos povos primitivos. [...] uma constante permanece: a inferioridade das mulheres, seu 
confinamento nos papéis tradicionais. (ALAMBERT, 1986, p. 94) 

O processo de globalização econômica, social e cultural introduziu 
oportunidades e desafios ao feminismo e às políticas de gênero. As oportunidades 
correspondem, de um lado, à emergência de uma sociedade civil feminista 
transnacional com novos espaços e formas de lutas (NASCIMENTO, 2005), espaços 
onde ocorre a transnacionalização dos movimentos sociais (MOGHADAM, 2000; 
SCHERER-WARREN, 1993), tornados possíveis com a compressão do tempo e do 
espaço característicos da globalização. 

A presença das mulheres nas diferentes esferas institucionais aumentou, assim 
como as legislações à sua proteção. Assim, nos mostra sua importância em virtude 
da insuficiência de estudos científicos e a abrangência da questão da igualdade de 
gênero. A luta pela inserção da mulher no meio social como sujeito de direitos e 
garantias iguais, resultou em meios de proteção à mulher, através de meios textuais 
que buscam delimitar o dever do Estado na proteção destes. No entanto, esses 
movimentos não trouxeram a igualdade material, mas apenas a igualdade formal, o 
que gera esse lapso entre o homem e a mulher. (FARAH, 1999, 2004.) 
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2. METODOLOGIA 

O referente trabalho é uma revisão bibliográfica, exploratória, como propósito a 
demonstração de como foi a transformação da posição das mulheres perante à 
sociedade, a mudança do estado de “cuidadora do lar” para inclusão no mercado de 
trabalho, passando a participar nas políticas públicas e na esfera da saúde, com base 
em artigos, sites e revistas afim de aumentar a clareza no determinado assunto. 

 

3. CONTEXTO HISTÓRICO 

Vários marcos históricos foram de extrema relevância ao contexto social de 
igualdade de gênero, no século XVIII, Abigail Adams criticou a carta de direitos 
estadunidense (Declaração de Independência, 1766) porque não contemplava as 
mulheres, em sua consequência foi seguida por Olympe de Gouges que propôs sua 
“Declaração dos Direitos da Mulher e da Cidadã”, em oposição à “Declaração dos 
Direitos do Homem e do Cidadão” criada na Revolução Francesa. Vale ressaltar, que 
Olympe de Gouges foi guilhotinada em 1793, pois suas ideias que incluíam a crítica à 
pena de morte não foram toleradas pelos jacobinos. (ARAUJO, SIMONETTI, 2013) 

A criação da Comissão sobre o Status da Mulher (CSW) em 1946. Mesmo que 
a Comissão de Direitos Humanos tivesse como dever acompanhar os progressos dos 
compromissos sustentados na Carta das Nações, a criação de uma comissão 
especifica para vistoriar a situação das mulheres era e é necessário. A CSW, teve sua 
atuação muito importante no planejamento da Declaração dos Direitos Humanos, em 
1948. Sua implicância na linguagem em relação a gênero, fazendo com que seja 
perceptível a concepção de igualdade entre homens e mulheres, como imprescritível 
e significante de humanidade. (CICONELLO,2010) 

No Brasil em meados da década de 80, as políticas de gênero são voltadas 
para as áreas de saúde e violência contra a mulher. Na área de saúde, através do 
movimento de mulheres, em 1983 foi criado o PAISM (Programa de Assistência 
integral à Saúde da Mulher), com o intuito de proteger além dos programas materno-
infantil que já eram habituais nas políticas públicas de saúde desde a década de 30, 
visando então atender a saúde das mulheres em vários âmbitos e fases da vida. Na 
área de violência contra a mulher em 1985 foi implantado a primeira delegacia de 
polícia em defesa da mulher no estado de São Paulo, vale ainda destacar que em 
1982 foi eleito o PMDB que através de políticas públicas foram criados os primeiros 
organismos institucionais em favor da cidadania das mulheres, como, os Conselhos 
Estaduais da Condição Feminina em São Paulo e Minas Gerais e, em seguida, o 
Conselho Nacional dos Direitos da Mulher, órgão vinculado ao Ministério da Justiça. 
Tais organismos correspondem, como atesta a ONU, à “maquinaria estatal” a serviço 
dos direitos sociais, civis e políticos das mulheres. (FARAH, 1999, 2004.) 

De acordo com Farah (2004) “Há programas que, embora focalizem as 
mulheres ou a elas dirijam módulos específicos, acabam por reiterar desigualdades 
de gênero, reafirmando uma posição tutelada e subordinada da mulher tanto no 
espaço público como no privado”. Na década de 90 as áreas são ampliadas com a 
inclusão de incentivo à criação de emprego e renda para mulheres e adolescentes em 
situação de risco e apoio às mulheres rurais. Considerando um cenário onde as ONGs 
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entram em movimentos sociais defendidas por entidades feministas e as políticas 
focadas em combater a pobreza das mulheres através de agenciais multilaterais, 
como o Banco Mundial. (NERI,2010) 

Nos anos 2000 o plano de políticas do Governo Federal começava a visar 
igualdade de gênero e promoção dos direitos humanos. Nessas circunstancias, 
passaram a ser implantadas políticas afirmativas se gênero, políticas de formalização 
do trabalho doméstico, políticas de combate à violência contra a mulher e à população 
LGBT, por exemplo: criação das delegacias especializadas no atendimento à mulher 
(DEAM), criação de juizados especiais, programa de combate à violência e à 
discriminação contra LGBT, aprovação da Lei Maria da Penha, criação da Central de 
Atendimento à Mulher, Centro de Atendimento Especializado na população LGBT, etc. 
No entanto, mesmo com os avanços é indispensável destacar que ainda não foi 
atingido a igualdade de gênero, principalmente, nas esferas de mais prestigio e pode, 
sejam em campos do trabalho, representação política e ciência.( FARAH, 1999, 2014.) 

Vive-se em uma sociedade patriarcal onde impera o senso comum masculino, 
ou seja, onde até pouco tempo eram aceitos tratamentos desiguais entre os gêneros, 
já que a as mulheres eram consideradas inferiores, a elas cabendo o espaço 
doméstico e ao homem, o espaço público. Esse condicionamento do corpo biológico 
[...] construiu crenças de que pessoas pertencentes a cada um dos sexos deveriam 
ocupar lugares sociais predeterminados. (ALMEIDA; ZAPATER, 2013, p. 101). 

A desigualdade de gênero ainda permeia todos os campos da sociedade 
brasileira, o que leva o Brasil ocupar a 90ª posição em um ranking do Fórum 
Econômico Mundial que analisa a igualdade entre homens e mulheres em 144 países, 
tendo caído 11 posições no último ano.  Mulheres brasileiras tem menor remuneração, 
sofrem mais assédio, são mais sujeitas ao desemprego e estão sub-representadas na 
política. Quando vozes corajosas, como a de Marielle Franco, ameaçam abalar as 
estruturas de poder, correm risco de serem silenciadas. O feminicídio é tão frequente 
que o Brasil é o quinto país com maior taxa de assassinato de pessoas devido à sua 
condição de serem mulheres, segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS). 

A divisão sexual do trabalho está na base social da opressão e da 
desigualdade. Como visto ela é histórica, ou seja, foi sendo constituída, não é 
imutável. Mas tem princípios que permanecem; o que modificam são as modalidades. 
Isso nos ajuda a pensar sobre a permanência dessa desigualdade. Daniele Kergoat, 
que foi muito importante para sistematizar esse conceito, considera que há dois 
princípios organizadores da divisão sexual do trabalho. Um deles é a separação, essa 
ideia que separa o que é trabalho de homens e de mulheres. Outro é a hierarquia, que 
considera que o trabalho dos homens vale mais do que o das mulheres. (FARIA, 2010) 

Em relação ao quadro de desigualdade persistente, políticas públicas de 
gênero são fundamentais. Considerando que em estar em sintonia com as principais 
necessidades e demandas das mulheres, que são expressadas nas ações e discurso 
dos movimentos sociais, e, depende do modo de formulação, ou seja, se tem as 
mulheres apenas como beneficiárias ou se essas participam ativamente do processo 
de formulação e implementação dessas políticas atuando como sujeitas de 
transformação. Em terceiro lugar, é crucial que tenham em sua essência compromisso 
real com a equidade de gênero. E também ter em vista um mecanismo complexo e 



VI Encontro de Pesquisa e X Encontro de Iniciação Cientifica da FATEB - Telêmaco Borba - PR, 24 e 25 de 
outubro de 2019. 

 

 

necessário na formulação dessas políticas, qual seja: a articulação entre políticas 
redistributivas e políticas de reconhecimento (FRASER, 2001). 

De um modo geral, o reconhecimento dos direitos humanos das mulheres tem 
se realizado nas últimas quatro décadas. A mudança de entendimento da realidade 
social com a perspectiva de gênero, não apenas as singularidades das mulheres, mas 
da complexidade mesma das violações de direitos humanos que o princípio da 
diferença entre homens e mulheres na distribuição de poder, de bens e riqueza 
possibilita vislumbrar. (CARNEIRO, 2002.) 

 

4. PRINCIPIO DA IGUALDADE 

No artigo 5° da Constituição Federal de 1988 é descrito no primeiro inciso a 
igualdade de gênero (esse inciso é considerado um direito fundamental à sociedade 
brasileira), ou seja, todas e todos devem ter o mesmos direitos, oportunidades, 
responsabilidades e obrigações, considerando que tal artigo que assegura uma vida 
digna, livre e igualitária a todos os cidadãos: “Homens e mulheres são iguais em 
direitos e obrigações, nos termos desta Constituição; ”. (BRASIL, 1988) 

O caput do artigo 5º diz o seguinte: “Todos são iguais perante a lei, sem distinção 
de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e residentes no País a 
inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, 
nos termos seguintes; ”(BRASIL, 1988). A igualdade tratada no caput deve ampliado 
como igualdade formal, ou seja, o tratamento idêntico perante a lei, quanto como a 
igualdade material, que traz a ideia de que os indivíduos são diferentes e que essas 
particularidades devem ser levadas em conta para a busca de um balanceamento 
ideal. Cabendo ao Estado a função de promover o combate às desigualdades 
especificidades de grupos sociais diferente. (PINHEIRO, 2019) 

Através do que foi explanado, vejamos a necessidade da defesa dos direitos 
das mulheres de forma efetiva, em um sentido de uma sociedade verdadeiramente 
igualitária e que preza pela dignidade e liberdade. A igualdade de gênero só será 
plenamente concretizada se formos capazes de por meio da legislação e de políticas 
públicas adequadas, garantir a todas as mulheres, independentemente de sua cor, 
origem, orientação sexual ou classe social as oportunidades e direitos necessários 
para que elas se desenvolvam em toda a sua potência. (SANTOS, 2010) 

Uma das bases de uma sociedade verdadeiramente justa e democrática é a 
igualdade de gênero. É nesse sentido, que alcançar a igualdade de gênero e 
empoderar todas as meninas e mulheres é, inclusive, um dos objetivos de 
desenvolvimento sustentável da Organização das Nações Unidas (ONU). Em busca 
de garantir igualdade de gênero é necessário que toda a sociedade erradique todas 
as formas de discriminação e violências baseadas em gênero. Isso é assegurado na 
prática por meio da garantia dos direitos das mulheres em diferentes esferas: 
participação política, saúde, mercado de trabalho, integridade moral e física, família, 
acesso à terra e à propriedade. (ARAÚJO, 2018) 

Existem alguns instrumentos legais brasileiros que visam equilibrar a balança 
da igualdade de gênero. Alguns exemplos são: 
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Lei 10.406/02 (Código Civil): Estabeleceu o Código Civil atualmente vigente no 
Brasil e, com isso, uma série de alterações às disposições previstas no Código Civil 
que o antecedeu (Código Civil de 1973).  

No que se refere à igualdade de gênero, algumas modificações foram 
especialmente marcantes, por exemplo: “O homem deixou de ser privilegiado na 
partilha de bens, prevalecendo a igualdade entre homens e mulheres no que se refere 
à aquisição de direitos e obrigações; ”.Expressões como “todo homem” e “pátrio 
poder” foram substituídas por “toda pessoa” e “poder familiar”; e passou a ser 
reconhecido que a chefia da família e o provimento devem ser exercidos, em 
colaboração, pelo casal, e não mais exclusivamente pelo homem. (BRASIL, 2002) 

Lei 10.886/04: Acrescenta parágrafos ao art. 129 do Decreto-Lei nº 2.848/40 do 
Código Penal, denominado "Violência Doméstica”. (BRASIL, 2004) 

Lei 11.340/06 (Lei Maria da Penha): Introduziu mecanismos de combate, 
prevenção e a tipificação da violência doméstica e familiar contra a mulher, sendo hoje 
um dos principais mecanismos de combate à violência doméstica. (BRASIL,2006) 

Lei 12.987/14: introduz a criação do Dia Nacional de Tereza de Benguela e da 
Mulher Negra (25 de julho), como forma de reconhecimento da resistência e liderança 
da mulher negra. (BRASIL, 2014) 

Lei 13.104/15: Altera o art. 121 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 
1940 - Código Penal, para prever o feminicídio como circunstância qualificadora do 
crime de homicídio, e o art. 1º da Lei nº 8.072, de 25 de julho de 1990, para incluir o 
feminicídio no rol dos crimes hediondos. (BRASIL, 2015) 

Aposentadoria diferenciada: O direito de as mulheres se aposentarem mais 
cedo do que os homens é uma forma de reconhecimento da jornada dupla exercida 
por elas, já que, além de exercerem suas profissões, a maioria das mulheres faz 
também os principais afazeres domésticos.  

Licença-maternidade de 120 dias: A própria Constituição garante a licença-
maternidade como forma de garantir a convivência próxima entre mãe e filha/filho nos 
primeiros meses. Relacionada a ela, a licença-paternidade, que era de apenas 5 dias, 
foi ampliada com a Reforma Trabalhista de 2017 para até 20 dias para um grande 
número de trabalhadores, o que contribui para a noção de que o cuidado com os filhos 
não é uma responsabilidade exclusivamente feminina. (BRASIL, 2017) 

 

5. POLÍTICAS PÚBLICAS DE IGUALDADE DE GÊNERO 

As políticas públicas de gênero englobam três fatores: a amplitude ou foco, seu 
modelo de formulação e seu propósito. Em relação ao primeiro fator, trata-se de 
políticas sociais que incorporam a questão de gênero, o que ocorre em políticas 
voltadas exclusivamente para mulheres ou políticas gerais que incluem as mulheres 
como beneficiarias em potencial. Já em relação ao segundo fator, são políticas no 
qual incluem mulheres apenas como beneficiárias, e são formuladoras e executoras 
da implementação das políticas. O terceiro fato trata-se de políticas que visa a redução 
da desigualdade entre homens e mulheres. (ALVAREZ, 2004.) 
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A luta por direitos e as ações políticas efetivas pelo movimento feminista foram e 
são fundamentais para aclarar as formas de opressão vivenciadas historicamente 
pelas mulheres. A ampliação de competências dos governos estaduais e municipais 
no que tange a elaboração e implantação de políticas públicas, ocorreu a 
implementação de novos temas de políticas públicas, incluindo a questão de gênero. 
(FARAH, 1999, 2004) “Há programas que, embora focalizem as mulheres ou a elas 
dirijam módulos específicos, acabam por reiterar desigualdades de gênero, 
reafirmando uma posição tutelada e subordinada da mulher tanto no espaço público 
como no privado”. (FARAH, 2004) 

A intervenção do Estado para concretizar a necessidade e anseios das mulheres, 
de obter os mesmos direitos que já foram impostos ao gênero oposto foi e ainda é 
primordial. É a partir de políticas advindas do governo que enfim inicia a mudança real 
na situação. Desde a colonização do Brasil as mulheres já foram excluídas de 
participação desde em escolas até ao direito do voto. O estudo iniciado por volta de 
1549, 49 anos após a chegada dos europeus no país, os ensinamentos estavam 
restritos pela igreja sendo os responsáveis por repassar os conhecimentos os jesuítas 
majoritariamente, entretanto, a participação das aulas era restrita à brancos europeus 
do gênero masculino, que começou a formação da elite. As mulheres estavam 
fadadas às atividades caseiras com enfoque no casamento e bem-estar da família em 
especial no marido, deveres domésticos e totalmente controladas pelos homens da 
casa, pai e esposo. (STAMATTO, 2019) 

 A gênese das mulheres alfabetizadas foi em conventos que acolhia as que não 
casavam e eram excluídas da sociedade. Lá elas aprendiam a ler, escrever e até 
operações matemáticas, ressaltando que nem todas seguiam o caminho religioso 
necessariamente. (STAMATTO, 2019) A partir de 1755 com a administração 
Pombalina abriu o ensino para as meninas, entretanto, eram educadas segregadas 
dos garotos, retirando então à hegemonia dos jesuítas no ensino. 

No campo do trabalho há conquistas no que tange ao aumento na participação das 
mulheres na PEA (população economicamente ativa), à formalização legal de direitos 
para trabalhadores domésticos e ao aumento da qualificação profissional decorrente 
de níveis de escolaridade mais altos. Em contrapartida, a desigualdade salarial é um 
desafio a ser superado, bem como a maior vulnerabilidade à condição de 
desemprego. No campo da representação política a política de cotas compreende um 
avanço em termos de instrumental institucional para enfrentar a desigualdade, 
contudo ainda é imprescindível buscar meios para tornar esse instrumental mais 
eficaz. No campo científico a equidade foi conquistada em algumas áreas de 
conhecimento, entretanto a desigualdade permanece em grande medida nas ciências 
exatas e nas instâncias mais prestigiadas do fazer científico. (FRASER, 2001) 

 Para dar conta do quadro de desigualdade persistente, políticas públicas de 
gênero são fundamentais. A eficácia dessas políticas não é uma questão simples, 
dependendo de vários fatores. Em primeiro lugar, depende de fatos que antecedem 
sua formulação, como estar em sintonia com as principais demandas das mulheres, 
expressas nas ações e discurso dos movimentos sociais. Em segundo lugar, depende 
do modo de formulação, ou seja, se tem as mulheres apenas como beneficiárias ou 
se essas participam ativamente do processo de formulação e implementação dessas 
políticas atuando como sujeitas de transformação. Em terceiro lugar, é crucial que 
tenham em sua essência compromisso real com a equidade de gênero. Por fim, há 
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também que ter em vista um mecanismo complexo e necessário na formulação dessas 
políticas, qual seja: a articulação entre políticas redistributivas e políticas de 
reconhecimento. (FRASER, 2001) 

No que se refere ao acesso e resultados da educação formal como do campo 
científico, nota-se avanços consideráveis, entretanto, quando o foco é a área das 
ciências exatas ou as instâncias de maior prestígio do fazer científico – as bolsas de 
produtividade, por exemplo – a desigualdade de gênero persiste. É fundamental que 
políticas sejam implementadas a fim de conquistar a equidade. Políticas de incentivo 
ao ingresso das meninas para as ciências exatas já a partir do ensino fundamental 
podem contribuir para enfrentar os obstáculos, apontando alternativas, encorajando 
sonhos e projetos, ampliando as oportunidades e o leque de escolhas para definição 
de trajetórias de vida e carreiras. (ARAÚJO, 2002) 

 

6. CONCLUSÃO 

O breve estudo aqui apresentado está longe de esgotar a questão de desigualdade 
de gênero e políticas públicas, entretanto atinge seu objetivo de trazer a problemática 
de ponderações a respeito da mesma temática em prol de uma sociedade igualitária. 
A desigualdade é um fato frequente em nossa sociedade. A necessidade do princípio 
da igualdade no cotidiano vem para neutralizar essa condição. A justiça representa o 
caminho ideal para solucionar adequadamente o problema da desigualdade de 
gênero, através do princípio da igualdade.  

De um modo geral, o reconhecimento dos direitos humanos das mulheres tem 
se realizado nas últimas quatro décadas. A mudança de entendimento da realidade 
social com a perspectiva de gênero, não apenas as singularidades das mulheres, mas 
da complexidade mesma das violações de direitos humanos que o princípio da 
diferença entre homens e mulheres na distribuição de poder, de bens e riqueza 
possibilita vislumbrar. 

Em busca de garantir igualdade de gênero é necessário que toda a sociedade 
erradique todas as formas de discriminação e violências baseadas em gênero. Isso é 
assegurado na prática por meio da garantia dos direitos das mulheres em diferentes 
esferas: participação política, saúde, mercado de trabalho, integridade moral e física, 
família, acesso à terra e à propriedade. 

A evolução histórica de igualdade de gênero provoca a revisitação da igualdade 
material, visando a um tratamento igualitário diante de situações idênticas, 
independente do sexo (masculino ou feminino). Apesar das lutas em prol de se 
garantir direitos civis, trabalhistas, sociais, econômicos e políticos pela igualdade de 
gênero, ainda vivemos em uma sociedade machista, onde as mulheres sofrem com 
uma grande disparidade de tratamento, pois muito dos seus direitos não são 
efetivados, visto que ainda hoje as medidas implementadas não foram capazes de 
coibir a violência contra as mulheres e as discriminações ainda existentes. O direito 
evolui em relação ao gênero, mas há um longo caminho a ser trilhado para que se 
alcance a igualdade em relação a todas as pessoas, independente do sexo biológico 
respeitando as suas individualidades e seus direitos. 
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O papel dos governos na formulação e implantação de políticas públicas nos 
últimos anos foi acompanhada pela inclusão de novos temas no campo de atuação 
dos governos, como a questão de gênero. Como apresentado neste trabalho, é visto 
que essa inclusão é formada por programas dirigidos à mulher do que pela 
incorporação da dimensão de gênero em programas que não tem a mulher como foco 
especifico. Entretanto há programas que, embora focalizem as mulheres, acabam que 
por reforçar a desigualdade entre homens e mulheres. 
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RESUMO 

 

O presente trabalho tem como problemática analisar o conceito de terceirização, 
especialmente a partir das alterações implementadas pela reforma trabalhista (Lei 
13.467/2017) e aborda ainda sobre o princípio do valor social do trabalho, com intuito 
de analisar sobre a ocorrência de sua violação com a legalização da terceirização 
como atividade fim. Trata-se de uma pesquisa exploratória, qualitativa, desenvolvida 
por meio do método dedutivo. Como instrumentos de coleta de dados utilizou-se da 
pesquisa bibliográfica e documental. 
 
PALAVRAS CHAVE: Terceirização; Valor Social do Trabalho; Atividade Fim. 
 
 

ABSTRACT 
 

The present work approach the outsourcing concept, about the alterations entailed by 
the labor reform and about the social value of work principle, with the intent to analyze 
the occur of the violation of outsourcing as an end activity. 
 
KEY WORDS: Outsourcing; Social Value of Work; End Activity.  
 

 

1.INTRODUÇÃO 

A Constituição Federal tutela o direito do empregado em um viés 
humanitário, tirando do trabalhador o caráter de “coisa ou mercadoria” tutelando 
através do art. 1°, inciso IV, logo, princípios constitucionais foram criados através de 
fontes materiais sobrevindas do histórico social de trabalhadores, estes quais 
supostamente estão tendo seus direitos violados com a vigência da Reforma 
Trabalhista, permitindo a precarização de direitos sociais, no qual, a parte 
hipossuficiente sofre com o retrocesso da tutela legislativa promulgada com a 
alteração da definição de Terceirização. 

Nesse sentido, o presente trabalho tem como problema analisar se o 
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instituto da terceirização como atividade fim nos termos da lei 13.467/2017, viola o 
princípio do valor social do trabalho. 
 

2.METODOLOGIA 

O trabalho foi construído a partir de objetivos exploratórios, por meio 
de uma abordagem de cunho qualitativo, desenvolvida por meio do método dedutivo. 
Como instrumentos de coleta de dados utilizou-se da pesquisa bibliográfica e 
documental. 
 

3.DESENVOLVIMENTO 

 

3.1 ASPECTOS CONCEITUAIS ACERCA DO FENOMENO DA TERCEIRIZAÇÃO 

 

O conceito de terceirização, conforme Carla Teresa Martins Romar 
(2018), é a contratação de trabalhadores por interposta pessoa, ou seja, o serviço é 
prestado por meio de uma relação triangular da qual fazem parte o trabalhador, a 
empresa terceirizante (prestadora de serviços) e a tomadora dos serviços. O 
trabalhador presta serviços para a tomadora, mas sempre por intermédio da empresa 
terceirizante, não havendo contratação direta neste caso. Trata-se, portanto, de uma 
subcontratação de mão de obra. O trabalho não é prestado por meio de uma relação 
bilateral, como tradicionalmente ocorre na relação de emprego.  

Para Sergio Pinto Martins (2011), terceirização é vocábulo não 
contido nos dicionários e que será um neologismo. Terciariu seria originário do latim, 
proveniente do ordinal três. 

Outro conceito de terceirização surge de outro ramo do direito: 
A expressão terceirização resulta de neologismo oriunda da palavra terceiro, 
compreendido como intermediário interveniente. Não se trata, seguramente, 
de terceiro, no sentido jurídico, como aquele que é estranho a certa relação 
jurídica entre duas ou mais partes. O neologismo foi construído pela área da 
administração de empresas, fora da cultura do Direito, visando enfatizar a 
descentralização empresarial de atividades para outrem, um terceiro à 
empresa. (DELGADO, 2008, p.430). 

Maurício Godinho Delgado (2008) discorre que, para o direito do 
trabalho, terceirização é o fenômeno pelo qual se dissocia a relação econômica de 
trabalho da relação justrabalhista que lhe seria correspondente. Por tal fenômeno 
insere-se o trabalhador no processo produtivo do tomador de serviços sem que se 
estendam a este os laços justrabalhistas, que se preservam fixados com uma entidade 
interveniente. 

Com essa definição, nota-se claro interesse em não obter qualquer 
vínculo com o trabalhador, se eximindo da relação jurídica trabalhista, ou seja, não 
possuindo obrigações trabalhistas com o obreiro, apenas contratando a empresa 
prestadora para execução de suas atividades, não se importando ainda com o efetivo 
prestador de serviços (o trabalhador), muito menos se preocupando com seus direitos 
e suas garantias, este qual será contratado pelo prestador de serviços, o qual estará 
lucrando com a mercantilização da mão de obra do trabalhador. 

 Delgado (2018) ao discorrer sobre o instituto da terceirização, fala 
que provoca uma relação trilateral em face da contratação de força de trabalho no 
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mercado capitalista: o obreiro, prestador de serviços, que realiza suas atividades 
materiais e intelectuais junto à empresa tomadora de serviços; a empresa 
terceirizante, que contrata este obreiro, firmando com ele os vínculos jurídicos 
trabalhistas pertinentes; a empresa tomadora de serviços, que recebe a prestação de 
labor, mas não assume a posição clássica de empregadora desse trabalhador 
envolvido. 

A terceirização tinha uma definição limitada, devido a isso, a 
terceirização na definição de Barros (2009) possuía distinção entre a atividade fim e a 
atividade meio, após a reforma trabalhista, a terceirização não se limitou, ficando livre 
à vontade do empregador, podendo terceirizar toda e qualquer atividade que a 
empresa execute. 

Consiste a terceirização na possibilidade de contratar terceiro para a 
realização de atividades que não constituem o objeto principal da empresa. 
(MARTINS, 2011). 

A terceirização trabalhista, conforme se sabe, não apresentava, no 
País, até então, um diploma legal e próprio, que lhe regulamentasse as específicas 
hipóteses de incidência, as garantias ambientais, trabalhistas, previdenciárias e 
responsabilizatórias, além de outros aspectos relevantes, de maneira a evitar que tal 
fórmula de contratação e gestão trabalhistas se tomasse um mero instrumento de 
degradação das condições ambientais, laborativas e previdenciárias no contexto do 
mundo da economia e da sociedade brasileiras. (DELGADO, 2017). 

Anteriormente, esse instituto não possuía regulamento legal para sua 
aplicabilidade, apenas admitia-se a terceirização da atividade-meio, sendo 
regulamentada pelos entendimentos jurisprudenciais do TST, que criou a súmula 
3311, após a aparição da lei 13.467/2017 inseriu-se artigos que legalizam a 
terceirização da atividade fim da empresa. 

Nesse quadro de ausência de um diploma legal abrangente sobre a 
terceirização, a jurisprudência trabalhista realizou o seu papel de interpretar 
o conjunto da ordem jurídica vigorante no País, inclusive as suas matrizes 
constitucional e internacional imperativas, lançando essa interpretação na 
Súmula 331 do TST, composta, contemporaneamente, por seis incisos. 
(DELGADO, 2017, p. 197). 

 
1Súmula nº 331 do TST 
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. LEGALIDADE (nova redação do item IV e inseridos 
os itens V e VI à redação) - Res. 174/2011, DEJT divulgado em 27, 30 e 31.05.2011  
I - A contratação de trabalhadores por empresa interposta é ilegal, formando-se o vínculo diretamente 
com o tomador dos serviços, salvo no caso de trabalho temporário (Lei nº 6.019, de 03.01.1974).  
II - A contratação irregular de trabalhador, mediante empresa interposta, não gera vínculo de emprego 
com os órgãos da Administração Pública direta, indireta ou fundacional (art. 37, II, da CF/1988).  
III - Não forma vínculo de emprego com o tomador a contratação de serviços de vigilância (Lei nº 7.102, 
de 20.06.1983) e de conservação e limpeza, bem como a de serviços especializados ligados à 
atividade-meio do tomador, desde que inexistente a pessoalidade e a subordinação direta.  
IV - O inadimplemento das obrigações trabalhistas, por parte do empregador, implica a 
responsabilidade subsidiária do tomador dos serviços quanto àquelas obrigações, desde que haja 
participado da relação processual e conste também do título executivo judicial.  
V - Os entes integrantes da Administração Pública direta e indireta respondem subsidiariamente, nas 
mesmas condições do item IV, caso evidenciada a sua conduta culposa no cumprimento das 
obrigações da Lei n.º 8.666, de 21.06.1993, especialmente na fiscalização do cumprimento das 
obrigações contratuais e legais da prestadora de serviço como empregadora. A aludida 
responsabilidade não decorre de mero inadimplemento das obrigações trabalhistas assumidas pela 
empresa regularmente contratada.  
VI – A responsabilidade subsidiária do tomador de serviços abrange todas as verbas decorrentes da 
condenação referentes ao período da prestação laboral. 
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Para Romar (2018), no Brasil, por muito tempo não houve lei 
disciplinando a terceirização de forma genérica. As hipóteses de subcontratação 
previstas na CLT (art. 455, que trata da empreitada e da subempreitada, e o art. 652, 
a, III, que trata da pequena empreitada) referiam-se a situações peculiares que eram 
consideradas como embrião da ideia e do modelo de terceirização utilizado nos dias 
de hoje. Da mesma forma, a Lei n. 6.019/74 (trabalho temporário) e a Lei n. 7.102/83 
(terceirização de serviços de vigilância bancária) tratam de situações específicas e 
não abrangiam todas as hipóteses e possibilidades de subcontratação de mão de 
obra. 

Do ponto de vista de legislação ordinária, existiam, essencialmente, a 
Lei do Trabalho Temporário (n. 6.019/1974) e a Lei do Serviço de Vigilância 
Especializada (n. 7.102/1983), as quais regulavam, contudo, dimensões e segmentos 
delimitados da dinâmica terceirizante. (DELGADO, 2017). 

As atividade-meio/atividade-fim são as atividades executadas pela 
empresa, onde atividade-meio é aquela que a empresa não adquire lucro, são aquelas 
atividades intermediárias da empresa, ou melhor, definindo, aquelas atividades que 
não fazem parte do processo principal da empresa. 

A atividade-meio é compreendida como aquela que se presta 
meramente a instrumentalizar, a facilitar o alcance dos propósitos contratuais sem 
interferir neles. Nesse âmbito encontram-se, consoante mencionado, as atividades de 
limpeza, de conservação, de vigilância, de telefonia, de suporte em informática, de 
fornecimento de transporte, de fornecimento de alimentação, de assistência contábil, 
de assistência jurídica, entre outras que auxiliam na dinâmica do empreendimento, 
mas que não estão diretamente relacionadas ao objetivo central da empresa. 
(MARTINEZ, 2016). 

A atividade-fim deve ser entendida como a tarefa intimamente 
relacionada ao objetivo social da empresa, normalmente identificado em seus 
estatutos constitutivos. Assim, pode-se afirmar que a atividade-fim de uma escola é a 
prestação de ensino e de planejamento didático da educação. Seguindo o mesmo 
raciocínio, a atividade-fim de um banco é a intermediação de capitais por meio de 
diversas operações financeiras, e a de uma siderúrgica é a metalurgia do ferro e do 
aço. (MARTINEZ, 2016) 

As atividades-fim são aquelas executadas principalmente visando 
lucro, aquelas em que a empresa ao constituir, ao registrar o plano empresário 
definem seu funcionamento, aquelas em que utilizam o capital social empresário para 
seu funcionamento, visando lucro. 

Portanto, conclui-se que o instituto da terceirização, após a reforma 
trabalhista, passou a definir-se como  transferência da atividade-meio ou atividade-fim 
da empresa principal para a empresa prestadora de serviços, sendo a segunda a 
responsável pelo vínculo empregatício com o obreiro, ou seja, antes era uma relação 
bilateral, com o instituto da terceirização, tem-se uma relação trilateral, empresa 
prestadora, empresa tomadora e obreiro. 

 

3.2 A TERCEIRIZAÇÃO E A REFORMA TRABALHISTA DE 2017: UMA MUDANÇA 

DE PARADIGMAS 

 

Delgado (2017) faz uma análise a respeito dos parâmetros jurídicos 
da terceirização de serviços no Direito do Trabalho brasileiro, que são impostos 
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naturalmente, em primeiro plano, pela Constituição Federal, em segundo plano, têm-
se os parâmetros conferidos pelas convenções e declarações internacionais de 
direitos humanos, econômicos, sociais, culturais e, os direitos humanos trabalhistas. 

A Constituição serve como base para organização estrutural de 
qualquer instituto que regulamente a atividade trabalhista, é obrigatório que seus 
fundamentos e preceitos tenham eficácia em sua aplicabilidade, ou no mínimo, que a 
legislação atual esteja em consonância com a norma Constitucional, servindo como 
parâmetro a ser seguido os preceitos fundamentais elencados na Constituição 
Federal. 

Força normativa é a prerrogativa que ostentam as normas 
constitucionais de serem obedecidas e cumpridas pelos entes estatais e pela 
sociedade de forma geral. Teoricamente, pela supra legalidade de que elas gozam, 
apresentam uma maior intensidade de coercibilidade, produzindo maior efeito do que 
as outras normas. (ANGRA, 2018). 

A Constituição de 1988 buscou estruturar, no País, um Estado 
Democrático de Direito, que se funda em um tripé conceitual: a pessoa humana, com 
sua dignidade; a sociedade política, necessariamente democrática e inclusiva; e a 
sociedade civil, também necessariamente democrática e inclusiva. (DELGADO, 2017, 
p. 199). 

O ordenamento jurídico deve respeitar o Estado democrático de 
direito, este que possui em seu escopo, a dignidade da pessoa humana, assim como 
outros campos sociais do Direito, tais como o Direito da Seguridade Social, Direito do 
Consumidor. (Delgado, 2017). 

São os chamados direitos sociais previstos na Constituição Federal 
que embasam o ordenamento jurídico, garantindo o estado democrático de direito, 
onde existe hierarquia entre a leis, devendo todas estarem em conformidade com a 
Carta Maior. 

O ano de 2017 apresentou dois novos diplomas legais regentes da 
terceirização de serviços. Trata-se da Lei n. 13.429, de 31.03.17, e da Lei n. 13.467, 
de 13.07.17. (DELGADO, 2017). 

O primeiro diploma legal (Lei n. 12.429/17), embora faça referências 
à terceirização em geral, no fundo produziu modificações mais especificamente no 
contrato de trabalho temporário, alargando-lhe, significativamente o seu prazo de 
duração. (DELGADO, 2017). 

Já o segundo diploma legal (Lei n. 13.467/17), se lido em sua 
literalidade gramatical, introduziu, de fato, regras voltadas à produção de mudanças 
substanciais no regime jurídico da terceirização de serviços em geral. (DELGADO, 
2017). 

A Lei n. 13.467/2017, de 13 de julho de 2017, alterou dispositivos da 
Lei n. 6.019/74, originalmente reguladora do contrato de trabalho temporário. Este 
diploma legal, desde as mudanças ocorridas em março de 2017, por intermédio da Lei 
n. 13.429/17 (ver alínea "a", supra), pode até mesmo se denominar de Lei do Trabalho 
Temporário e da Terceirização Trabalhista em Geral. (DELGADO, 2017). 

Pela análise do novo texto da Lei n. 6.019, percebe-se a presença de 
uma inovação muito significativa, introduzida pela Lei n. 13.467/2017, mas, 
lamentavelmente, de inequívoco direcionamento precarizante. (DELGADO, 2018). 

Essa inovação consiste na referência à “transferência feita pela 
contratante da execução de quaisquer de suas atividades, inclusive sua atividade 
principal, à pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviços que possua 
capacidade econômica compatível com a sua execução” (novo art. 4º-A, Lei n. 



VI Encontro de Pesquisa e X Encontro de Iniciação Científica da FATEB – Telêmaco Borba - PR, 24 e 25 de 
outubro de 2019 

 

6.019/74; grifos acrescidos). Neste sentido há também o novo art. 4º-C da mesma Lei 
n. 6.019 (“... quando e enquanto os serviços, que podem ser de qualquer uma das 
atividades da contratante, forem executados nas dependências da tomadora, ...” — 
grifos acrescidos). Na mesma linha reverbera o novo art. 5º-A da Lei n. 6.019/74 
(“Contratante é a pessoa física ou jurídica que celebra contrato com empresa de 
prestação de serviços relacionados a quaisquer de suas atividades, inclusive sua 
atividade principal” — grifos acrescidos). (DELGADO, 2018). 

Com o advento da lei 13.467/2017, diversas foram as alterações na 
legislação trabalhista, vários institutos protecionistas foram alterados, a terceirização 
foi uma delas, esta qual detinha um núcleo protecionista, limitado, fora modificado sem 
fronteiras, alterando o instituto da terceirização e abrindo portas para a exploração do 
trabalhador. 

O art. 4º-A2 da lei 6.019/74, incluído pela lei 13.467/2017 traz a 
definição de prestação de serviços a terceiro, ou seja, considerando a prestação de 
serviços a terceiros a transferência da execução de quaisquer atividades, inclusive a 
principal. 

Não há mais, portanto, diferenciação entre terceirização em atividade-
fim e em atividade-meio, sendo permitida a terceirização em qualquer atividade da 
empresa tomadora de serviços, ainda que esta seja sua atividade principal. Tal 
ampliação das possibilidades de terceirização é confirmada pelo legislador quando 
este define o contratante (tomador dos serviços), assim dispondo: “Contratante é a 
pessoa física ou jurídica que celebra contrato com empresa de prestação de serviços 
relacionados a quaisquer de suas atividades, inclusive sua atividade principal” (art. 5º-
A, Lei n. 6.019/74). (ROMAR, 2018). 

Essa inovação consiste na referência à “transferência feita pela 
contratante da execução de quaisquer de suas atividades, inclusive sua atividade 
principal, à pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviços que possua 
capacidade econômica compatível com a sua execução” (novo art. 4º-A, Lei n. 
6.019/74; grifos acrescidos). (DELGADO, 2018). 

O artigo 4-B3 da lei 13.467/2017 traz os requisitos que regulam o 
funcionamento da empresa que presta serviços a terceiros. 

O salário do obreiro ficou a ser designado pela vontade das partes 
(contratante/contratada), o art. 4-C §1º dispõe que se assim entenderem poderão 
estabelecer se os empregados farão jus a salário equivalente ao pago aos 

 
2 "Art. 4º-A. Considera-se prestação de serviços a terceiros a transferência feita pela contratante da 
execução de quaisquer de suas atividades, inclusive sua atividade principal, à pessoa jurídica de direito 
privado prestadora de serviços que possua capacidade econômica compatível com a sua execução 
3Art. 4o-B.  São requisitos para o funcionamento da empresa de prestação de serviços a terceiros:   
I - prova de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ);   
II - registro na Junta Comercial;                 
III - capital social compatível com o número de empregados, observando-se os seguintes 
parâmetros:                   
a) empresas com até dez empregados - capital mínimo de R$ 10.000,00 (dez mil reais);                
b) empresas com mais de dez e até vinte empregados - capital mínimo de R$ 25.000,00 (vinte e cinco 
mil reais);                  
c) empresas com mais de vinte e até cinquenta empregados - capital mínimo de R$ 45.000,00 (quarenta 
e cinco mil reais);                 
d) empresas com mais de cinquenta e até cem empregados - capital mínimo de R$ 100.000,00 (cem 
mil reais); e               
e) empresas com mais de cem empregados - capital mínimo de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta 
mil reais).                    
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empregados da contratante, ou seja, percebe-se clara afronta ao princípio da 
isonomia. 

A segunda mudança muito impactante promovida pela Lei n.13.467 
/2017 consiste na consagração da idéia da discriminação salarial entre os 
trabalhadores terceirizados e os empregados da empresa contratante (art. 4º-C, § 1º, 
Lei n. 6.019/74). Ou melhor, a possibilidade de escolha contratual, pelas empresas, 
entre se adotar urna prática discriminatória ou não quanto aos salários dos 
trabalhadores terceirizados. (DELGADO, 2017, p. 209). 

Nota-se clara afronta ao texto Constitucional, apenas na análise dos 
artigos supracitados, tendo em vista uma interpretação humanista embasada nos 
preceitos da Carta Magna. 

Delgado (2017) traz uma análise a respeito da temática: 
[...]a matriz constitucional de 1988 e a matriz internacional imperativa no 
ordenamento jurídico brasileiro, que fixam os parâmetros para a interpretação 
de regras de legislação ordinária no País, não absorvem a ideia de 
terceirização desenfreada, sem peias, absolutamente descontrolada. 

Conclui que as alterações trazidas pela Reforma Trabalhista afrontam 
diversos preceitos Constitucionais e princípios do direito do trabalho, deixando de 
seguir a Carta Magna e agindo por si só em um viés de buscar aumentar a economia 
do país nas custas do Trabalhador, restringindo seus direitos, suas garantias e 
libertando as rédeas do empregador para contratar livremente sem regras. 

 
3.3 A NOVA CONSTRUÇÃO DA TERCEIRIZAÇÃO COMO FENÔMENO VIOLADOR 
DO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DO VALOR SOCIAL DO TRABALHO 

 
Se o trabalho por conta própria, realizado para fins de sobrevivência, 

já possuía em si a ideia de pena, o trabalho por conta alheia impôs um sentimento 
bem mais negativo. É que as ideias mais remotas em torno do assunto sempre 
relacionaram o trabalho ao sofrimento e à dor. São recentes as concepções do 
trabalho como atributo de dignidade. (MARTINEZ, 2016). 

A ressignificação da palavra “trabalho” como atributo de dignidade e 
devalor, decorreu de um novo sentido que lhe foi outorgado por aqueles que, sendo 
submissos (escravos e servos), encontravam nele a chave para a liberdade e por 
aqueles que, sendo livres, atribuíam a ele o valor de lazer e de aperfeiçoamento do 
espírito. Nessa ordem de coisas, o trabalho humano evoluiu “do sombrio ermo moral 
da escravidão para a aspereza relativa da servidão (à pessoa ou à gleba), que imperou 
na Idade Média, e desta para o remanso do humanismo renascentista e do iluminismo 
da Idade Moderna, até chegar ao contrato de trabalho concebido no ventre da 
Revolução Industrial”. (MARTINEZ, 2016). 

O princípio do Valor Social do Trabalho ganhou notável 
reconhecimento com a chegada da Constituição Federal, José Carlos Schmitz (2012) 
aborda o assunto da seguinte forma: 

Até o advento da Consolidação das Leis do Trabalho, no ano de 1943, a 
relação contratual de trabalho no Brasil era regulamentada pelo Código Civil 
de 1916, que usava a terminologia “locação de serviços”, conforme se 
verificava da Seção II, artigos 1216 a 1236. Apesar da Consolidação das Leis 
do Trabalho, a expressão foi mantida como sinônimo de contrato de trabalho. 
Tal expressão não mais se coaduna com a realidade atual, pois a CRFB 
elevou, como assim fez com a Dignidade Humana, o Valor Social do Trabalho 
à categoria de Princípio Constitucional Estruturante; anuncia que a ordem 
econômica deve fundamentar-se na valorização do trabalho humano; elencao 
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trabalho como Direito Social; e, ainda expressa o trabalho como o primado 
da ordem social. (JOSÉ CARLOS SCHMITZ, 2012, p. 9). 

A ordem econômica tem seus fundamentos no trabalho humano, 
previsto no art. 170, caput da Constituição Federal, visa assegurar a todos a existência 
digna, respeitando vários princípios que são elencados nos incisos deste artigo, 
principalmente o inciso VIII que prevê a busca do pleno emprego, a ordem social se 
estrutura com fundamento no trabalho, e como objetivo o bem estar e a justiça social, 
o valor social do trabalho tem como base a sobrevivência digna do homem, através 
do trabalho, encaminhando a inclusão social, possui sustentáculo no art. 1º, IV da 
Constituição Federal. 

A Constituição da República Federativa do Brasil em seu art. 1º, IV 
tem como fundamento os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa, a ordem 
econômica tem seus fundamentos no trabalho humano conforme o art. 170, Caput, 
dispõe ainda, o art. 193 a respeito de que a ordem social tem seus basilares 
fundamentais no trabalho. (FINATI, 1996).  

Conforme Jailton Macena de Araújo (2017) o valor social do trabalho 
tem suas origens no homem – portanto, em momento anterior à convivência em 
sociedade -, isto porque, embora seja mais próximo da razão do que do instinto, a sua 
realização já era ligada a mais primária e inafastável das necessidades, a 
sobrevivência. 

Com esse entendimento, percebe-se que o trabalho traz 
oportunidades para o homem, benefícios para a sociedade e regula a ordem 
econômica do País, além de garantir subsistência, inclui socialmente o cidadão, sendo 
esse um dos direitos mais importantes ao homem depois do direito à vida. (FINATI, 
1996). 

A Constituição Federal de 1988 elevou como assim fez com a 
Dignidade Humana, o Valor Social do Trabalho à categoria de Princípio Constitucional 
Estruturante, elenca o trabalho como Direito Social, e, ainda expressa o trabalho como 
primado da ordem social. (SCHIMITZ, 2012). 

Conforme Silva (2001, p. 764),a Constituição Federal determina que 
o fundamento da ordem econômica encontra-se na “valorização do trabalho e na 
iniciativa privada, embora capitalista, a ordem econômica dá prioridade aos valores 
do trabalho humano sobre todos os demais valores da economia de mercado”, sendo 
que esta prioridade se dá no sentido de servir de norte à intervenção Estatal na 
economia, que não poderá priorizar o capital em detrimento do humano.(apud, 
SCHIMITZ 2012, p.130.) 

O princípio constitucional da valorização do trabalho emerge como 
uma forma de proteção humanística ao trabalhador, no intuito de preservar sua 
dignidade contra a exploração da atividade econômica. (SCHIMITZ, 2012). 

A qualificação do trabalho como um direito da personalidade, começa 
a erigir-se como direito humano fundamental, no qual se funda, no artigo 5º, inciso 
XIII, da Lex Mater, que garante: “é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou 
profissão”. Mesmo que sob os limites do que “a lei estabelecer”, “a liberdade de 
trabalho, ofício ou profissão abarca conteúdo amplo, abrangendo a liberdade de 
comércio e indústria. Tanto as pessoas físicas como as jurídicas podem valer-se desta 
garantia constitucional, indistintamente” (BULOS, 2009, p. 175, apud GONÇALVES, 
2013, p.133.) 

A reforma trabalhista liberou o acesso à terceirização, estando 
permitida a terceirização da atividade fim, contrariando os princípios Constitucionais, 
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Delgado (2017), traz em sua obra que a Constituição de 1988 limita o processo de 
terceirização laborativa na economia e na sociedade. 

Os limites da Constituição ao processo terceirizante situam-se no 
sentido de seu conjunto normativo, especialmente em suas normas principiológicas 
assecuratórias da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III); da valorização do trabalho 
e especialmente do emprego (art. 1º, III, combinado com art. 170, caput); da igualdade 
em sentido material, em contraponto ao seu antigo viés meramente formal 
(Preâmbulo; art. 3º, I; art. 5º, caput; Capítulo II do Título II: Direito do Trabalho; art. 
170, caput; art. 193); da segurança também em sentido humanístico e social, em 
contraponto ao seu antigo viés meramente patrimonialístico (Preâmbulo; art. 1º, III; 
art. 3º, I e III; art. 5º, caput; art. 6º); do combate à discriminação de pessoas humanas, 
inclusive no mercado de trabalho (art. 3º, IV; art. 7º, XXXII). (DELGADO, 2017). 

Os objetivos Constitucionais buscam a erradicação da pobreza e da 
marginalização, buscam ainda, reduzir as desigualdades sociais, além da promoção 
do bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer 
outras formas de discriminação (DELGADO, 2017, p. 545). 

Delgado (2018) discorre sobre o art. 170 da Carta Magna, que trata 
sobre a ordem econômica: 

Assim, dispõe, enfaticamente, o art. 170, caput, que elenca os “Princípios 
Gerais da Atividade Econômica”: “A ordem econômica, fundada na 
valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a 
todos existência digna, conforme os ditames da justiça social, observados os 

seguintes princípios: (...). 

Insista-se: a partir desse sólido contexto principiológico e normativo é 
que a Constituição estabelece os princípios gerais da atividade econômica (Capítulo I 
do Título VII), fundando-a na valorização do trabalho e da livre iniciativa, tendo por fim 
assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social (caput do 
art. 170). Por essa razão é que, entre esses princípios, destacam-se a função social 
da propriedade (art. 170, III), a redução das desigualdades regionais e sociais (art. 
170, VII), a busca do pleno emprego (art. 170, VIII). (DELGADO, 2017, p.546). 

A ordem social baseia-se no trabalho como objetivo de bem estar e 
justiça social, Delgado (2018), trata sobre o assunto elencando o art. 193 da 
Constituição Federal. 

Na mesma linha de coerência, o Texto Máximo estabelece a 
disposição geral da ordem social (Capítulo I do Título VIII), enfatizando que esta tem 
como base o primado do trabalho, e como objetivo o bem-estar e a justiça sociais (art. 
193). (DELGADO, 2018). 

Compreende no valor social do trabalho diversos princípios 
protecionistas, tanto princípios trabalhistas quanto princípios Constitucionais, devido 
a isso que o labor humano deve possuir respaldo em uma legislação protecionista, 
tendo em vista o histórico de abusos sofridos pelo homem trabalhador, buscou assim, 
garantir o mínimo ao trabalhador, pois percebeu que a economia gira em torno do 
trabalho humano e assim buscou evitar que o empregador lucrasse em cima do 
trabalho humano, garantindo o mínimo ao trabalho, protegendo o trabalhador dos 
abusos que poderão ocorrer com a contratação do empregado. 

Para a Constituição, em consequência, a terceirização sem peias, 
sem limites, não é compatível com a ordem jurídica brasileira. As fronteiras 
encontradas pela experiência jurisprudencial cuidadosa e equilibrada para a prática 
empresarial terceirizante, mantendo esse processo disruptivo dentro de situações 
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manifestamente excetivas, atende, desse modo, o piso intransponível do comando 
normativo constitucional. (DELGADO, 2017). 

 
CONCLUSÃO 

Portando, conclui-se que, o trabalho humano deve ser protegido, para 
que haja a efetivação do seu sentido, ou seja, para que a sua verdadeira função seja 
efetivada, onde, deve-se respeitar as garantias fundamentais, os direitos adquiridos 
para que se atinja a dignidade da pessoa humana através do trabalho, não possuindo 
mais a característica de penosidade e sim, consumando sua função social de direito, 
dever e dignidade, conforme prevê o valor social do trabalho. 

Entende-se que o instituto da terceirização viola não apenas o 
princípio do valor social do trabalho, mas também os demais princípios protecionistas 
abordados pela própria consolidação das leis trabalhistas. 
 

REFERÊNCIAS 

ANGRA, Walber de Moura. Curso de Direito Constitucional. 9ª Edição. Editora 
Fórum. Belo Horizonte, 2018. 
 
ARAÚJO, Jaílton Macena de. Valor Social na Constituição Federal de 1988: 
Instrumento de Promoção de Cidadania e de Resistência à Precarização. Revista 
de Direito Brasileira. São Paulo, SP, V. 16, Nº17, p. 115-134, Jan/Abr. 2017. 
 
DELGADO, Mauricio Godinho. Curso de Direito do Trabalho. 16ª Edição. Editora 
LTr – São Paulo, 2017. 
 
DELGADO, Maurício Godinho. Curso de Direito do Trabalho. 17ª Edição. Editora 
LTr – São Paulo, 2018. 
 
DELGADO, Mauricio Godinho. Curso de Direito do Trabalho. 7ª Edição. Editora LTr 
– São Paulo, 2008. 
 
GONÇALVES, Carlos Roberto.Direito Civil Brasileiro. Parte Geral, 15ªEdição. 2017. 
 
Lei nª 6.019/74, de 3 de janeiro de 1974. Disponível 
em:<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l6019.htm>. Acesso em 27 nov. 2019. 
 
MARTINEZ, Luciano. Curso de Direito do Trabalho. 7ª Edição. Editora Saraiva – 
São Paulo, 2016. 
 
MARTINS, Sergio Pinto. Direito do Trabalho. 28ª Edição. Editora Atlas S.A. – São 
Paulo, 2012. 
 
ROMAR, Carla Teresa Martins. Direito do Trabalho Esquematizado. 5ª Edição. 
Editora Saraiva – São Paulo,2018. 
 
SHIMITZ, José Carlos. A Dignidade Humana, O Valor Social do Trabalho e 
Aplicação do Princípio da Proteção no Direito do Trabalho no Brasil. Revista 
Jurídica – CCJ. V.16, nº32, p. 121-138. Ago/Dez.2012. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l6019.htm


VI Encontro de Pesquisa e X Encontro de Iniciação Científica da FATEB – Telêmaco Borba - PR, 24 e 25 de 
outubro de 2019 

 

SEGURANÇA PÚBLICA E POLÍTICA PÚBLICA – UMA ANÁLISE DE 
CONCEITOS E CORRELAÇÕES PARA UMA GARANTIA 

FUNDAMENTAL 
 

Bruno Yossan Kawano1 
 
 
Área de Concentração: Direito 
 
Grupo de Trabalho: Administração pública e os dilemas do estado contemporâneo 
 
 

RESUMO 
 
O presente trabalho apresentado tem como problemática a análise da conjuntura da 
segurança pública no país, considerando-se, para tanto, a teoria do ciclo das 
políticas públicas. Em decorrência disso é necessário que se entenda como se deve 
dar a conjuntura nacional no que pertence a Segurança Pública e suas 
particularidades, ainda, frente a sua problematização, como se dá a atitude e ação 
estatal por meio de Políticas Públicas. Por força disso que se busca ao final a 
explicação do que se tratam as Políticas Públicas e como estas demonstram-se de 
tamanha importância para solução de problemas instaurados. Do ponto de vista 
metodológico trata-se de uma pesquisa exploratória, de cunho qualitativo, 
desenvolvida por meio do método dedutivo. Como instrumentos de coleta de dados 
destacam-se a pesquisa bibliográfica e documental. 
Palavras-chave: Constituição; Estado; Segurança Pública; Políticas Públicas 
 
 

ABSTRACT 
 
The present work presents as problematic the analysis of the public security 
conjuncture in the country, considering the public policy cycle theory. As a result, it is 
necessary to understand how the national conjuncture in what concerns Public 
Security and its particularities should be understood, also, in view of its 
problematization, as the attitude and action of the state through Public Policies. 
Because of this, we seek in the end to explain what Public Policies are about and 
how they are so important for solving problems. From the methodological point of 
view it is an exploratory research, of qualitative nature, developed through the 
deductive method. As data collection instruments stand out the bibliographic and 
documentary research. 
Key-words: Constitution; State; Public security; Public policy 
 
 
1. INTRODUÇÃO 

A sociedade é o local onde o indivíduo se relaciona, com decorrer da história, 
houve diversas modificações da estrutura Constitucional e sua aplicação. 

                                                 
1Acadêmico do 10º período do curso de Direito da Faculdade de Telêmaco Borba - FATEB – e-mail: 

<brunoykawano@gmail.com>. 
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O objetivo geral deste trabalho é conceituar e organizar o a forma que se 
demonstra a segurança pública no Brasil, visto a sua importância como direito 
fundamental e a sua precariedade nos dais atuais, partindo a conceituar a ação 
estatal de políticas públicas e como se relaciona ao problema enfrentado quando a 
insegurança social. 

Com o passar do tempo a Constituição obteve diversas formas e 
configurações, entretanto demonstrando apenas em sua Carta Magna de 88 uma 
configuração a fim de garantir de forma fundamental e incumbindo a si a 
responsabilidade pela asseguração da segurança pública.  

Desta forma, são claras as necessidades existentes em assegurar direitos, e 
por isso justifica-se o presente trabalho, a fim de entender a questão fundamental 
da segurança pública e ao demonstrar isso, também ser possível a elucidação de 
que a política pública é meio estatal para a configuração e asseguração de 
problemas enfrentados no que se refere a segurança no sentido de proteger e 
garantir direitos para os indivíduos que estão submetidos a Carta Magna. 

 
2. METODOLOGIA 

A metodologia utilizada é constituída fundamentalmente como um estudo 
dedutivo analítico, apresentando um estudo quanto a Segurança Pública diante da 
Constituição e seus reflexos na sociedade brasileira. Desse modo, realizando-se 
levantamento bibliográfico com autores de Direito Constitucional e da Área de 
Segurança Pública, seguindo a lógica de análise das discussões de Políticas 
Públicas no ordenamento jurídico brasileiro. 
 
3. DA SEGURANÇA PÚBLICA E DAS POLÍTICAS PÚBLICAS 

Quando fala-se em Segurança Pública é massivo a opinião quanto a 
insegurança generalizada, que segue norteado pelo medo e pela incerteza. A 
promessa de segurança a qual trata a Carta Magna do Estado na verdade a muito 
não se cumpre em sua forma estrutural perfeita. 

A sociedades, portanto, são seguidas do medo e da insegurança, e dentro 
desta situação buscam controlar estas circunstâncias a partir de atitudes mediáticas. 
Em nível global vislumbra-se a preocupação decorrente da insegurança, sendo que 
no modelo contratualista as sociedades abrem mão de parte de suas liberdades a 
fim de se criem organização para regular a segurança, como exemplo a ONU e 
alguns blocos econômicos, visando portanto a neutralização de riscos e garantia de 
segurança. 

A mesma ideia se transmite para o individualismo, sendo que o indivíduo 
cedendo parte de seus direitos ao Estado compele a este que lhe de garantias 
retroativas, portanto se sujeito a restrição de parte de seus direitos a fim de que se 
receba a perspectiva de uma segurança. 

Conhecidas como mass crime society, são assim denominadas sociedade 
onde se encontrar altos indicies de criminalidade e ainda que tal fator sendo 
encarado como peculiaridade inerente a vida em sociedade, ou seja, considerado 
normal. 

Diante de tais fatores observou-se que a Segurança Pública atualmente é 
titular do palco de relevantes discussões, podendo-se dizer que encontra-se, a 
sociedade, em uma “onda” de debate quando a segurança pública. Sendo assim, tal 
pauta insere-se em todos os campos políticos, independendo de crenças 
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ideológicas, pois é reconhecido o debate quanto ao Tema por todas as versões 
políticas atuais. 

Ainda que se fala do reconhecimento de tal pauta em campo político, ao 
mesmo tempo deve-se destacar que da mesma política se faz ausente movimentos 
ou manobras tendentes a manutenção da Segurança Pública, tendo sido por muito 
tempo usado como instrumento eleitoral, não obtendo efetivo efeito na prática. 

Não basta-se a ausência reconhecida do Estado na garantia da Segurança 
Pública, pode-se observar efeito contrário, uma vez que as medidas existentes 
tendem a ampliar a violência e a criminalidade.  

No Brasil, tal fenômeno tem sido visto com maior clareza nos últimos tempos, 
sendo que medidas tomadas como encargos para a melhoria da segurança, acabam 
por estimular o aumento da criminalidade, sendo reconhecido inclusive números 
superiores a locais com guerras estabelecidas. 

Portanto, procura-se demonstrar a definição de Segurança Pública, em sua 
plenitude, ou seja, em toda sua forma desde configuração social à direito 
fundamental do cidadão, tratando ainda da segurança pública como situação de 
risco. Ainda como tal definição se resguarda de normas que a inserem no 
ordenamento jurídico brasileiro, sendo objeto de elucidação.   

Em seguida o estudo de Políticas Públicas do Estado brasileiro em garantir a 
segurança pública, trazendo discussões de importe de criminalidade e insegurança 
no território brasileiro. Para que se embase tal afirmação far-se-á exemplificação de 
casos que denotam relevante repercussão. 

Por fim compilar-se-á tais informações a fim de que se obtenha embasamento 
suficiente para elucidar o leitor de que forma o Estado atua mediante a presença de 
um problema instaurado na sociedade que o legitima. 

 

3.1 SEGURANÇA PÚBLICA NA RELAÇÃO ESTADO-SOCIEDADE BRASILEIRA 

Neste ponto far-se-á referência direta a conjuntura temática no que consiste 
da segurança pública perante a sociedade brasileira. Tal tópico se justifica neste 
momento para que se entenda que a toda a base principiológica e forma Federalista 
de governo apresentada resulta na situação atual do país, podendo-se entender a 
partir das seguintes explicitações que a articulação recente quanto a área da 
segurança pública é fato gerador de tal discussão quanto sua satisfação pública. 

Segundo Tavares (2011, p. 568), o Brasil, desde 1822 tem a expectativa de 
que se busque a pacificação quanto ao controle da ordem social, sem que deixar de 
lado a luta contra a miséria, fome, desemprego. 

O que se observa é que o Brasil enfrenta questões de segurança pública sem 
que tivesse em algum momento uma estabilidade consideravelmente confortável, 
ainda que se possa verificar a atuação em garantir a ordem pública, se verifica 
também que até mesmo em momentos autoritários não fora possível o controle da 
criminalidade do país. Com a aplicação da democracia não se fez esse quadro 
mudar como se buscava quando da Carta Magna se vê inserido a busca pela 
garantia de segurança ao cidadão, ou seja, a criação principiológica e de 
dispositivos de garantia a segurança não alteraram a situação brasileira. 

Com a Constituição de 1988 se firmou a importância de garantir por meio de 
dispositivos legais a preservação da segurança pública para a sociedade. Tal 
dispositivo ainda se denota interpretativamente a função do Estado e o direito do 
povo exaurido do artigo 144 da CF/88 e como comenta José Miguel Garcia Medina: 
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“I. Segurança pública como direito fundamental. Realiza-se a segurança 
pública para a manutenção ou restauração da ordem pública, da 
incolumidade das pessoas e do patrimônio. Trata-se de dever do Estado 
(art. 144, caput), ao qual corresponde, pois, o direito fundamental pelo art. 
5º, caput. O direito à segurança, assim, ‘é prerrogativa constitucional 
indisponível, garantindo mediante a implementação de políticas públicas, 
impondo ao Estado a obrigação de criar condições objetivas que 
possibilitem o efetivo acesso a tal serviço’ (MEDINA, 2014). (STF, RE 
559.646- AgR, rel. Min Ellen Gracie, j. 07.06.2011)”. (2014 p. 581). 
 

Decorrente do dispositivo Constitucional a atividade cumpridora da segurança 
pública é exercida pela polícia. Presentes a figura da Polícia Federal em atuações 
delimitadas pelo próprio dispositivo, em âmbito municipal se prevê a possibilidade de 
constituição de guardas municipais responsáveis pelo asseguramento do patrimônio 
público, tendo suas particularidades estabelecidas conforme o quantitativo 
populacional no município. Ainda no artigo 144 da CF 88 apresenta-se as figuras da 
polícia militar e civil que serão diretamente subordinadas aos Governadores dos 
estados ou do Distrito Federal, sendo a primeira responsável por serviço ostensivo e 
preventivo e a última incumbida da investigação penal. 

Importa dizer o valor dado a atuação do Estado quanto a segurança quando 
se vem a delimitar restrições a servidores atuantes na prestação deste serviço 
público. Tal restrição ocorre justamente em decorrência do reconhecimento da 
importância que a Constituição deu a prestação do serviço de Segurança Pública, 
onde servidores desta área, bem como aos serviços de saúde pública, não gozam 
de mesmo direito à greve estabelecido a servidores não inclusos nestas áreas. Tal 
entendimento do STF ficou demarcado a partir da Reclamação 6568 SP, onde 
atuara como Ministro Presidente o Excelentíssimo Ministro Eros Grau, com data de 
julgamento em 21 de maio de 2009. 

A criminalidade neste momento se viu em fator aumentativo gerando com isso 
maior descontentamento referente a segurança pública, aumentando o número de 
insegurança e medo do povo. Devido a tais aumentos, observa-se desde longe a 
busca por segurança sendo fato que se legitima a violação de direitos fundamentais 
a indivíduos que confrontem a paz social para que se preserve o sentimento de 
segurança de pessoas que não atuam contra a ordem pública.  

Após a democratização se expandiram os conflitos, até mesmo por conta a 
liberdade concedida ao povo, de modo que o crime, a violência e a insegurança se 
intensificam por conta de modalidades criminosas antes pouco vistas como a 
organização criminosa e tráfico de drogas e armas pela corrupção, se tornando 
questões “comuns” ao povo brasileiro, visto em maior grau na áreas de periferia 
onde serviços essenciais acontecem em menor contingencia. (PINHEIRO, 1998, p. 
178). 

Entretanto com acontecimentos atuais do pais no tocante a corrupção 
demonstra que o âmbito corrompido da política na verdade é quem maneja a 
criminalidade que antes era analisada em maior número na periferias, ou seja, a 
questão de que periferias contém a responsabilidade por parte instaurada de 
criminalidade hoje é vista como instrumento de manutenção de crimes de grau muito 
mais elevado, aqueles vindo de altos cargos do Governo, o que de fato aumenta 
mais ainda a insegurança do povo brasileiro. 

Em decorrência desse aumento de taxas de criminalidade segue-se o medo, 
que torna a população avessa a mudanças e articulações que possam resultar em 
melhoria, tratando a partir desse momento de exigências a medidas mais gravosas 
com o intuito de se combater imediatamente a criminalidade, já aliado ao Governo 
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esses ideias tendem a se cercar de uma fundamentação de que as manobras 
articuladas são para o interesse público. (LEMGRUBER, 2002, p.155). 

Para que se possa buscar alternativas de melhorias para a questão da 
Segurança Pública é necessário que se entenda como se construiu tamanha 
criminalidade e insegurança.  

Algumas hipóteses foram levantadas diante disso. A primeira refere-se ao 
conjunto de mudanças presentes no Brasil a partir do século XX, mais precisamente 
depois da redemocratização do Estado, foram tempo que grandes mudanças e 
todas elas em curto espaço de tempo, onde até então o país era permeado por 
questões agrárias tornava-se urbano e industrializado gerando crescimento 
econômico, ampliando-se oportunidade e escolaridade. Ocorre que diferentemente 
do se pensa o crime segue a riqueza e não a pobreza, ou seja, tal expansão 
polarizou a sociedade na medida de suas riquezas implementando-se hierarquias 
sócias, tornando um cenário suscetível ao crime. (ADORNO, 2012, p.77). 

Outro fato que tais mudanças trouxeram fora a influência em questões sociais 
e culturais, em decorrência da imensidão do Estado Brasileiro se percebe que não 
se construiria de forma alguma uma visão uníssona social. Ora existentes 
pensamentos mais democráticos, ora tomados pela insegurança, gerou-se 
descontentamento em todas as frentes sociais, uma vez que não se denota em 
nenhuma delas a segurança cidadã. Tais conflitos acabam por enfraquecer a 
sociedade e ainda por diminuir a confiança do povo as instituições que se 
encarregam da aplicação legal e oferecer segurança pública. 

Segundo Humberto Barrionuevo Fabretti, quanto a esse período de grandes 
mudanças no país: 

 
“(...) foi nesse “vácuo” que a sociedade brasileira assistiu à chegada do 
crime organizado entre as classes populares, principalmente através do 
tráfico e comércio de drogas. Mas, além das classes mais baixas, os 
segmentos mais levados do estrato socioecomico também seriam 
responsáveis, pois se dedicaram a atividades conexas como lavagem de 
dinheiro, fraudes bancárias, corrupção de autoridades, de políticos etc. 
Ainda, a classe política também participaria dos mercados ilegais através do 
financiamento ilegal de campanhas políticas, corrupção e enriquecimento 
ilícito.”  (2014, p.74) 
 

A segunda conjuntura presente nesta análise é institucional, que apesar de 
muito apoiado não se denota substancialmente força necessária para o embate a 
criminalidade. Este eixo compreende que no Brasil não se instaurou completamente 
a monopolização estatal da força para o combate ao crime, e que essa ausência 
seria o resultado do enfraquecimento do poder público em exercer controle sobre o 
crime. Trata de que o sistema judicial se apegou à criminalização do comportamento 
dos pobres, e que as instituições policiais continuam avessas a reformas 
institucionais, crendo que a criminalidade se restringe absolutamente a força policial, 
ignorando que a realidade da segurança pública hoje demanda esforços policiais, 
governamental e da sociedade civil. (ADORNO, 2012 p.79). 

Tal tese apresentada pelo autor demonstra dois momentos diferentes de 
pensamento, em primeiro momento recaindo a questão do monopólio do Estado 
sobre a segurança pública como causa da criminalidade, como se em contraponto o 
Estado detivesse o monopólio total seria também capaz de garantir níveis de 
segurança mais favoráveis. Em outro ponto trata como possível resposta a essa 
hipótese de que a realidade é que necessita-se da presença da sociedade civil para 
a manutenção e garantir maior segurança social. 
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Entretanto os modos demonstrados de resultante a criminalidade não são 
contraditórios e de que a conjuntura das duas hipóteses resultaria sempre no 
aumento da insegurança e criminalidade. Se houve de certa forma o aumento do 
sentimento de insegurança, de ineficácia e de ausência de aplicação de lei; ocorreu 
também a institucionalização da violência como forma de linguagem, a 
representação do medo que ordem e criam manejos na regulamentação da vida em 
sociedade, atribuindo-se sentido ao inevitável do crime, como mortes, ilegalismos, e 
controle da sociedade. (ADORNO, 2012, p.79). 

Importa destacar a fala de Paulo de Mesquita Neto (2011, p.31), onde o 
fracasso ocorre por deficiências no cerco à políticas e sua implementação, por erros 
de prestação do serviço de organizações responsáveis pela segurança pública e por 
“problemas estruturais da sociedade brasileira, entre os quais a exclusão e 
marginalização econômica, social e cultural de amplos segmentos da população”. 

Com isso se nota que as articulações políticas do Brasil em nenhum momento 
conseguiu alterar esse quadro agravante de crescimento de insegurança e 
criminalidade, nem mesmo diante da atual Constituição do país, que trata com 
especialidade a questão de segurança pública como anteriormente nunca tratado. 
Em decorrência a isso é possível verificar que a sociedade como um todo demonstra 
a necessidade de articulações de políticas públicas e promoção de proteção dos 
direitos humanos. (ADORNO, 2012 p.79). 

Essa forma de pensar demonstrada acima relata grande corrente de que a 
verdadeira segurança pública ocorre com a partir da garantia de direitos humanos 
para todas as pessoas, não obstante isso já esteja inserido no ordenamento 
brasileiro, os autores desta corrente entendem que a disparidade de ostentação 
destes direitos é resultante de parte da criminalidade, sendo que neste ponto é que 
se deve buscar a solução para tal problema. 

Em nenhum momento se nega que a Constituição Cidadã de 1988 
representou grande marco evolutivo para a vida em sociedade e a relação do povo 
com o Estado introduzindo inclusive destaques a segurança pública não vista 
anteriormente. Segundo Claudio Pereira de Souza Neto: 

 
“a história constitucional brasileira está repleta de referências difusas à 
segurança pública. Mas até a Constituição de 1988, não havia capítulo 
próprio, nem previsão constitucional mais detalhada, como agora se verifica. 
Por te “constitucionalizado”, em detalhe, a segurança pública, a Constituição 
de 1988 se individualiza ainda no direito comparado, em que também 
predominam referências pontuais”. 
 

O que se pode retratar disto é que a forma com que se organizou o Estado 
Brasileiro a partir da Constituição Federal de 1988 é que permitiu a adequação da 
segurança pública como dispositivo próprio no caderno legal, no caso, atribuindo a 
função da manutenção da segurança pública ao próprio Estado. 

Com isso, ocorre uma união de direitos a serem estabelecidos uma vez que 
diante da função de segurança pública, ainda se deve respeito constitucional ao 
asseguramento dos direitos fundamentais e humanos da pessoa. Tal fator 
demonstra que na situação atual do Brasil, ainda que as autoridades públicas 
busquem promover o respeito aos direitos e garantias fundamentais, em sua 
maioria, encontram dificuldades no tocando ao combate à criminalidade. 
(FABRETTI, 2014 p.81). 

Tais afirmações server para que se demonstre que neste sentido não se 
conseguiu muita evolução quando se falar em segurança pública, aderindo ao 
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garantismo atribuído a Constituição. Entretanto por si só a Constituição não garante 
tais direitos, assim como todo restante de seu caderno é necessária a 
implementação de medidas que visem o cumprimento de tais garantias. Ainda que 
se entenda isso, no Brasil não se vê a atuação Estatal cumprindo com medidas que 
gerassem resultados positivos. Estando não apenas mal discutida na área política 
como também mal preparada por políticas públicas, restando a utilização de 
mesmices a muito tempo aplicadas, e fracassadas. (HASSEMER, 1994 p.56). 

Nesse viés se percebe que a asseguração da segurança pública 
exclusivamente pela força e utilizando-se do poder da Administração Pública de 
polícia é finito, ou seja, não necessárias outras medidas que se atuem em conjunto 
para que ocorra um melhoria. Essas meninas é onde se encontra a discussão de 
tamanha insegurança, e também onde se defende que as mesma devem vir pautas 
às garantias dos direitos fundamentais e humanos da pessoa. 

Outro autor defende essa relação democrática com a segurança pública, 
Fabio Konder Comparato em seu livro pra viver a democracia (1989, p. 197) destaca 
que: “não só afirmaria que é possível compatibilizar segurança e democracia, como 
sustentaria que não existe regime de maior segurança para a sociedade civil do que 
o democrático”, aduzindo ainda que “É só a democracia que garante ao máximo a 
plena satisfação dos legítimos interesses de indivíduos, grupos e da própria nação 
como um todo”. 

Com isso Humberto Barrionuevo Fabretti declara que: 
 

“A respostas à segurança pública precisam ser construídas a partir da 
democracia – isto é, precisam garantir o direito à segurança dos cidadãos -, 
e nos limites da democracia – não pode para isso negar direitos aos outros. 
No Brasil isso somente é possível a partir da Constituição Federal de 1988”. 
(2014 p.82). 
 

Cumpre dizer com isso que toda a persecução seguida pelo Estado brasileiro 
no sentido de fomentar o crescimento da segurança pública cerca-se de ações do 
meio democrático, uma vez que tal segurança se restringe unicamente a taxas de 
criminalidade, mas também no sentimento de segurança da pessoa dentro de sua 
sociedade e em relação ao Estado. Diante desta afirmativa se vê que a medida a 
rigor é a ação Estatal promovedora desta dita segurança pública fomentada por 
articulações de condão político emergindo-as a fim de que de fato proporcionem 
alguma mudança.  

A partir de então importa o estudo que seguirá, onde se tratará destas ações 
do Estado, as chamadas políticas públicas, em especial as que tratam do serviço de 
segurança pública uma vez que a formação do Estado brasileiro incumbe a si a 
responsabilidade de sua articulação. 
 

3.2 POLÍTICAS PÚBLICAS 

A partir do entendimento quanto a Segurança Pública, bem como o 
reconhecimento da busca do Estado em sua preservação e garantismo vê-se a 
necessidade da delimitação da atividade estatal com referência a sua efetiva ação, 
ou seja, a partir do momento que se reconhece que o Estado é detentor do dever de 
garantir a Segurança Pública para a sociedade necessita-se que demonstre como o 
fará. Nesse momento que se destacam as Políticas Públicas que se tratam da 
articulação estatal para a formulação de medidas que visam resolver alguma 
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questão existente, no caso deste trabalho a Segurança Pública, ou seja, se trata de 
políticas formuladas a fim de garantir o interesse público. 

A partir daqui observar-se-á o conceito deste instituto, delimitando como sua 
presença atuara fundamentalmente para a progressão da ação estatal, seguindo 
para suas especificidades e modalidades, pois como toda medida estatal a Política 
Pública obedece regramentos que serão exauridos adiante, restando portanto em 
dizer todo processo de formulação e aplicação, por fim tratar-se-á diretamente da 
área em estudo a Segurança Pública e como tal ação do Estado tem fundamental 
presença para mudanças consubstanciais de alteração do quadro brasileiro. 

A Política Pública neste viés deve ser entendida como sua forma relacional 
com a sociedade, ou seja, como a forma de o Estado emergir diante a sociedade 
garantir o cumprimento da Constituição vigente, tratam de orientação para a tomada 
de decisão e posterior ação de sua formulação. A caminho disso Leonardo Secchi 
diz que “políticas públicas tratam do conteúdo concreto e do conteúdo simbólico de 
decisões políticas, e do processo de construção e atuação dessas decisões” (2015 
p. 01). 

Sendo assim, trata-se de uma diretriz formada para executar a ação estatal 
frente a uma questão de repercussão pública. Quando vemos da Constituição 
Federal de 1988 a presença de inúmeros direitos garantidos e em contraposto 
diversas obrigações ao Estado, observamos também a qualificação do mesmo em 
agir por meio dessas diretrizes a fim de organizar e promover a manutenção da vida 
de seu povo. 

Esta medida do Estado se constitui de dois elementos, o primeiro deles trata 
da intencionalidade pública e a segunda da resposta a um problema público. Ou 
seja, a partir do momento que em Carta Magna se vê a obrigação do Estado em se 
projetar a fim de resolver problemas públicos, também observamos que suas 
medidas serão embatidas a problemas que a sociedade encontra como situações 
relevantes e que fujam de sua normalidade.  

Mas para a análise da Política Pública é preciso entender do que se trata o 
problema público, por mais óbvio que pareça tal definição não se reside apenas 
naquela esfera subjetiva de anormalidade, pois o problema nem sempre será 
representado como momento derradeiro, o problema é possível no momento 
intermediário a normalidade e o alcance de uma situação requerida. O que se quer 
dizer com isso é que a lacuna existente entre o estado normal e o estado esperado 
se define como problema, pois o momento inicial se torna inadequado e existe a 
expectativa de melhoria. 

Ainda quanto ao problema público, define o autor Leonardo Secchi: 
 

Naturalmente, a definição do que seja um ‘problema público’ depende da 
interpretação normativa de base. Para um problema ser considerado 
‘público’, este deve ter implicações para uma quantidade ou qualidade 
notável de pessoas. Em síntese, um problema só se torna público quando 
os atores políticos intersubjetivamente o consideram problema (situação 
inadequada) e público (relevante para a coletividade) (2015 p.10). 
 

O Processo de solução destes problemas pode ser visto a partir de duas 
dimensões. A dimensão técnica que visa a adequação dos meios para o problema, a 
análise feita para imperativamente a utilização de certas medidas serem mais 
corretas e maior efetividade. A segunda dimensão é a política, esta por sua vez não 
se concentra na adequação, se trata de componente no processo da adequação da 
solução ao problema público, visa a “negociação” da articulação estrutural da 
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decisão que tem o condão de implementar soluções aos problemas, executados 
portanto pelo atores políticos onde determinaram seguimentos a serem percorridos, 
constituindo para isso modelos de ações políticas que serão viáveis e aceitas de 
modo geral. (HOWLETT, 2013 p.06). 

A partir de então que as sociedades recorrem à política, ao momento que se 
apresenta problema social se demonstra a necessidade do controle de conflitos e 
pacificação de estados sociais, uma vez que com a política se busca a resolução 
calma para problemas constantes. Para isso, Maria das Graças Rua escreve: 

 
As políticas públicas são resultantes da atividade política e que esta 
consiste na resolução pacífica de conflitos, processo essencial à 
preservação da vida em sociedade. Em segundo lugar, é indispensável o 
desenvolvimento da capacidade de distinguir entre atividade política e entre 
política pública e ações e decisões privadas, ainda que estas últimas 
venham a ser de interesse público. (2009 p.21/22). 
 

Interpretativamente, pode-se exaurir da declaração da autora que a política 
pública consiste em uma forma de articulação por meios que de toda forma 
correspondam a uma conjectura democrática, vez que trata-se de um atribuição 
estatal para manutenção da expectativa concedida do povo para o Estado por meio 
de sua Constituição. 

Concerne destacar a definição trazida a partir de Michael Howlett: 
 

Numerosas definições de ‘política pública’ tentam captar a ideia de que a 
policy-making é um processo técnico-político que visa definir e 
compatibilizar objetivos e meios entre atores sociais sujeitos a restrições. 
Essas definições todas postulam que as políticas são ações internacionais 
de governos que contêm tanto algum ou alguns objetivos articulados, por 
mais que esses objetivos tenham sido precariamente identificados, 
justificados e formulados, quanto alguns meios para alcança-los, de novo, 
independentemente de quão bem ou mal interligados estejam esses meios 
ao(s) objetivo(s). (2013, p.06). 

 

Trata de articulações voltadas a compor um conjunto de decisões tomadas 
pelos denominados atores políticos, em busca da união das dimensões acima 
demonstradas, integrando a ação política à técnica a fim de alcançar a melhor 
decisão para o problema específico. Importa dizer que a ação dos atores políticos 
em articular decisões é o método pelo qual se percorre para a formulação da 
solução, logo se entende que a tomada de uma série de decisões ocorrida a partir 
de um conjunto de atores políticos constrói sólida formulação de uma política 
pública. 

Ao momento que se visualiza a presença da política neste âmbito, logo se 
delimita a esclarecer que serão articulações estruturadas e fundamentadas para a 
solução de um problema instaurado. Tal planejamento é com maior frequência 
lembrada perante eleições onde se espera a busca por mudança significativas no 
cenário populacional, em contraposto os candidatos aproveitam tal procura para 
colocarem seu projetos de políticas públicas a exposição com a intensão da 
obtenção de votos. 

Nesse sentido se estabelece que a situação de política pública se vislumbra 
que: 

 
Nesse sentido, para que haja a atuação do Estado na elaboração e 
implementação de determinada política pública é indispensável a existência 
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de uma problemática dentro de um agrupamento social, que por sua vez 
mostre-se apto a levar esse conflito ao conhecimento daqueles que se 

encontram vinculado ao poder estatal. (FOGAÇA, 2019 p.173). 
 

A política pública decorre diretamente do termo policy que trata da formulação 
de propostas, se distinguindo do termo politcs que vigora a dizer que são as 
negociações internas do governo, formulação de acordos e estruturações internas 
geradas por atores sociais. Com tais menções é que se torna possível a visualização 
que a policy, ou seja, o desenvolvimento de políticas públicas se resulta da ação 
política decorrente do termo politics, compreendendo o conjunto de decisões e 
ações tomadas em prol da solução de um problema público. 

Assim se faz o dizer da autora Maria das Graças Rua: 
 

o termo policy é utilizado para referir-se à formulação de propostas, tomada 
de decisões e sua implementação por organizações públicas, tendo como 
foco temas que afetam a coletividade, mobilizando interesses e conflitos. 
Em outras palavras, policy significa a atividade do governo de desenvolver 
políticas públicas, a partir do processo da política. (2009 p.19). 
 

Ainda que se reconheça que uma tais articulações resultem na criação e 
formulação de políticas públicas deve-se deixar bem claro que não é uma regra, ou 
seja, nem toda decisão política se transformará em política pública. Neste viés se 
permeia atuação de atores políticos na medida em que estes agem de forma a 
uniformizar objetivos políticos com os meios a fim de resolver em uma solução de 
problemas. Até o presente momento resultou-se que as políticas públicas se tratam 
a articulação formulada por atores políticos que atuam dentro de suas diretrizes a fim 
da promoção de decisões que visem a formulação de medidas para combater 
problemas públicos.  
 
3.2.1 Ciclos de Políticas Públicas  

Percebe-se diante de todo exposto que a política pública, hoje, é o meio mais 
eficaz de solução de problemas existentes no país, isso porque uma vez que 
constituição por Lei Maior do país a forma de estruturação nacional, se vê em 
harmonia a ação Estatal em detrimento da garantia de direitos fundamentais como é 
o caso da segurança pública. Ocorre isso por conta da forma que se trata a política 
pública sendo levado em conta o cálculo social de alcance e necessidade. 

Partindo de então, cumpre demonstrar o caminho que a Política Pública 
percorre para sua implementação. Para isso far-se-á utilização do seguinte esquema 
demonstrativo trazida a partir dos ensinamentos de Michael Howlett (2013, p.12), 
que aufere um sistema cíclico de estabelecimento e configuração de uma política 
pública seguindo-se em ordem lógica de etapas: Montagem da Agenda; Formulação 
da Política; Tomada de Decisão Política; Implementação e Avaliação Política.         

Pode-se entender a estruturação acima demonstrada como fases a serem 
percorridas pela política pública a fim de sua implementação. Inicialmente destaca-
se a formação da agenda, ou montagem da agenda, nesse momento pode ocorrer 
por iniciativa do governo ou não. Neste momento se verifica parcialmente a 
viabilidade, a sequência de ocorrências sociais que a justifiquem e questões 
monetárias. Este momento é o mais importante da instauração de uma política 
pública pois ela definirá a forma que se estruturaram as demais, reconhecendo a 
inclusão do problema ao debate do poder público. (FOGAÇA, 2019 p.177). 

Ainda Maria das Graças Rua estabelece que: 
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Uma agenda de políticas consiste em uma lista de prioridades inicialmente 
estabelecidas, às quais os governos devem dedicar suas energias e 
atenções, e entre as quais os atores lutam arduamente para incluir as 
questões de seu interesse. A agenda de políticas resulta de um processo 
pouco sistemático, extremamente competitivo, pelo qual se extrai, do 
conjunto de temas que poderiam ocupar as atenções do governo, aquelas 
questões que serão efetivamente tratadas. (RUA, 2009 p. 66). 
 

Cumpre mencionar que a montagem de agenda para uma política pública não 
reflete em sua implementação obrigatória. Para que uma discussão passe a agenda 
é necessário a sua demonstração social de problema público. A criação de agenda 
retrata a discussão sobre a manutenção de um problema instaurado, e que tal 
discussão demonstre a ação do Estado em busca de sua normalização. 

Sua fundamentalidade pode ser percebida aos dizeres de Vitor Hugo Bueno 
Fogaça: 

Pode-se aferir que a relevância desse momento inicial de construção da 
política reside na capacidade dos mais diversos atores sociais – estando 
eles inseridos formalmente no ente governamental ou não – em fazer suas 
demandas passarem a ser consideradas como prioridade pelo poder 
público, visando a concretização de garantias até então relegadas a outros 
setores ou minimamente consideradas pelas políticas oficiais. A capacidade 
de organização e mobilização dos grupos de interesses impacta 
consideravelmente no êxito das propostas e pretensões ora apresentadas, 
sendo que tal predisposição é absolutamente proporcional ao resultado final 
da política construída. (2019, p.178). 
 

Não por acaso nesta etapa reside especial relevância para o cumprimento de 
uma efetivação da ação Estatal. Primeiramente ao ponte de considerar que a 
ordenação de uma montagem de agenda de política pública decorre diretamente de 
uma necessidade preordenada. Seguido de um estabelecimento desta montagem 
que afeta diretamente o seu sucesso posterior buscando a solução do 
enfrentamento a um problema encarado na constituição da política pública. 

Em segundo ciclo vem a formulação de políticas públicas, que 
necessariamente dependa a análise de alternativas possíveis para solução do 
problema, analisando as situações possíveis. Considera-se ainda a perspectiva 
social, pois a depender das relações da política pública com o contexto social ela se 
fará mais lenta ou mal estruturada. 

Nas palavras do autor Michael Howlett: 
 

Depois que um governo reconheceu a existência de um problema público e 
a necessidade de tornar-se um posicionamento a seu respeito, isto é, 
depois que o problema entrou na agenda formal do governo, espera-se que 
os policy-makers decidam-se por um curso de ação. A formulação desse 
curso de ação constitui o segundo estágio fundamento no ciclo da política 
pública (2013, p.123). 

 
O que se exaure do autor é que está fase delimita a concentração de esforços 

dos atores políticos afim de que se estabeleça caminhos a serem percorridos para 
solução do problema. Destaca-se aqui a pluralidade de ideias presentes em um 
enredo sem foco delimitado em questão de ação, proporcionando uma gama 
suficiente de análise para que se alterne entre as escolhas em busca da mais 
adequada ao problema enfrentado.  

No mesmo sentido, Vitor Hugo Bueno Fogaça destaca que: 
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Nesse segundo momento já existe por parte do poder público o 
reconhecimento da relevância e necessidade da implementação de medidas 
para a obtenção de determinados objetivos específicos, restando, agora, a 
definição dos caminhos e possibilidades a serem abordadas para maior 
aproveitamento de recursos e maximização dos resultados. (2019, p.178). 

 
A partir de então Michael Howlett descreve que a análise da formulação da 

política pública ocorre sob quatro fases. Quanto a apreciação, é o momento que 
interpretam-se e identificam-se os dados coletados acerca do problema, trata-se no 
geral de pesquisa e coleta de informações quanto ao problema, sendo que o 
governo nesse momento age gerando e recebendo informações quanto a 
problemática. A respeito do diálogo, trata da correlação entre a participação de 
atores políticas a perspectividade de solução, podendo ser formuladas por consultas 
formais ou decorrentes de audiências públicas. A terceira fase trata das 
deliberações, ou pelo autor chamado de formulação, ocorre a partir da combinação 
da atuação dos atores políticos a partir das opção de resolução apresentadas, 
formando-se uma forma de proposta que tornar-se-á ou não um projeto de lei, de 
toda forma buscando a negociação de ação Estatal. Por fim, a quarta fase trata da 
consolidação, onde então os atores políticos produzem uma espécie e negociação 
acerca da política pública em formação, acarretando na recepção ou não de 
recomendações entre si. (2013, p.124-125). 

Indo em frente quanto aos ciclos da política pública se vislumbra o 
denominado tomada de decisão política, esse por sua vez trata da escolha estatal 
de um medida a ser tomada como alternativa de solução ao problema analisado. É 
possível notar que neste momento ocorre a continuidade ao que se estabeleceu 
anteriormente, ou seja a exclusão das medidas não cabíveis e a decisão das que de 
fato tornarão a instaurar-se política pública. 

 
O estágio da tomada de decisão no processo política é aquele em que uma 
ou mais, ou nenhuma, das opções que foram debatidas e examinadas 
durante os dois estágios anteriores do ciclo político é aprovada como curso 
oficial de ação (HOWLET; RAMESH. 2013 p. 157). 
 

Sobre tal etapa discorre Vitor Hugo Bueno Fogaça: 
 

Tal fase encerra o primeiro bloco do chamado ciclo da política, visto que 
demanda, antes de tudo, disponibilidade orçamentária para a tomada de 
decisões, bem como de vontade e viabilidade política para o seguimento 
das ações, que dizem respeito justamente ao processo de implementação 
da política, o qual inaugura o segundo bloco de etapas constitutivas das 
políticas públicas. (2019, p.179). 

 
O que se vê nessa fase, portanto, é a preparação e a modelagem de 

medidas, realizando-se toda uma investigação sobre a sua implementação, 
conforme se destacaram a necessidade de avaliação de viabilidade (legal, 
conceitual, orçamentária), bem como a adequação social, prestação de necessidade 
e a consultiva popular. Importa dizer que não se tratam meramente de estudos com 
finalidades burocráticas, ainda que assim se enquadrem, mas que são medidas 
formais para a devida preparação para a implementação da política pública, visto 
que suas fases seguintes passaram a aplicar a medida amplamente estudada dentro 
deste primeiro bloco do ciclo. 

Iniciando-se o segundo bloco do ciclo se identifica a implementação da 
política pública, onde passar-se-á a aplicação e execução da política desenvolvida 
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em fases anteriores. Ou seja, este estágio passa a ornamentar o funcionamento da 
decisão tomada anteriormente, para que assim se repercuta efeitos de melhoria em 
detrimento do problema analisado. 

 
A implementação é um processo de diversos estágios que compreende 
diversas decisões para a execução de uma decisão básica, previamente 
definida em um conjunto de instrumentos legais. Idealmente essa decisão 
identifica os problemas a serem resolvidos, os objetivos a serem alcançados 
e as estruturas (arranjo institucional) de execução. (RUA, 2009 p.94). 
 

Trata-se da propositura de ação estatal para a efetiva colocada de medidas 
em prática, não sendo mais nesse momento questão de mero planejamento, onde 
de fato se persegue a toma da de ações positivas no sentido de promover e cumprir 
a demandada política pública, integrando nesse instante a promoção de ações 
públicas administrativas em torno da manutenção e sobreposição desta política 
pública formulada. 

 
Trata-se, efetivamente, da materialização das medidas até então existentes 
apenas em um plano administrativo, cujas operações, a partir de então, 
passam a demandar ações positivas dos gestores responsáveis e a 
delegação de competências para a superação de barreiras burocráticas, 
bem como a observância de todo o cabedal jurídico-administrativo 
necessário à plena e regular realização da política. (FOGAÇA, 2019 p.180). 

 
Ainda tem-se nas palavras do autor que formulou a forma cíclica de políticas 

públicas que esta fase demonstra superação do meio de formulação e passa para o 
de aplicabilidade, conforme assim se vê: 

 
Depois que um problema público conseguiu entrar na agenda política, 
depois que foram formuladas várias opções para resolve-lo e depois que o 
governo estabeleceu os objetivos políticos e se decidiu por um curso de 
ação, ainda cabe a ele colocar a decisão em prática. O esforço, os 
conhecimentos e os recursos empregados para traduzir as decisões 
políticas em ação compreendem o estágio de implementação do ciclo 
político. Enquanto a maioria das decisões políticas identifica os meios para 
perseguir seus objetivos, as escolhas subsequentes têm de alcançar 
resultados. Para que um política funcione, há que se alocar fundos, 
designar pessoas e desenvolver regras de como proceder. (HOWLET; 
RAMESH. 2013 p. 157). 

 
Com isso, a partir do momento que se aloca a necessidade da ação do 

funcionalismo público nesse momento, a seus atores demandam-se a destinação de 
esforços para o acompanhamento do processo de estabilização e produção de 
efeitos das políticas públicas que estiverem em questão, tratando da centralização 
de atenção estatal.  

A partir do momento do reconhecimento desta política pública como efeito de 
uma decisão em busca de um solução ao problema existente na sociedade é que se 
vê a presença de um trabalho técnico, desta vez já dentro da aplicação da decisão 
tomada, ou seja novas medidas internas a política pública implementada e que estas 
terão a função principal de manter a aplicação em sua maior eficácia possível de ser 
alcançada. Esse dinamismo decorrente a decisão implementada tem sua 
importância relevada na medida que tais medidas é possibilitaram o sucesso da 
ação estatal em torno do problema público. (FOGAÇA, 2019 p. 181).  
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Em outras palavras, a implementação consiste em fazer uma política sair do 
papel e funcionar efetivamente. Envolve os mais diversos aspectos do 
processo administrativo: desde a provisão de recursos no orçamento, 
formação de equipes, elaboração de minutas de projeto de lei autorizando 
realização de concurso para contratação de servidores, elaboração de 
editais para aquisição de bens ou contratação de serviços. (RUA, 2009 
p.95). 
 

Por fim, nesta tomada de divisão cíclica da política pública, se tem a fase de 
avaliação que como sua própria nomenclatura exime, trata-se no momento de 
verificação da ação da política pública. Nessa etapa é que se permanece o 
julgamento acerca da decisão implementada e seus reflexos. Não possuí uma 
função finalística, mas sim de complementação à implementação da política pública, 
uma vez que o seu teor de pesquisa resulta da formulação de demais mediadas de 
manutenção a ação estatal. É monitoramento dos resultados elencados pela política 
pública aplicada, sendo que tal consulta ocorrera tanto pelo governo, quanto por 
qualquer tipo de organização. 

 
Conforme destacado, o processo de avaliação – seja ele governamental ou 
externo – acaba por permear todos os ciclos de elaboração da política, não 
sendo restrito à simples avaliação de resultados, em que pese este se 
mostre como dos mais importantes para a Administração Pública, não 
apenas quanto ao seu aspecto orçamentário e de custo-benefício, mas 
especialmente quanto à avaliação da efetividade da política implementada. 
Tal etapa contribui para aperfeiçoar a formulação de políticas e projetos e 
apontar em que medida os governos se mostram responsivos frente às 
necessidades dos cidadãos. (FOGAÇA, 2019 p. 182). 

 
Nesse momento Maria das Graças Rua, destaca que a avaliação se conforta 

de dois momentos valorativos para a política pública, além de ainda complementar 
destacando a importância desta etapa para a evolução social: 

 
Através desta definição podemos reconhecer que a avaliação contém duas 
dimensões. A primeira é técnica, e caracteriza-se por produzir ou coletar, 
segundo procedimentos reconhecidos, informações que poderão ser 
utilizadas nas decisões relativas a qualquer política, programa ou projeto. 
Esta dimensão diz respeito à pesquisa avaliativa, que representa um 
instrumento da avaliação. A segunda dimensão é valorativa, consistindo no 
exame das informações obtidas, à luz de critérios específicos, com a 
finalidade de extrair conclusões acerca do valor da política, do programa ou 
projeto. Porém, a finalidade da avaliação não é classificar as intervenções 
“boas” ou “más”, “exitosas” ou “fracassadas”. Muito mais importante e 
proveitoso é apropriar-se da avaliação como um processo de apoio a um 
aprendizado contínuo, de busca de melhores decisões e de 
amadurecimento da gestão. (2009, p.109 - 110). 

 
Ao submeter-se uma política pública à avaliação, permite-se uma ampla 

discussão acerca do problema, nesse caso, tornando-se possível que o estudo 
resultante desta avaliação viabilize a produção de novas medidas ou ainda de novas 
políticas públicas de enfrentamento a problemas públicos. (HOWLET; RAMESH. 
2013 p. 199).  

A formulação desta avaliação é um meio relevante para a sociedade que se 
vê em um cenário já decorrente de problemas em determinado setor, o que releva a 
sua importância na medida de atribuir segurança ao cidadão no momento de 
cobrança da ação estatal de enfrentamento ao problema. 
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Além disso, em um contexto político onde há escassez de recursos para 
satisfação das demandas de todos os direitos e pretensões dos mais 
variados grupos sociais, a avaliação da política pública implementada ou em 
fase de construção pode-se mostrar como um dos instrumentos fiscalização 
e maximização do aproveitamento de recursos públicos aplicados. 
(FOGAÇA, 2019 p. 182). 

 
Importa dizer ainda que sua importância por consubstanciar na formulação de 

novas políticas públicas como acima destacado, mas também é cediço que a sua 
avaliação permeia relevante interesse para a política pública analisada, pois só 
assim se fara possível a análise de sua efetividade, podendo a partir disso a 
promoção de descontinuidade da política caso o resultante seja insatisfatório, 
porém, também podendo exaurir dessa pesquisa a formulação de novas medidas 
que reafirmem um resultado positivo obtido.  
 
4. CONCLUSÃO 

 Como se viu no presente trabalho existe um grande problema atual no 
campo político e de direito no Brasil, a impunidade se torna cada vez mais frequente 
e novos casos de insegurança vem à tona, os campos referentes a segurança 
pública estão em déficit e isso é um atraso para o país visto que acaba por atrasar a 
evolução social do Estado, não apenas os problemas ligados aos direitos da 
população, mas também a segurança que o povo sente ao estar inserido em uma 
sociedade cujo o ordenamento jurídico não traz confiança para suas relações. No 
Brasil enfrenta-se uma crise no que tange a segurança pública, a insatisfação 
popular se torna tão intensa que comentários sem fundamentos acabam ganhando 
força, o que é um erro, restando esta pesquisa com o dever de esclarecer fatos 
obscuros, sendo um deles o dever de o Estado, por conta de sua formulação diante 
da Constituição Federal em garantir e assegurar o cumprimento do direito 
fundamental à segurança pública. Como se viu durante todo o trabalho cientifico, a 
identificação dos conceitos reais de segurança pública e suas peculiaridades foram 
definidas para que seja possível a articulação de medidas que causem a rigidez do 
estado e o enfrentamento a um problema instaurado. Ainda demonstrado o sentido 
real de uma Política Pública, sua presença no Estado brasileiro e importância para o 
cumprimento do Estado com a garantia de direitos fundamentais. 

Portanto, este artigo cientifico dedicou-se à demonstrar a constituição de um 
real valor de segurança pública, que seu conceito demanda mais explicitações das 
reconhecidas no dia a dia das pessoas, apresentando o quadro de que no Brasil 
enfrenta-se um crise em tal setor. Por tal reconhecimento é que se promoveu a 
apresentação do instituto de Políticas Públicas, estabilizando ao leitor a sua função 
e organização para o combate a um problema social.  
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RESUMO 
 

De maneira imprescindível, o seguinte estudo tem como objetivo principal, apontar e 
analisar os danos causados pela mineração na delimitação do rio Tibagi, com foco 
principal nas extrações de ouro, pedras preciosas e areias na região dos Campos Gerais, 
interior do Paraná. Apresentar o histórico da mineração no território paranaense e os 
impactos ambientais causados por essas atividades, relacionado ao descaso dos 
envolvidos e da própria população em relação aos diferentes rejeitos causadores da 
contaminação da água, contribuindo para que essa problemática se expanda ainda mais 
ao decorrer do rio, além de investigar os métodos exercidos nas fiscalizações dessas 
extrações, por parte da estruturação responsável e as legislações vigentes, que 
contribuem para tal vicissitude. 

Palavras-chave: Rio Tibagi; mineração; água; impactos ambientais. 
 

ABSTRACT 
 

Essentially, the following study has as its main objective, to point out and 
analyze the damage caused by mining in the delimitation of the Tibagi River, focusing 
mainly on the extraction of sand, gold and precious stones in the region of Campos 
Gerais, interior of Paraná. To present the history of mining in the state of Paraná and the 
environmental impacts caused by these activities, related to the neglect of those involved 
and the population itself in relation to the different tailings that cause water contamination, 
contributing for this problem to expand even further along the river, besides investigating, 
the methods exercised in the inspections of these extractions, by the responsible 
structuring and the current legislation, which contribute to such vicissitude. 

 
Key words: Tibagi River; mining; Water; environmental impacts. 

 
1 INTRODUÇÃO 

 
O presente trabalho, tem como objetivo principal questionar e examinar os 

efeitos das atividades de mineração que utilizam o recurso hídrico principal da região dos 
Campos Gerais para sua produção, como também apresentar uma solução para que 
essa diligência seja realizada de maneira consciente. 

De acordo com SOUZA (2019), sabe-se que o recurso natural mais importante 
para a vida terrestre é a água, que em seu estado liquido compreende cerca de 71% do 
planeta Terra, entretanto apenas cerca de 0,02% está disponível em lagos e rios que 
abastecem centros urbanos e rurais. Faz-se necessário destacar que atualmente dentro 
dessa porcentagem não existe um número formulado que apresenta o quanto desse 
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recurso ainda é apropriado para consumo humano, tendo em vista que a poluição e o 
descaso da população contribuem cada vez mais para a escassez das reservas naturais. 

Preliminarmente, encontram-se grandes quantidades de resíduos produzidos 
pela própria condição humana, sem tratamento e/ou descarte adequado nos recursos 
hídricos, principalmente na região dos Campos Gerais, devido a sua forte influência 
garimpeira no século XIX, e o resistente movimento dos areistas, projetando grandes 
impactos ambientais, no qual muitos deles podem visualizados por toda a população, 
previamente avistando a coloração da água do rio Tibagi, por exemplo. 

Em torno dessa problemática relacionada a poluição hídrica, uma tese pouco 
discutida são os efeitos da mineração em áreas pluviais, onde diferentes sedimentos são 
produzidos, como qualquer outro processo que gere combustão, todavia existem 
métodos corretos e mais efetivos para a efetuação desses procedimentos, com o objetivo 
de atenuar os riscos adjacentes. 

Correlacionando ao tema abordado, a agenda 2030, criada pela ONU em 
2015, apresenta os passos para o desenvolvimento sustentável, incluindo 169 metas e 
17 objetivos, visando o desenvolvimento mundial sem agressão ao meio ambiente. 

Desse modo, surge-se a necessidade de investigação, relacionado a maneira 
que os agentes responsáveis estão exercendo a fiscalização, e de buscar recursos para 
que os impactos ambientais negativos sejam extinguidos ou minimizados, salientando 
que visualmente um procedimento simples, na prática configura uma consequência 
inerente. 

 
2 METODOLOGIA 

 
 O presente estudo consiste na abordagem indutiva com direcionamento 

direto e intensivo, utilizando-se de referências bibliográficas, estudos, e pesquisas 
digitais além de artigos e monografias, em conjunto com as legislações ambientais na 
esfera Estadual e Federal, que possuem como temática principal a mineração. O artigo 
retrata-se de maneira analítica e investigatória, a teoria e a aplicabilidade, com ênfase 
na capacidade qualitativa do conteúdo textual. 

 
3 OBJETIVOS DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 

 
A necessidade do estudo envolto a temática de sustentabilidade ganhou 

notória visibilidade devido as catástrofes ambientais recentes, no entanto a Organização 
das Nações Unidas (ONU) já se preocupava com esse fator a muito tempo, pensando 
nisso a mesma idealizou e consubstanciou a agenda 2030 que visa o crescimento dos 
países minimizando o máximo de agressões possíveis ao meio ambiente, através de 
objetivos preestabelecidos em que os países aliados comprometem-se em adotar. 

No intuito de que os países aliados também percebessem a importância dos 
cuidados com a natureza a ONU concretizou o projeto de desenvolvimento sustentável. 

Atento a isso observando o recurso hídrico, institui-se a discussão sobre os 
ODS’s (Figura 1). 

 
Figura 1 – Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis 3,6,14,15 e 16. 
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                     Figura 2: www.agenda2030.org.br 

Das quais a ODS’s 3, 6, 14 e 15 referem-se à qualidade da água, a vida e 
também ao bem-estar dos seres humanos e animais aquáticos, se conectando entre si, 
à medida que a ODS 16 faz referência as instituições eficazes que possuem o dever de 
garantir que os procedimentos ocorram de forma correta, conforme a regulamentação 
jurídica. 

Portanto, abre-se para analise, as atividades de extração ao longo do rio 
Tibagi, qual sofre constantes agressões, responsáveis pela alteração da qualidade da 
água, afetando todos aqueles que dependem desse recurso. 

 
4 DIREITO À VIDA 

 
A conotação de direito à vida está essencialmente relacionada aos direitos 

básicos encontrados na Constituição Federal, onde os direitos fundamentais estão 
terminantemente garantidos. 

Segundo Machado, o direito à vida de todo cidadão antecede os outros 
direitos, em outras palavras, a água é um veículo importante para a manutenção da vida 
de todos os seres, á medida que a falta desse recurso natural como consequência trará 
à morte, pois a água é recurso básico para a sobrevivência de todos os seres vivos. 
(MACHADO, 2002). 

Em conformidade com a declaração da pesquisadora geógrafa Júlia Jacomini, 
os impactos que ocorrerem conforme a ilegalidade mineradora são interpretados como 
violação crítica aos direitos humanos (JACOMINI 2019). Observa-se, portanto, que a 
vida é um direito fundamental de todo cidadão, e a água sendo um instrumento de 
essencialidade, com efeito à análise interpretativa do princípio da personalidade, o 
indivíduo necessariamente tem direito a água de qualidade, para a conservação da 
própria vida. 

 
5 IMPACTO AMBIENTAL 

 
A poluição e o desgaste dos recursos hídricos decorrentes da extração 

mineral acometem-se de diferentes maneiras, das quais as mais encontradas ocorrem 
devido ao alto consumo da água que contribuem para a limpeza do minério, 
rebaixamentos dos lençóis freáticos, durante o processo da mineração e pôr fim a 
contaminação da água através da concentração de resíduos tóxicos, tal como a lama 
proveniente desses procedimentos. 

No entanto, faz-se necessário destacar que de acordo com a Mineropar, 
organizadora do serviço geológico do Paraná, que visa o desenvolvimento 
socioeconômico do estado, os impactos ambientais anteriormente citados são efeitos 
que alteram a qualidade do meio ambiente com ou sem a intervenção humana. 

 Contudo o Conama (Conselho Nacional do Meio ambiente) órgão 
responsável de implementação de medidas sobre o meio natural, define em sua 
resolução 001/86 impactos ambiental como: 
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Art.1º – Para efeito desta resolução, considera-se impacto ambiental qualquer 
alteração das propriedades físicas, químicas e biológicas do meio ambiente, 
causada por qualquer forma de matéria ou energia resultante das atividades 
humanas que, direta ou indiretamente, afetam:  
I. A saúde, a segurança e o bem-estar da população;  
II. As atividades sociais e econômicas;  
III. A biota;  
IV. As condições estéticas e sanitárias do meio ambiente;  
V. A qualidade dos recursos ambientais. 

 

Aspirando a resolução do Conama com o entendimento da Mineropar, 
constata-se a que o impacto ambiental pode ser conceituado basicamente como toda e 
qualquer alteração negativa ao meio ambiente causado pela ação humana, nesse caso 
em especifico o empobrecimento da qualidade da água que está ocorre gradativamente. 

 
6 PRINCIPAIS ATIVIDADES EXTRATIVISTAS NO TIBAGI 

 
Atualmente, no Paraná, os impostos recolhidos, como ICMS e CFEM, estão 

diretamente relacionados com a quantidade de mineração realizada, esta, por sua vez 
está associada as condições naturais onde determinada extração ocorre. Cerca de 90% 
da mineração apresentada, está associada à mineração (Quadro1), posicionando 
Campo Largo e Castro em destaque nas arrecadações de impostos e nas suas 
produções (MINEROPAR,2004). 

 
Quadro 1 – Principais municípios na produção mineral do Paraná, ICMS e CFEM em 
2004. 

 

Quadro 1: Retirado do ITCG (http:www.mineropar.pr.gov.br) 

Com base no Quadro, identifica-se que os recursos mais extraídos dos rios 
nos Campos Gerais são: A própria água e areia, muito utilizada em construção civil. 

O ouro não comentado refere-se à eventualidade perda de destaque nos 
últimos anos, contudo a região ainda é conhecida tanto pelo marco da história da 
garimpagem, quanto pelos relatos dos moradores locais em relação a água contaminada, 
responsável por transmitir diferentes doenças, decorrentes das atividades irregulares 
cometidas ao longo dos anos. 

 
7 HISTÓRIA E SURGIMENTO DA MINERAÇÃO NO TIBAGI 

 
Na metade do século XVII houve um aumento significativo na ocupação do 

território paranaense, devido a busca intensa de ouro em seu litoral. (Secretaria da 
Educação do Paraná). De acordo com Lopes (2002), com a descoberta de jazidas mais 
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ricas no estado de Minas Gerais, apenas uma parcela dos primeiros mineradores optou 
por permanecer nas terras paranaenses, fixando suas residências. Deu-se início ao que 
mais tarde viria a ser o “segmento mais forte da mineração no Paraná e que ganharia 
expressão com o advento da concentração urbana e da industrialização.  

O primeiro registro escrito sobre a mineração na bacia do rio Tibagi é de 1754, 
quando um escravo de Ângelo Pedroso Lima, de nome Anselmo, faiscando os córregos 
se depara com uma “pedra cristalina e lustrosa” que foi colocada na coroa de Nossa 
Senhora da Penha e posteriormente entregue ao governador da vila de Santos, Inácio 
Elói de Madureira  

Durante uma expedição científica em 1802, Martim Francisco esteve na região 
estudando os córregos Santa Rosa, Faisqueira, Fortaleza, Monjolo, São Domingos e 
quase todos os braços do Tibagi, durante o seu relato, fizeram-se suposições para as 
fontes de tais minerais “...os diamantes foram achados em caldeirões tendo sido 
transportados pelas águas que com as grandes chuvas, rasgando as formações 
poudinguiças, lavaram-nas e consigo os trouxeram”.  

Mas foi apenas em 1912 que os garimpos quase abandonados da região 
começaram a receber afluência de garimpeiros de Minas Gerais e da Bahia. A partir 
desse momento, estava aberta caça ao diamante, que pouco a pouco foi ganhando força 
em diferentes esferas. Até que na década de 1980, houve um novo surto de mineração 
no rio Tibagi e a Mineropar implantou um grande projeto de pesquisa na região, com uma 
lavra na Campina dos Pupos. 

As mais recentes retomadas do garimpo na região deram-se nos anos de 
2005-2006, marcada pelas dezenas de dragas operando ao longo do rio, entre as 
cidades de Tibagi e Telêmaco Borba. Com a crise internacional de 2009 e as 
irregularidades legais na mineração, abre-se um novo período de extração, que se 
estende até os dias atuais, perdendo força ao longo do tempo. (LOPES, 2002). 

 Constata-se que a garimpagem foi decaindo com o decorrer dos anos 
devido ao crescimento populacional e industrial, entretanto teve contribuição sólida no 
empobrecimento da água devido ao mau uso dos procedimentos de extrações, dessa 
maneira, percebe-se a grandeza histórica do garimpo na região, fator que influenciou o 
desenvolvimento social e cultural dos Campos Gerais, bem como as consequências 
provenientes do garimpo sem conhecimento. 

 Diferente do ouro e pedras preciosas, a mineração de areia no Tibagi 
iniciou-se mais especificamente com notoriedade na década de 50 (MSWI,2008). 

Durante essa trajetória, sabe-se da exploração indiscriminada das reservas 
de areia, ao longo dos anos, porém somente com a proposta de criação da Associação 
de Mineradores de Areia do Rio Tibagi realizada pelo IAP (Instituto Ambiental do Paraná) 
é que a extração começou a despertar consciência na população. 

 
8 MINERAÇÃO DE OURO E PEDRAS PRECIOSAS 

 
A mineração do ouro é uma prática comum em algumas regiões do Paraná, 

entretanto, a maior problemática envolto a esse procedimento é a utilização do mercúrio 
durante a sua produção em garimpos ilegais, portanto, faz-se válido, ressaltar que o 
mercúrio é uma substância altamente tóxica para todos os seres vivos e o uso desse 
elemento nas margens de rios e córregos alteram a qualidade da água, comprometendo 
assim, a saúde daqueles que dela dependem, igualmente, a vida dos próprios 
garimpeiros que possuem contato direto com esse material durante toda a sua jornada 
de trabalho, muito utilizado no garimpo ilegal, tanto na forma manual quanto mecânica, 
por ser o identificador do ouro e de possíveis diamante de pedras comuns. 
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Desempenha-se também, a ação do arsênio, que muitas vezes são deixados 
nas margens dos rios, contribuindo ainda mais para a contaminação dos recursos 
hídricos e do solo, encontrado nas suas extremidades.  

Além disso, outro fator que preocupante, é a alta turbidez dos rios. Esse 
fenômeno ocorre quando há grande concentração de resíduos na água, dificultando 
assim, a passagem da luz e prejudicando a existência Ictiofauna.  

A preocupação com a regularização relacionada ao meio ambiente ocorreu 
somente no final do século XIX, onde criaram-se regulamentações para o controle dos 
procedimentos de mineração. (MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA). 

Imagina-se a quantidade de tempo em que as minerações foram feitas de 
forma incorreta, anos de poluição no rio Tibagi. 

De acordo com a Lei nº 7.805, de18 de julho de 1989:A realização de trabalhos 
de lavra em áreas de conservação dependerá de prévia autorização do órgão ambiental 
competente. Em concordância com a lei em todo local se faz necessário uma autorização 
prévia, porém nesse capitulo especifico enfatiza a necessidade de que em reas 
ambientais sejam monitoradas com mais incisão, mesmo assim muitos garimpos ilegais 
insistem em se instalas às margens do rio, o que elava a dificuldade do controle legal 
dos impactos ambientais. 

No rio Tibagi, a ilegalidade foi descoberta ao passo em que foram sendo 
realizados estudos para a realização do projeto de construção da Usina de Mauá, onde 
foram encontradas grandes balsas e dragas, fazendo extração sem a devida permissão 
do DNPM. (MINEROPAR,2001). 

Outro influenciador da clandestinidade é o fato que os diamantes encontrados 
no estado Paranaense, não possuem origem classificatória, ou seja, pedras de outras 
origens das quais possuam legalidades são facilmente confundidas, por esse motivo, a 
região é propicia para a instalação de garimpos clandestinos, pois é um forte atrativo 
para as atividades irregulares. 

Contudo, ainda encontram-se relatos de residentes de Telêmaco Borba e 
Tibagi sobre a água contaminada e consequências de doenças na população devido o 
contato com o mercúrio e arsênio. 

Atualmente a ilegalidade garimpeira não se encontra com força no Tibagi, 
porém deixou um grande legado cultural impactante ao meio ambiente. 

 
9 MINERAÇÃO DE AREIA 

 
No Segmento da extração de areia no curso do rio, de acordo com a folha de 

Londrina,  a atividade que mais vem degradando o meio ambiente é a estrção de areai, 
nas áreas de Várzea, a paisagem é considerada desconfortante para muitos. (FOLHA 
DE LONDRINA, 2005). 

 A rodovia 377 localizada em Ponta Grossa, é um exemplo dos impactos 
ambientais provenientes da mineração, nos dias de hoje, ainda se encontram barracões 
do que um dia foi uma mineradora, que após o esgotamento de recursos abandonou o 
local. Apesar disso, no outro lado da rodovia ainda existem mineradoras em trabalho 
ativo. (FOLHA DE LONDRINA, 2005). 

Existem alguns métodos de lavra de areia e contribuem para a degradação do 
rio, em grande ou pequena escala. (Quadro 2). 

 
Quadro 2 - Métodos de lavra de areia e tipos de depósitos minerais. 

 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%207.805-1989?OpenDocument
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MÉTODO DEPÓSITOS MINERAIS SITUAÇÃO 

 Dragagem  Sedimentos inconsolidados 
quaternários 

 Leito de rio 

 Cava submersa 

 (Leito desviado 
de do rio) 

 Desmonte 

 Hidráulico  

 Planícies fluviais, coberturas e   
sresedimentos inconsolidados quaternários 

 Cava seca 

 (Leito desviado 
de do rio) 

 Rochas sedimentares cenozóicas  Cava seca 
Quadro 2: http://www.anepac.org.br/agregados/areia-e-brita/item/136-areia 

 
Nos métodos manuais aos mecanizados ocorre a cava, muitas vezes até a 

drenagem do rio, causando a mistura da lama na água, os resíduos tóxicos do 
maquinário entram em conato com a água deteriorando os microrganismos que são 
essenciais para o desenvolvimento da vida marinha, ocorrendo o desvio do rio até seu 
esgotamento. 

Para que haja contenção nesses impactos ambientais, relatou-se na folha de 
Londrina (2005) a discussão da oportunidade de criação de três instituições de 
preservação nos Campos Gerais, essa medida teria como objetivo principal inibir toda 
atividade mineradora clandestina ou descompensadas com a lei, principalmente no 
município de Ponta Grossa, em contrapartida a essa decisão, os mineradores exigiram 
uma nova ideia do governo, alegando que a atividade é essencial, visto que sem areia a 
atividade civil seria prejudicada e como consequência o desenvolvimento econômico da 
cidade. Em contrapeso, os defensores do Tibagi acreditam que com essa medida o rio 
terá “paz” amenizando os danos ambientais causados pelos areeiros, em 60 anos de 
trabalho intenso. 

As atividades extrativistas de areia encontram grande interesse ao instalar-se 
no território paranaense, devido a vantagem cartográfica e hídrica, logo que a areia é 
retirada em peso de rios, pela praticidade. Por esses motivos, encontram-se muitas áreas 
em exploração em todo o estado, o que influencia de maneira indireta na decolagem da 
área de transportes. Pontos de exploração de areia são facilmente encontrados nas 
margens do rio Tibagi. 

Todos os centros urbanos do Paraná, por menores que sejam, consomem 
areia, e as extrações realizadas na região, reproduzem em maior ou menor escala, as 
situações anteriormente citadas, os impactos ambientais provocados por estas 
atividades são imensuráveis, esgotamento do recurso hídrico, erosão, assoreamento, 
remoção da cobertura vegetal de áreas destinadas à preservação permanente. 

Nesse contexto, observa-se o descaso com o meio ambiente por parte dos 
exploradores, com destaque em áreas clandestinas, que motivados pela disputa, 
instalam-se em áreas “livres” e buscam a regularização não pela ação fiscalizadora das 
autoridades, mas sim pela competitividade. 

 
10 RESPONSABILIDADE PÚBLICA E CONSCIÊNCIA HUMANA 

 
A União possui a competência privativa em relação a jazidas, minas, outros 

recursos minerais e metalurgia. Todavia, a mesma tem o dever de legislar sobre o meio 
ambiente. 

 
Art.1º – Compete privativamente à União legislar sobre: A saúde, a segurança 
e o bem-estar da população;  

http://www.anepac.org.br/agregados/areia-e-brita/item/136-areia
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XII. jazidas, minas, outros recursos minerais e metalurgia; as condições 

estéticas e sanitárias do meio ambiente;  

IV. águas, energia, informática, telecomunicações e radiodifusão. 

 

É nítido que o Ministério Público Federal e Estadual possui a função de zelar 
a constituição para que essa problemática seja contida, no entanto, cabe ao mesmo 
requisitar diligências investigatórias e instaurações de inquéritos policiais em casos que 
hajam suspeitas de irregularidades e também criar órgãos responsáveis por deter 
atividades que se impõe a legislação permitida. Nessa condição, percebe-se que o 
Estado tem o papel fundamental no controle e preservação do meio ambiente. 

Atualmente, existem diferentes órgãos públicos, dos quais lhes foram 
delegados a responsabilidade de ação fiscalizadora, centralizados na conservação do 
meio ambiente. 

A fiscalização legal dos recursos hídricos, é realizada pela agencia nacional 
das águas (ANA), no entanto, no estado do Paraná, o órgão que detém essa 
responsabilidade é o Instituto Ambiental do Paraná (IAP), em conjunto com a agencia 
nacional de mineração (ANM), onde são estudados novos procedimentos que visam a 
redução de agressão ao meio ambiente.  

No início do ano (2019) um pedido partiu do Ministério Público Federal para 
que à ANM cancelasse todas as permissões de minerações cujos prazos de explorações 
estivessem vencidos, aquelas em que os relatórios anuais não tenham sido 
apresentados e por fim as atividades que não tenham informado a produção correta da 
exploração, uma medida minimizadora minerados que não possuem o conhecimento 
adequado para exercer o procedimento, como também a diminuição de irregularidades 
na comercialização desses minerais. Através desse pedido pode-se identificar que o 
ministério público intervém onde o órgão competente prioriza a realização da atividade 
influenciadora da economia, do que eficácia da aplicação dos cabimentos legais, 
gerando a necessidade de intervenção por parte do ministério para que as 
irregularidades sejam punidas pontualmente. 

Outro fator está na questão do código de mineração arcaico de 1964, mesmo 
com a nova redação Nº 9.406/2018 do ex-presidente Michel Temmer, onde o mesmo 
inclui as responsabilidades sociais das mineradoras, observam-se facilidades na 
questão. 

 Constata-se que o maior impasse encontrado para a realização da 
fiscalização adequada ocorre a partir da escassez de informações disponíveis no sistema 
de controle, como a falta da fiscalização, em conclusão com a própria legislação 
ultrapassada, o que facilita a exploração em massa, podendo somente ser contido após 
serem realizados atualizações condizentes com o exposto, dispondo da necessidade de 
melhoramento do código legislativo brasileiro com ênfase das atividades mineradoras, 
pelo fato de estarem ultrapassadas e em desacordo com a realidade atual. 

É proveitoso evidenciar que a realização de trabalhos de lavra em áreas de 
conservação dependerá de prévia autorização do órgão ambiental competente. 

A lei n° 6.567, de 24 de setembro de 1978 e seu decreto nº 9.406, de 12 de 
junho de 2018, regulamentam e validam a ação da ANM, onde destacam-se novas 
responsabilidades ambientais para as mineradoras, tais como:  

                         
Art. 5º A atividade de mineração abrange a pesquisa, a lavra, o 
desenvolvimento da mina, o beneficiamento, a comercialização dos minérios, 
o aproveitamento de rejeitos e estéreis e o fechamento da mina. 
§ 1º Independe de concessão o aproveitamento de minas manifestadas e 
registradas, as quais são sujeitas às condições que o Decreto-Lei nº 227, de 
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1967 - Código de Mineração, este Decreto e a legislação correlata 
estabelecem para a lavra, a tributação e a fiscalização das minas concedidas. 
§ 2º O exercício da atividade de mineração implica a responsabilidade do 
minerador pela recuperação ambiental das áreas degradadas. 
§ 3º O fechamento da mina pode incluir, entre outros aspectos, os seguintes: 
I - A recuperação ambiental da área degradada; 
II - A desmobilização das instalações e dos equipamentos que componham a 
infraestrutura do empreendimento; 
III - A aptidão e o propósito para o uso futuro da área;  
IV - O monitoramento e o acompanhamento dos sistemas de disposição de 
rejeitos e estéreis, da estabilidade geotécnica das áreas mineradas e das 
áreas de servidão, do comportamento do aquífero e da drenagem das águas. 

 
Nessas condições, a lei permite o que ocorra o desenvolvimento da lavra, ao 

passo que o minerador se torna responsável pelos danos causados ao meio ambiente, 
tal como a reparação desses impactos ambientais em um eventual desligamento da 
lavra, e por fim, ressalta os tributos e a fiscalização das mesmas. 

Porém, no Art. 72 assegura que: 
 

Art. 72° Em zona declarada reserva nacional de determinada substância 
mineral ou em áreas específicas objeto de pesquisa ou lavra sob o regime de 
monopólio, o Poder Executivo federal poderá, mediante condições especiais 
condizentes com os interesses da União e da economia nacional, outorgar 
autorização de pesquisa ou concessão de lavra de outra substância mineral, 
quando os trabalhos relativos à autorização ou à concessão forem 
compatíveis e independentes dos relativos à substância da reserva nacional 
ou do monopólio. 

 

Esse parágrafo é um grande facilitador para que as atividades de lavra 
possam ocorrer em reservas nacionais, onde a extração imoderada somente visa o lucro 
e benefício à parte interessada, pode causar prejuízos a fauna e flora, dado que os 
habitantes residem próximos a essas reservas, além de ser acesso para diferentes 
irregularidades. 

Aufere-se que as resoluções das leis teoricamente colocam a necessidade 
não somente ambiental, mas também econômica, onde a própria legislação entra em 
alternância entre a situação econômica e a supressão do meio ambiente, pois a 
exploração, mesmo que regularizada provoca impactos indesejáveis, referindo-se 
apenas a amenização. 

Uma notícia recente repassada pelo Instituto Humanistas Unisinos (2017) diz: 
 

A Agência Nacional de Mineração (ANM) — autarquia federal responsável 
por fiscalizar empreendimentos minerários e barragens de mineração no 
Brasil —admite em documento oficial que tem problemas financeiros, que 
consome cerca de 80% dos recursos que recebe em gastos administrativos 
e que a liberação paulatina de verba pelo Governo Federal dificultou o 
cumprimento de seu papel. O mais recente relatório de gestão da agência 
reguladora, de 2017 e publicado no ano passado, aponta que a ANM "tem 
suas despesas administrativas no limite para atender suas necessidades de 
funcionamento", ainda que ressalte que o trabalho de fiscalização tem 
priorizado a gestão de segurança de barragens. Questionada sobre quantos 
profissionais realizam o trabalho de vistoria em campo nos 
distintos empreendimentos minerários, a ANM respondeu que apenas 34 
servidores atuam na fiscalização de barragens, sem esclarecer se há outros 
servidores que fazem o trabalho de campo nas minas, por exemplo. 

 

http://www.ihu.unisinos.br/78-noticias/586409-a-caixa-preta-da-fiscalizacao-das-barragens-do-sigilo-a-auditorias-contratadas-pelas-mineradoras
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Constata-se que a atual governança insiste na liberação de exploração para 
movimentação da economia, onde a ANM encontra grandes dificuldades pelos baixos 
recursos, a redução de postos e funcionários, não conseguem fiscalizar um território tão 
extenso com a eficiência necessária tendo assim a mesma concentrar sua força apenas 
em áreas maiores e mais conhecidas, enquanto as hidrografias menores ficam 
desprovidas de cuidados, vulneráveis a qualquer ato inconsciente, igualmente ao rio 
Tibagi sendo extenso a ação fiscalizadora não consegue fiscaliza-lo com eficiência. 

Nesta contextualização a pesquisa da ONU na qual diz que aproximadamente 
45% da população mundial não terá a quantidade mínima de água potável até o ano 
de 2050, faz sentido. A economia se sobressai, porém, os recursos para sobrevivência 
decaem. O cunho público são os representantes que hajam conforme foram educados 
se todos pensam assim pode-se dizer que o problema não é somente político, mas 
sim de consciência humana. 

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
Contudo, o trabalho teve como objetivo apresentar os impactos ambientais 

repetitivos provocados por atividades mineradoras ao longo do rio Tibagi, com ênfase à 
erosão, assoreamento, remoção da cobertura vegetal e invasão de áreas destinadas à 
preservação ambiental. Em determinadas regiões, a clandestinidade é elevada a tal 
ponto que a regularização chega a ser realizada através de disputa das áreas livres pelos 
mineradores e não pela ação fiscalizadora das autoridades.  

O descaso e a falta de pressão popular contribuem para que os rejeitos 
dessas minerações sejam descartados de maneira inapropriada, contaminando os 
recursos hídricos e solos por toda a sua delimitação, bem como cooperam para que 
essas atividades se propaguem por toda a extensão do rio Tibagi de maneira sigilosa e 
clandestina. 

Atualmente, sabe-se que a saúde é fundamental a todos os indivíduos, mas o 
que provê os recursos para que tal segmento funcione é o meio ambiente. Este, por sua 
vez, é deixado de lado em muitos casos, e não recebe assim, a devida atenção 
necessária. No entanto, um maior investimento de verba pública na ação da preservação, 
fiscalização e cuidado ao meio ambiente, juntamente com políticas públicas afim de 
conscientizar a população, seria totalmente aproveitável pelos órgãos. Tendo isso em 
vista, pode-se identificar a necessidade de um maior investimento através de verbas 
públicas com o intuito de serem aplicadas nessa abordagem, ocasionando assim, uma 
melhoria nas fiscalizações públicas para que as atividades garimpeiras que ocorrem de 
maneira irregular recebam as devidas sanções legais. 

Aplicabilidade de medidas legislativas mais incisivas adotadas pelo Governo 
Federal para evitariam que os garimpeiros não migrem para outras áreas e iniciem um 
novo ciclo de extração, tais como, apreender os equipamentos, utilizar-se da aplicação 
de multas aos responsáveis, ou até mesmo, em casos extremos, realizar 
acompanhamentos periódicos de conscientização, a criação de campanhas que visam 
orientar a população sobre os malefícios da mineração clandestina, como também a 
importância do descarte correto de rejeitos nos recursos hídricos da região. Por fim, 
maior apoio e interesse da população voltado para o cuidado com água. 
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RESUMO 
 
O presente trabalho tem como intuito abordar a questão da real efetivação do direito 
fundamental à saúde por parte do modelo de serviço público de saúde atualmente 
vigente, estando também atrelado ao dever constitucional do Estado em cumprir o 
que dispõe a Carta Magna. Assim, fora realizada uma pesquisa qualitativa, visando 
apurar a opinião pública quanto à qualidade do serviço de saúde prestado pelo 
Estado, bem como buscar alternativas a fim idealizar uma mudança através de 
políticas públicas e de condutas estatais visando o bem estar e acesso a um serviço 
de saúde de qualidade para a população. A partir dos resultados obtidos na 
pesquisa realidade, apresentou-se um modelo, o qual visa a efetivação do direito à 
saúde e a oferta de um serviço de qualidade a fim de obter o tão almejado e bem-
estar da sociedade. 
Palavras-chave: Direito Fundamental; Direito à Saúde; Efetivação. 
 
 

ABSTRACT 
 
This paper aims to address a question of the implementation of the fundamental right 
to health by the current model of public health service, also allowed linked to the 
constitutional duty of the State to maintain or display the Magna Carta. Thus, for 
qualitative research, to ascertain a public opinion on the quality of state-provided 
health care, as well as to seek alternatives in order to optimize change through public 
policy and statistical conduct used or well-being, and to access a health service. 
quality health for the population. From the results obtained in the research of reality, 
showing a model, or which seen with effectiveness of the right to health and offering 
a quality service to achieve the desired and utopian welfare of society. 
Key-words: Fundamental Right; Right to Health; Effectiveness. 
 
 
1. INTRODUÇÃO 

Este trabalho provém de uma abordagem geral em que tange o curso de 
Direito, principalmente na Faculdade de Telêmaco Borba (FATEB), na qual desde o 
primeiro contato com o curso, leva os acadêmicos a buscarem suas próprias 
conclusões, a formarem suas opiniões não só com base no que é trabalhado em 
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sala de aula, mas também nos incentivos literários fornecidos. 

O marco da denominada Constituição Cidadã (Constituição Federal de 1988) 
é, indubitavelmente, a tamanha conquista dos direitos fundamentais. Sem dúvidas 
uma das maiores causas ganhas para a população brasileira, ainda mais após um 
longo período ditatorial que perdurou em solo brasileiro, o qual se iniciou com a Era 
Vargas, no chamado Estado Novo, passando para o período do Regime Militar, e 
encontrou seu fim apenas com as eleições Diretas, firmando assim a vontade do 
povo. 

De acordo com a supracitada Carta Magna, nossa Constituição vigente, os 
direitos fundamentais são definidos de modo amplo, sendo: Direitos Individuais e 
Coletivos, como a dignidade, e a igualdade; Direitos Sociais, como saúde e 
segurança; Direitos de nacionalidade, Direitos Políticos e Direitos relacionados à 
Existência. (FILHO, [200-?]). 

Note-se que todas essas formas de Direitos Fundamentais ora mencionados 
estão amplamente conectadas, precisando uma da outra para existir, contudo, nesta 
oportunidade focar-se-á no Direito individual e Coletivo e no Direito Social, que estão 
tão próximos na teoria, porém – muito - distantes na prática. 

Pois bem. Direito Fundamental pode ser entendido como tudo aquilo que se 
faz necessário para o bem estar social, a sobrevivência e independência do 
indivíduo perante a sociedade que está inserida e até mesmo o Estado (FILHO, 
[200-?]). 

Dentre as primeiras vezes que tal tema fora abordado, é imensamente válido 
ressaltar a importância de pensadores como John Locke (1632-1704), ao qual recai 
o título de “pai da liberdade”, portanto, o pilar de todos os direitos fundamentais que 
se desenvolveram sequencialmente.  

A partir da crença de Locke em sua obra Tratado Sobre o Governo (1994) no 
direito natural, onde o homem possui sua intocável liberdade, ele percebeu que 
haveria uma gama ainda maior de Direitos a serem defendidos, todos partindo e se 
desenvolvendo do princípio central da liberdade, que levaria à busca insaciável pela 
mesma. 

Isto muito bem representado pela Revolução Francesa, a luta contra o 
totalitarismo, e a visibilidade da sociedade e seu povo por parte do Estado, ressalte-
se também um grande nome: Milton Friedman (1912-2006), responsável por 
classificar o descaso Estatal atual, partindo das políticas públicas, apresentando 
toda a forma onerosa sofrida pelos mais pobres, que lhes é espelhada em seus 
direitos garantidos pelo Estado (VOVELLE, 2019).  

A hipótese fática aprestada por Friedman é altamente oposta à frase 
positivista gravada na bandeira brasileira: “ordem e progresso”, originário do grande 
Iluminismo, contexto em que nasceram importantes ideias e metodologias filosóficas 
que perduram até os dias de hoje. Movimento este no qual se destaca aquele que é 
o marco iluminista, o divisor de águas na luta pelos ditos direitos fundamentais: a 
Revolução Francesa (1789-1799), que trouxe como seu lema as palavras: Liberté, 
Égalité e Fraternité, traduzidas para o bom português: liberdade, igualdade e 
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fraternidade (GRESPAN, 2003). 

Contudo, tal inspiração histórica utilizada para a criação da bandeira brasileira 
parece ter ficado no passado. Nos dias atuais, não se percebe a igualdade, a 
fraternidade e tampouco a liberdade em uma fila de atendimento público de saúde, 
onde se encontram aqueles esquecidos e abandonados por quem deveria prover e 
lhes garantir tais serviços a sua população. Além disso, por meio de 
regulamentações, cerca a liberdade de surgimento de outras hipóteses privadas, 
como resposta ao sistema público de saúde brasileiro atual. 

Portanto, frisa-se que o tema em tela mostra-se pertinente e muito importante 
para a comunidade como um todo numa ótica de direitos e deveres, tendo em vista 
que trata-se de dinheiro público arrecadado a partir de impostos destinados 
justamente à efetivação e cumprimento de garantias constitucionais, os direitos. 

Assim, o presente ensejo tem como objetivo específico apresentar os pontos 
que configuram a não efetivação do Direito a Saúde. Como objetivo geral, por sua 
vez, tem-se o incentivo à análise social do Direito a Saúde, apresentando a 
disparidade da arrecadação destinada a suprir esse sistema público de saúde, com 
a qualidade, eficiência e eficácia do serviço oferecido ao cidadão, 
constitucionalmente garantido. 

 

2. MATERIAIS E MÉTODOS 

O presente tem por método a pesquisa qualitativa, visando analisar, perante 
consulta popular, a qualidade do Sistema Público de Saúde (SUS – Sistema Único 
de Saúde), e o sistema privado de saúde, bem como analisar a satisfação de quem 
utilizou cada um dos serviços.  

Frisa-se que o método de pesquisa qualitativo é frequentemente utilizado nas 
pesquisas de ciências sociais, nas quais se enquadra o Direito, vez que avalia uma 
série de questões subjetivas, tratando do particular de cada participante a ser 
questionado, analisando, assim, a parte individual do problema (TURATO, 2004). 

O referido modelo de pesquisa tem a capacidade, partindo de sua coleta de 
informações, verificar e averiguar informações e dados que não podem ser 
transferidos para números, erradicando assim a possibilidade de uma pesquisa 
quantitativa, que é a que avalia com seu próprio nome diz, a quantidade. 

Dessa forma de pesquisa qualitativa se obtém a individualidade, com a 
análise comportamental, sentimental e de percepções, na qual se enquadra a 
pesquisa aqui pontuada (TURATO, 2004). 

Portanto, não há que se falar exposição dos resultados a partir de uma ótica 
matemática e estatística, vez que tais resultados são representados através de 
formas e explanações que tem por foco a opinião crítica, avaliação individual e 
pessoal daqueles que foram entrevistados. 

Como ponto forte da pesquisa qualitativa, destaca-se o seu direcionamento 
voltado para o processo em si, o que motiva a curiosidade, o desejo de poder 
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conhecer a opinião de pessoas, frisando em entender o porquê de se pensar de 
determinada forma, ser empático e buscar observar da maneira que o entrevistado 
observa, a fim de absorver toda e qualquer experiência promovida (TURATO, 2004). 

Neste sentido, leciona Turato (2003, p. 262): "A curiosidade e o empenho do 
pesquisador estão voltados para o processo, definido como ato de proceder do 
objeto, quais são seus estados e mudanças e, sobretudo, qual é a maneira pela qual 
o objeto opera". 

Partindo de uma análise funcional, vislumbra-se que a pesquisa de forma 
qualitativa tem como foco principal o significado processual do fenômeno do que sua 
frequência, ou seja, no tema em alude, a pesquisa está amplamente focada na 
avaliação de cada indivíduo, dando um significado ao processo especificado, ora o 
sistema público de saúde, do que em sua frequência, que se entende pelo que torna 
e faz-se registrar esse resultado obtido. 

Outro de seus fenômenos providos é a avaliação do homem para com outro 
homem, ambos pertencentes ao mesmo contexto social, porém em sítios diferentes, 
efetivando a função crítica exercida pela pesquisa qualitativa, acendendo a chama 
pelo entendimento das opiniões alheias, tal qual a busca por se entender a 
individualização destas, visando, assim, exercer críticas ou melhorias (TURATO, 
2004). 

Partindo deste princípio acima descrito, fora realizada uma pesquisa através 
de um questionário online, tal modalidade de consulta foi selecionada visando atingir 
a maior variedade de pessoas possíveis, de diferentes idades, escolaridade, afim de 
avaliar de maneira estimativa o que pensa a sociedade sobre a questão levantada. 

O modo de pesquisa online é altamente viável em uma pesquisa qualitativa, já 
que a obtenção das respostas se dá de maneira subjetiva, portanto firma-se em 
questões empíricas, ou seja, naquilo vivenciado por cada entrevistado, transferindo 
para aquele que efetuou a pesquisa, toda a carga experimental em relação ao tema, 
tudo aquilo que foi individualmente vivenciado pelo entrevistado. 

Tal método foi dividido em três etapas, a elaboração das perguntas de uma 
maneira estratégica e direta, o compartilhamento do formulário, visando alcançar a 
maior variedade de pessoas possíveis e, por fim, a etapa de avaliação que, partindo 
da ideia central, é a coleta de informações individuais para então se estimar o que a 
sociedade como um todo pensa a respeito da questão levantada. 

Essa metodologia de pesquisa é amplamente utilizada em pesquisas sociais, 
principalmente quando se pretende enxergar por uma ótica mais abrangente. Assim, 
quanto maior o número de pessoas entrevistadas, mais confiável e palpável se torna 
o resultado obtido (GERHARDT; SILVEIRA, 2009, p. 31-32). 

Para prosseguir com o estudo, pode-se descrever o objeto de pesquisa como 
a opinião individual popular a respeito da qualidade do serviço público de saúde, 
englobando todo o processo envolvido e avaliação do resultado final, conforme foi 
explicado o delineamento da pesquisa efetuada. 

Concluídas as etapas de elaboração e compartilhamento da pesquisa, 
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conforme já mencionado, obteve-se uma resposta para a pergunta motivadora, 
acerca da opinião pública sobre o sistema de saúde. 

Tal pesquisa foi delimitada em obter resultados segundo experiências 
empíricas individuais de cada entrevistado, afim de repassar suas avaliações, 
visando um maior entendimento da opinião pública a respeito do tema. 

 
3. RESULTADOS E DISCUSSÃO DE DADOS 

Ao entrar no quesito análise, serão avaliadas todas as respostas somadas 
das 54 (cinquenta e quatro) pessoas que registraram sua opinião em nosso 
questionário, o qual foi composto pelas seguintes questões: 

Foi indagado em relação ao gênero do entrevistado, resultando-se em 59,3% 
entrevistados do gênero feminino e 40,7% do gênero masculino, sendo notória a 
majoração da opinião feminina. 

Também se questionou quanto à faixa etária dos entrevistados, sendo 18,5% 
abaixo de 18 anos, 74,1% entre 18 a 25 anos, 1,9% entre 26 a 35 anos e 5,6% 
acima de 36 anos. É importante destacar a grande opinião registrada de pessoas 
entre 18 e 25 anos, que representam a população jovem pós-adolescência. 

Outra questão indagada foi referente ao grau de escolaridade, que resultou 
em 5,7% de entrevistados que possuem o Ensino Fundamental completo, 1,9% 
possuem o Ensino Fundamental incompleto, 13,2% possuem o Ensino Médio 
completo, 11,3% o Ensino Médio incompleto, 3,8% o Ensino Superior completo, 
54,7% o Ensino Superior incompleto e 9,4% possuem Pós-Graduação.  

Desta questão, depreende-se que o objetivo de alcançar uma variedade de 
pessoas foi alcançado, de modo que, somado à faixa etária apresentam-se vários 
leques de opiniões e impressões. 

Igualmente, também foi questionado se o entrevistado de alguma forma já 
utilizou o serviço público de saúde, essa questão demonstra que há uma total 
propriedade dos entrevistados em opinar a respeito da qualidade do serviço 
oferecido, sendo que os totais dos entrevistados afirmaram já ter utilizado de alguma 
forma o sistema público de saúde. 

A partir da questão supracitada, indagou-se se o entrevistado já teria passado 
por dificuldade ou enfrentado algum tipo de problema ao utilizar o sistema público de 
saúde, o que resultou em 61,1% de pessoas alegaram que sim, já passaram 
dificuldade ao utilizar o serviço oferecido pelo Estado, enquanto 38,9% alegaram 
nunca ter passado por problemas ao utilizar o serviço. 

Na pesquisa, também foi questionado se o entrevistado considera o serviço 
público de saúde um sistema precário, que apresenta falta de recursos para garantir 
a efetividade do Direito à Saúde, o que resultou em 90,7% dos entrevistados 
dizendo que sim, consideram precário o serviço oferecido, e apenas 9,3% dizendo o 
contrário. 

Em contrapartida, fora questionado se o entrevistado já teria utilizado algum 
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serviço de saúde privado, resultando em 82,2% dizendo que sim, que já utilizou 
algum serviço privado de saúde. Por outro lado, 14,8% dos entrevistados disseram 
nunca ter usado. 

Por fim, ainda neste prisma, indagou-se aos entrevistados quanto à 
preferência pelos serviços oferecidos pelo sistema público de saúde ou pelo sistema 
privado, resultando em 81,1% dos entrevistados respondendo que preferem o 
serviço de saúde privado, 9,4% dizendo que preferem o atendimento público e 
outros 9,4 não opinaram, vez que nunca utilizaram o serviço privado de saúde. 

Destarte, resta amplamente exposta, bem como satisfatoriamente 
demonstrada à preferência dos entrevistados pelo sistema privado de saúde. 

Após a realização da pesquisa e análise das informações coletadas de forma 
individual estima-se, de forma majoritária, a opinião popular e principalmente da 
parcela jovem da sociedade, a respeito do sistema público de saúde. 

Tal condição tem por escopo a qualidade do serviço oferecido pelo Estado a 
fim de garantir esse direito constitucionalmente assegurado aos cidadãos brasileiros, 
visto que na pesquisa, a maioria esmagadora dos entrevistados considerou o 
sistema público de saúde um serviço precário. 

Primordialmente, é necessário analisar todo o contexto, partindo de uma visão 
processual do funcionamento dos serviços da saúde pública no país, tal qual sua 
força motriz que, neste caso, se dá pela arrecadação de impostos. 

Nesse sentido, vem à tona a célebre frase do ilustre membro da Escola de 
Chicago, ao qual se conferiu o prêmio Nobel de Economia, Milton Friedman, o qual 
dispunha: “Não existe almoço grátis.” (FRIEDMAN, 1975). 

Tal frase, em sua analogia, tem por significado que todo e qualquer serviço 
público oferecido pelo Estado não é por sua boa vontade, mas sim comprado por 
seus pagadores de impostos, logo, a população. 

Observa-se que a gradatividade inversa existente no Brasil, na qual os 
impostos são cobrados de maneira absurdamente onerosa aos mais pobres, pelo 
simples fato de que a maior parte das taxas de impostos está hoje inserida nos bens 
de consumo, que se estende desde o setor alimentício ao automobilístico, tal forma 
de arrecadação acaba ferindo alguns outros direitos fundamentais (SOLIANI, 2000).  

Logo, a parcela mais pobre da sociedade, que está altamente imersa aos 
impostos, é o maior financiador do Estado, e também aqueles que mais precisam 
deste. Nestas horas fica claro que não se responde a altura, a julgar pelo ponto de 
vista do valor que é pago a fim de se obter a possibilidade da utilização desse 
serviço, pagamento este que é oriundo dos impostos. 

Contudo, analisando estas situações corriqueiras, Friedman (2015) fez a 
seguinte análise fática: o Estado é ingrato para com aqueles que o sustenta, no caso 
em questão, aqueles que o financiam. 

Infelizmente, a validação do Direito à Saúde em território brasileiro é algo 
ainda muito obscuro e distante, tal resultado é fruto não só da má administração 
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Estatal, mas também da corrupção latente e do desvio de verbas, o que afeta 
diretamente quem de fato precisa de tal serviço. 

Outro ponto importante é o que diz respeito às regulamentações existentes no 
país, que impossibilita a concorrência e a existência de um livre mercado, que 
facilitaria o acesso da população a um serviço de saúde de boa qualidade 
(SPERANDIO, 2017).  

Na própria pesquisa realizada mostra-se que a sociedade prefere tal serviço 
privado, mostrando-se, claramente, não satisfeita com o oferecido de maneira 
pública. Tal política fechada adotada, cerca a liberdade de escolha do cidadão, 
deixando-o limitado a utilizar o único serviço acessível que a ele está disponível, ou 
seja, o público, tal medida, novamente, onera a parte mais pobre da sociedade, 
obrigando-a a recorrer ao sistema público.  

O grande montante de impostos arrecadados e destinados ao sistema de 
saúde não é definitivamente compatível com a qualidade do serviço oferecido, e 
confirmado pelos entrevistados, tal comprovação individual opinativa relata a direta 
relação de perde-ganha, envolvendo o Estado e seus financiadores, os quais estão 
pagando uma taxa para receber um serviço que não está sendo oferecido 
dignamente, sendo comum encontrar hospitais e enfermarias públicas sem leitos e 
com infinitos problemas que extrapolam qualquer senso de dignidade, garantidas em 
lei (BLUME, 2017). 

Obviamente, o Estado brasileiro se destaca internacionalmente por vender o 
sistema público de saúde à comunidade estrangeira como algo gratuito, com 
tratamentos médicos importantes sendo disponibilizado, o que de fato ocorre no que 
diz respeito aos tratamentos, a exemplo o tratamento ao vírus HIV, que possibilita 
atualmente o início e a mantença do tratamento no próprio sistema público de 
saúde. Ou pelo menos deveria ser, não só em teoria, como também na prática e 
para todos que precisam.  

Não raro, existem inúmeros relatos da escassez de medicamentos em 
diversos pontos de assistência médica pública espalhada pelo país, o que leva o 
paciente que está em tratamento a buscar o meio judicial para ter acesso e continuar 
com seu tratamento, obviamente isso não se prende somente ao HIV, mas se 
estende para inúmeras outras enfermidades, como diabetes, hipertensão e etc. 

Há um verdadeiro caos na administração deste serviço, erro esse que é 
descontado no pagador de imposto que utiliza dos serviços por necessidade, o qual 
é amplamente apontado como sendo algo insatisfatório. Contudo, uma mudança nas 
políticas públicas que estipulam o rumo de tal sistema é não é sequer levantada. 

A opinião popular a cada dia se mostra mais desacreditada com o sistema 
público de saúde, o que deveria por lei ser algo efetivo e digno. De fato é 
compreensível a preferência popular pelo sistema de saúde privado, também a má 
avaliação por parte da população, o que apenas reflete a qualidade do serviço que é 
oferecido e que está disponível para o acesso e uso da sociedade. 

Devido ao tamanho do Brasil, tal situação varia de uma região para outra, 
sendo mais frequente em algumas regiões do que outras. O que pode ser explicado 

https://www.politize.com.br/quanto-governo-investe-saude-educacao/
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pelo custo de vida, e a possibilidade de conseguir contratar um sistema de saúde 
privado, entre outros. Por isso, mostra-se uma diferença em relação ao serviço e 
instalações oferecidas para estados da região sul, onde o custo de vida é mais 
abrangente do que estados da região norte e nordestes, seja por causa de sua 
arrecadação, condição financeira da sociedade, envolvendo demais variáveis. 

Importante frisar que nem mesmo com uma arrecadação alta alguns estados 
se encontram livres da má prestação de serviços públicos de saúde. Ainda em 
estados onde há certo controle em relação a outros, esta má prestação ainda existe.  

Depreende-se, ainda, que a baixa arrecadação não pode ser utilizada como 
justificativa para a precariedade no sistema de saúde, vez que existe uma 
modalidade de redistribuição de dinheiro coletado entre os estados da federação, 
portanto a falha está na prestação do serviço em si, o que também engloba toda a 
função administrativa (SENADO NOTÍCIAS, 2015). 

Quanto à questão da qualificação profissional dos que desempenham suas 
atividades no sistema público de saúde é algo até mesmo controverso, pois o Brasil 
ao mesmo tempo em que se destaca por ser um dos países que mais formam 
profissionais na área da medicina, profissionais capacitados, altamente qualificados 
para exercer a função, possui também um grande número de desfalque em sua 
equipe destinada ao sistema público de saúde, muitas vezes com a falta total de 
profissionais em determinados horários, o baixo número de médicos disponíveis é 
alarmante, o que afasta os novos profissionais de seguirem na carreira pública, 
pontos como a questão salarial e de infraestrutura fazem com que o profissional da 
medicina tenha certo repúdio por atuar no meio público. 

Tal situação acaba tornando o ambiente caótico, com hospitais e pronto 
atendimentos públicos tendo demandas que não podem ser supridas, não pela má 
vontade do médico em questão, mas por estar sobrecarregado, principalmente em 
situações de plantão, onde os índices de precariedade são ainda mais alarmante o 
que reflete na pesquisa realizada. 

 
4. CONCLUSÃO 

Assim, como dito, ante a analise acima elaborada, clara é a eficiência e 
eficácia da pesquisa realizada, cumprindo assim com o objetivo estipulado para a 
obtenção dos resultados esperados. A avaliação individual de cada entrevistado traz 
consigo toda uma carga empírica e de vivência, permitindo a absorção de opiniões 
de diferentes pontos de vista de maneira demasiadamente ampla, sinalizando assim 
a opinião da sociedade a respeito do tema e das questões abordadas. Tudo isso de 
uma maneira estimativa, levando em conta as respostas dos 54 (cinquenta e quatro) 
indivíduos entrevistados (GERHARDT; SILVEIRA, 2009, p. 31-32). 

A pesquisa em questão abrangeu diferentes parcelas da sociedade, mas 
principalmente de jovens e acadêmicos, o que mostra que há uma enorme 
possibilidade de determinados pontos que tornam a avaliação insatisfatória serem 
debatidos, conversados e levados adiante, visando uma mudança para a efetivação 
do serviço de fato. 

Ainda, nota-se a quase que uníssona insatisfação da maior parte da 
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população com os serviços públicos oferecidos. Contudo, o mesmo não ocorre como 
serviço oferecido pelo sistema de saúde privado. Assim, levando em conta tal 
opinião, surge a indagação de que o acesso a serviços de saúde privados deveriam 
ser facilitados por parte do Estado, o que corresponderia de maneira positiva à 
vontade e a opinião da população como um todo. 

Tal situação poderia ser alcançada com a flexibilização das regulamentações 
e incentivos a disputa trazida pelo livre mercado, onde tem-se por referência países 
como os Estados Unidos, Alemanha e Reino Unido, onde os serviços de saúde de 
administração privada são de primeiríssima qualidade, além de possuírem preços 
acessíveis, que está ao alcance de todos, além de se caracterizarem a altura do 
custo exercido, o que mais uma vez se diferencia do Brasil, onde o pagamento pelo 
serviço é alto, e o serviço de baixa qualidade (GABBI, 2015). 

A iniciativa de se desburocratizar as regulamentações e se incentivar o livre 
mercado, por si só já traria benefícios ao consumidor final, que terá a opção de 
escolha de por qual serviço optar (SPERANDIO, 2017). 

Tal iniciativa, diferente das altas taxas de impostos, não é onerosa para a 
classe mais pobre do país, pois não os obriga a deixarem a maior parte do seu 
dinheiro na mão de uma instituição, a troco de um serviço que não se pode escolher. 
Com tal iniciativa, as empresas prestadoras dos serviços privados de saúde, por livre 
e espontânea dinâmica de mercado, iriam disputar seus clientes, oferecendo-os os 
melhores serviços por preços mais acessíveis (MUELLER, 2019). 

O livre mercado por si só, com base na metodologia implantada por outros 
países, já se mostra extremamente eficiente, com uma qualidade de serviço digno 
prestados ao cidadão, diferentemente de serviços públicos, o que novamente é 
reflexo da vontade popular, como relatado na pesquisa. 

Inúmeras alternativas poderiam ser revistas para a oferta de um ótimo serviço 
de saúde, não necessariamente visando a total exclusão do Estado em tal serviço, 
entretanto, com parcerias entre o próprio Estado e instituições privadas, um tipo 
mais aprofundado de Parceria Público-Privada, na qual poderia ser implantado um 
sistema sustentável para ambos os lados, visando o bem estar da sociedade. 

Isto é, como saída para esse sistema de saúde precário existente hoje, tem-
se como sugestão uma possível parceria do Estado com a iniciativa privada, no qual 
o Estado, responsável por garantir a efetivação do direito a saúde, o faz através de 
empresas privadas (GABBI, 2015). 

Na prática, isto pode ser visualizado na seguinte situação hipotética: uma 
pessoa precisa de um atendimento médico e não tem condições para arcar com os 
custos. Esta se dirige para qualquer hospital particular e será atendida sem qualquer 
tipo de restrição, podendo usufruir de tudo que for necessário. Após a conclusão do 
atendimento ou tratamento, será avaliada a situação financeira da pessoa. Sendo 
comprovada sua hipossuficiência financeira, o que não permitiria que a pessoa 
arcasse com a custa hospitalares, entraria em vigor a parceria entre o Estado, 
garantidor da efetividade do direito à saúde, e do hospital privado, responsável por 
oferecer o serviço de qualidade ao paciente. Assim, após a checagem da situação 
financeira do paciente, o Estado assumiria essa dívida deixada por ele de maneira 
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que o adimplemento desta dívida ocorreria na forma de descontos nos impostos 
dessa empresa privada (ROQUE, 2011). 

Esse modelo de parceria no sistema de saúde sanaria os dois principais 
pontos apresentados pelos entrevistados: a real efetivação do direito à saúde - 
possibilitando ao cidadão receber o atendimento sem enfrentar problemas como 
existentes hoje - e a prestação de um serviço médico de qualidade, diferentemente 
do que é oferecido hoje. 

Esse modelo de parceria apontado é altamente sustentável, visto que é 
benéfico para ambos os lados, ao cidadão primeiramente, que receberia um serviço 
de qualidade e com a possibilidade, de acordo com a sua renda e avaliação 
financeira, de ser gratuito. Assim como seria benéfico também ao Estado, que 
cumpriria uma garantia constitucional, definitivamente efetivando o direito 
fundamental à saúde. Da mesma forma, seria benéfico à instituição privada, que 
receberia descontos em seus impostos na proporção do serviço prestado (ROQUE, 
2011).  

Frisa-se que esse modelo não visa somente o lucro das empresas privadas, 
visto que trabalha com uma série de condutas e posturas que deveriam ser alteradas 
pelo Estado, como a abertura do mercado visando à competitividade entre as 
instituições privadas, o que por si só já seria benéfico ao consumidor final, que teria 
acesso a um serviço de qualidade e por um preço acessível.  

Contudo tal modelo de parceria citado visa somente à efetivação do direito 
fundamental à saúde, consistente na oferta de um serviço digno e de qualidade a 
sociedade. 

Os direitos fundamentais devem ser amplamente efetivados, não apenas por 
se tratarem de materiais constitucionais, mas sim, por serem inerentes ao ser 
humano, portanto não se devem medir esforços para sua realização e efetivação, 
visando atender a sociedade que, conforme bem apurou a pesquisa realizada, não 
está satisfeita com o modelo vigente.   
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A DIFICULDADE DE CONTROLE DE JORNADA DE TRABALHO 
DOMÉSTICO 

Nathalia dos Santos Paulino1, Marcos Vinicius de Mello2 e Murilo Santos Ferraz de 
Oliveira3 

 

 

RESUMO 

O presente trabalho apresenta a problemática que afeta os empregados 
domésticos e os empregadores dos mesmos, no que diz respeito do controle de 
jornada de trabalho doméstico, considerando a criação da lei complementar 150/15. 
Tem como objetivo apresentar as dificuldades ao controlar a jornada de trabalho 
dos empregados domésticos. 
Palavras-chave: Empregado doméstico; Dificuldades de jornada; Empregador. Lei. 

 

ABSTRACT 

This paper presents a problem that affects domestic workers and their employers, 
who do not respect the control of the domestic workday, considering the creation of 
complementary law 150/15. It aims to present the difficulties to control the working 
hours of domestic workers. 
Keywords: Maid; Journey difficulties; Employer. Law. 

 

1. INTRODUÇÃO 

Torna-se imprescindível a observância para com a jornada de trabalho ao 
citar a relação de empregado e empregador. Seja em suas limitações ou o que 
advém de sua inobservância. 

No que diz respeito ao trabalho doméstico, pode-se dizer que a jornada de 
trabalho passou a ser delimitada com certa tardança, ao se comparar com os demais 
empregos. Os direitos dos empregados domésticos somente foram resguardados 
em 2013, com a criação da emenda n° 72, que iremos observar adiante. 

Sendo assim, nota-se a que os direitos do empregado doméstico só 
passaram a ter garantias e segurança jurídica, muito tempo depois dos demais 
trabalhadores, desta feita, notório o problema enfrentado pelos mesmos, visto que 
advém de anos de inobservância e omissão pela parte do Estado, como regulador 
de direitos.  
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Tendo em vista a situação enfrentada pelos empregados domésticos, o 
presente trabalho visa discorrer sobre as demais dificuldades enfrentadas e como o 
Estado buscou sanar tais situações. Tendo como foco principal a questão do 
controle de jornada de trabalho doméstico. 

Desta feita, nota-se que por muitos anos os empregados domésticos 
conviviam com a insegurança jurídica no que diz respeito aos seus direitos. 
Exercendo as suas funções sem quaisquer garantias e a conhecida “segurança” 
proveniente do                        Estado, no que diz respeito ao direito ao trabalho, 
sendo este um Direito Fundamental, presente da Constituição Federal de 1988. 

Sendo este um direito fundamental, é imprescindível a efetivação jurídica para 
que os cidadãos brasileiros alcancem tais garantias. O que não ocorreu ao se tratar 
dos empregados domésticos, pois sem ter respaldo jurídico, convivam com jornadas 
de trabalho excessivas, salários abaixo dos demais trabalhadores, entre outras 
situações que iremos tratar com o decorrer do presente artigo.   

Foi somente com a criação da Emenda n ° 72, que os empregados 
domésticos passaram a possuir seus direitos garantidos de forma expressa, o que é 
uma evolução notável para o direito brasileiro. Contudo, o reflexo de anos de 
inobservância para com os direitos e garantias dos empregados domésticos, 
resultou em inúmeros casos de incumprimento por parte do empregador.  

            Tais casos resultam grandes problemas para o empregado doméstico. 
Problemas estes que variam desde a mera relação entre empregado e empregador, 
até mesmo ao se tratar de problemas na sua saúde, provenientes de jornadas 
excessivas de trabalho.  

Assim, ainda que atualmente, tendo decorrido um prazo de aproximadamente 
6 anos da criação da Emenda Constitucional, que trouxe a estabilidade, a 
equiparação do trabalhador doméstico com os demais trabalhadores, nota-se um 
número expressivo de trabalhadores domésticos que atuam sem estar em 
conformidade com o que é determinado em lei. Resultado este que provém de anos 
de má efetivação do Estado em proporcionar um respaldo jurídico para os mesmos, 
que até hoje sofrem o resultado de sua negligência.  

Por fim, o presente artigo irá tornar evidente as garantias que o empregado 
doméstico conquistou após anos sendo postergado e assim, tornando evidente seus 
diretos, visando assim, alcançar a total efetivação destes, levando a conhecimento 
de todos os problemas enfrentados, como foco a jornada de trabalho e as garantias 
que com certa tardança foram alcançadas. 

 
2. METODOLOGIA 

Neste artigo foram utilizados os métodos histórico e dedutivo, tendo como 
base uma análise histórica do sistema trabalhista brasileiro e tendo em vista a 
estagnação dos empregados domésticos em busca dos direitos e as dificuldades 
para que tais direitos sejam efetivos. Para tal, foi realizado levantamento bibliográfico 
com autores que deram sustentação teórica à pesquisa, bem como a realização de 
pesquisa documental.  

 
 



VI Encontro de Pesquisa e X Encontro de Iniciação Científica da FATEB – Telêmaco Borba - PR, 24 e 
25 de outubro de 2019 

 

3. DESENVOLVIMENTO 

3.1 DOS EMPREGADOS DOMÉSTICOS 

3.1.1. Do histórico legislativo  

Os doutrinadores indicam os seguintes diplomas legislativos que regularam o 
trabalho doméstico: inicialmente o Código Civil de 1916, nos artigos 1.216 a 1.236; 
e, em seguida, o Decreto nº 3.078/41. Nesse contexto, com o propósito de reunir os 
direitos inerentes ao trabalhador em geral, implementou-se, pelo Decreto nº 5.452, 
de 1º de maio de 1943, a conhecida Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), 
norma de grande importância para a garantia dos direitos conquistados dos 
trabalhadores. Entretanto, conforme preconiza o art. 7º, alínea a, da referida norma, 
a CLT excluiu os empregados domésticos do âmbito de sua aplicação. 

Após um longo período, foi promulgada a Lei nº 5.859/72, que regulou, de 
forma específica, o contrato de trabalho doméstico. A Lei nº 5.859/72, composta de 
oito artigos, em seu artigo 1º, definiu empregado doméstico como aquele que 
presta serviço de natureza contínua e de finalidade não-lucrativa a pessoa ou 
família, no âmbito residencial destas, e, ainda, concedeu alguns direitos à categoria 
dos empregados domésticos, dentre os quais destaca-se a obrigatoriedade de 
anotação do contrato de trabalho na CTPS, férias anuais remuneradas de 20 (vinte) 
dias úteis (artigo 3º) e a filiação compulsória à previdência social (artigo 4º) 
(BRASIL, 1972). 

Com a Constituição Federal de 1988, a Carta Magna, em seu artigo 7º, 
parágrafo único, estendeu aos empregados domésticos o direito ao salário mínimo, 
à irredutibilidade salarial, ao repouso semanal remunerado, ao terço de férias, à 
licença maternidade, à licença paternidade e ao aviso prévio proporcional, além 
daqueles direitos previamente concedidos, o décimo terceiro salário, a filiação à 
Previdência Social, inclusive, com direito à aposentadoria, e as férias anuais 
(Constituição Federal de 1988). 

Posteriormente, ampliando ainda mais os direitos trabalhistas dos 
empregados domésticos, a Lei nº 11.324/2006 conferiu estabilidade provisória às 
empregadas domésticas grávidas, restringindo a dispensa arbitrária ou sem justa 
causa dessas desde a confirmação da gravidez até 5 meses após o parto (BRASIL, 
2006). A referida lei também alterou dispositivos da Lei n.º 5.859/72 garantindo aos 
empregados domésticos férias com duração de 30 dias; proibiu descontos salariais 
por fornecimento de alimentação, vestuário, higiene ou moradia; proibiu a 
consideração de tais utilidades como salário in natura; e ampliou o direito ao 
repouso semanal remunerado para alcançar não só os domingos, mas também os 
feriados (BRASIL, 2006). Dentro dessa evolução histórico-legislativa, temos a 
ocorrência da Convenção 189 da Organização Internacional do Trabalho (OIT), que 
fortaleceu o movimento de garantia de condições de trabalho decente à categoria 
dos trabalhadores domésticos (OIT, 2011). 

Já a Constituição de 1946 restaurou a tradição para tratar dos direitos dos 
trabalhadores dentro do Título “Da Ordem Econômica e Social”, incluindo a 
expressão “Social”, suprimida na Carta de 1937. 

http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/103251/código-civil-de-1916-lei-3071-16
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/11400235/artigo-1216-da-lei-n-3071-de-01-de-janeiro-de-1916
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/11398321/artigo-1236-da-lei-n-3071-de-01-de-janeiro-de-1916
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/111983249/consolidação-das-leis-do-trabalho-decreto-lei-5452-43
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/111983249/consolidação-das-leis-do-trabalho-decreto-lei-5452-43
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/105320/lei-do-empregado-doméstico-lei-5859-72
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/105320/lei-do-empregado-doméstico-lei-5859-72
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/11421220/artigo-1-da-lei-n-5859-de-11-de-dezembro-de-1972
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/155571402/constituição-federal-constituição-da-republica-federativa-do-brasil-1988
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/155571402/constituição-federal-constituição-da-republica-federativa-do-brasil-1988
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10641213/artigo-7-da-constituição-federal-de-1988
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10725642/parágrafo-1-artigo-7-da-constituição-federal-de-1988
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/95606/nova-lei-do-empregado-doméstico-lei-11324-06
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/105320/lei-do-empregado-doméstico-lei-5859-72
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Enfim, a primeira lei a dispor sobre o trabalho doméstico no Brasil foi a Lei nº 
5.859, de 11 de dezembro de 1972, regulamentada pelo Decreto nº 71.885, de 
09.03.1973. 

Com a Constituição de 1988, mesmo submetendo a lógica da ordem 
econômica em relação a dignidade do trabalhador, conforme art. 170, também não 
regulou o limite da jornada de trabalho doméstico, somente na recente Emenda 
Constitucional de nº 72. Dessa forma, até então, as domésticas não tinham direito a 
horas extras, pois o inciso XII do art. 7º. da CF/88, não se lhes aplicava, podendo 
trabalhar mais de 8 horas diárias e 44 semanais. 

Em relação ao limite da jornada de trabalho, existe um exemplo de 
jurisprudência, sendo ele: 

[...] 3. EMPREGADO DOMÉSTICO. HORAS EXTRAS E FGTS. 1. O art. 7º 
da Constituição Federal, em seu parágrafo único, não oferece aos 
trabalhadores domésticos o resguardo dos incisos III, XIII e XVI, assim não 
lhes assegurando, com efetividade, o direito ao FGTS, à jornada limitada e 
às horas extras. Tais títulos também não encontram previsão na legislação 
ordinária (Lei nº 5.859/72). 2. A despeito das condições atípicas em que se 
dá o seu ofício, com a natural dificuldade de controle e de atendimento aos 
direitos normalmente assegurados aos trabalhadores urbanos, não há 
dúvidas de que a legislação é tímida em relação aos empregados 
domésticos, renegando-lhes determinadas garantias necessárias à 
preservação de sua dignidade profissional (CF, art. 1º, III). 3. Esta certeza, 
no entanto, não autoriza, no plano judicial, a superação das fronteiras 
estabelecidas pelas normas vigentes, de forma a se compelir o empregador 
ao adimplemento de obrigação que o ordenamento jurídico não lhe impõe. É 
impossível o deferimento de FGTS e horas extras ao empregado doméstico. 
Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (AIRR - 49740-
49.2003.5.15.0075, Relator Ministro: Alberto Luiz Bresciani de Fontan 
Pereira, Data de Julgamento: 02/04/2008, 3ª Turma, Data de Publicação: 
25/04/2008). 

Constata-se, pois que a Constituição Federal de 1988 vinha tratando as 
domésticas da mesma maneira da previsão trazida pela CLT (1943), em seu artigo 
7º, qual seja o de que nem todos os direitos seriam aplicáveis às empregadas 
domésticas, especialmente o da limitação da jornada de trabalho. 

3.1.2 Da nova lei do trabalhador doméstico nº 150/2015 

A nova Lei trouxe várias mudanças importantes, mas a mudando específica 
tratada aqui é a jornada de trabalho das domésticas. Dizem respeito à jornada de 
trabalho do trabalhador doméstico. Além da limitação da jornada já prevista na 
Constituição Federal, há a possibilidade de contrato a tempo parcial desde que não 
ultrapassem 25 horas semanais (art. 3º caput); além da permissão da jornada 12 
horas contínuas de labor por 36 horas de descanso, respeitando os intervalos, por 
meio de acordo escrito entre patrão e funcionário.  

Ficou registrado que a nova Lei Complementar revogou expressamente e 
integralmente a Lei nº 5.859/72, no artigo 46 da Lei Complementar n.º 150/2013. No 
caso do presente trabalho, o foco será o artigo 12 da referida lei que traz a 
obrigatoriedade do controle de jornada. 

http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/155571402/constituição-federal-constituição-da-republica-federativa-do-brasil-1988
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/105320/lei-do-empregado-doméstico-lei-5859-72
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3.2 DO EMPREGO DOMÉSTICO 

3.2.1 Conceito  

Ao se falar de empregado doméstico, “seu significado advém da origem 
etimológica latina (domus-casa)” (BARROS, 2013, p.267). Podendo ser utilizado 
como substantivo, para designar os serviços feitos no interior de uma casa. Como 
tratado anteriormente, a lei que regulamentava era a lei 5.859/72, em seu artigo 1º, 
trazendo as seguintes condições para serem empregados domésticos: a) 
pessoalidade, b) continuidade, c) subordinação, d) onerosidade, e) não auferir 
lucros, f) âmbito familiar, g) prestação de serviço a uma pessoa ou família (BRASIL, 
1972).  

É considerado doméstico não só quem trabalha nas delimitações espaciais 
do âmbito residencial. Merece esclarecimento a expressão “âmbito residencial”, 
pois segundo explica Barros (2013, p. 268-269) “Não pode a expressão âmbito 
residencial ser entendida apenas como o interior da residência da pessoa, mas 
todo o ambiente ligado à vida da família”.  

Perante os conceitos citados constata-se que, para a caracterização de 
empregado doméstico, é necessário cumprir determinados requisitos, sendo eles: 
a) cumprir as atividades em âmbito residencial; b) o empregador não visar nenhum 
tipo de lucro com a atividade desempenhada pelo doméstico e com a nova 
alteração trazida pela LC 150/2015 no artigo 1º que; c) doméstico trabalhe por 3 
dias ou mais por semana. 

3.3 DA JORNADA DE TRABALHO 

3.4.1 Conceito  

Em análise ao tempo de trabalho do empregado, Delgado (2013, p. 876) 
considera, que “o lapso temporal mede a principal obrigação do empregado ao 
dispor-se ao empregador”, destacando por tanto a distinção entre três expressões. 
Horários de trabalho, jornada, duração, e, a respeito deste, se tem o conceito que 
se possui um abrangente maior se comparado aos demais, de acordo com o 
entendimento de Delgado (2013, p. 880): “abrange o espaço de carga horária de 
trabalho ou disponibilidade do empregado diante do empregador em virtude do 
contrato”. Sendo assim, está relacionada diretamente ao contrato de trabalho 
pactuado entre as partes da relação de emprego, podendo ser em dias, meses ou 
anos (DELGADO, 2013). 

Vendo isso, pode-se prever que a jornada de trabalho é um termo limitado, 
sendo, portanto, interpretado como a ociosidade diária a que o empregado se 
submete à subalternidade do empregador. 

A emenda constitucional nº 72/2013, trouxe aspectos inovadores, no qual se 
incluiu os domésticos na proteção da jornada trabalhada, com direito a recebimento 
de horas extras e com acréscimo mínimo de 50% em caso de ultrapassar o tempo 
máximo previsto na Carta Magna (CF, art. 7º, XIII e XVI), então passando a ter 

http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/105320/lei-do-empregado-doméstico-lei-5859-72
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/11421220/artigo-1-da-lei-n-5859-de-11-de-dezembro-de-1972
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/194181384/lei-complementar-150-15
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/40639752/artigo-1-lc-n-150-de-01-de-junho-de-2015
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/1034514/emenda-constitucional-72-13
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/155571402/constituição-federal-constituição-da-republica-federativa-do-brasil-1988
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/155571402/constituição-federal-constituição-da-republica-federativa-do-brasil-1988
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10641213/artigo-7-da-constituição-federal-de-1988
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10726563/inciso-xiii-do-artigo-7-da-constituição-federal-de-1988
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10726463/inciso-xvi-do-artigo-7-da-constituição-federal-de-1988
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direito ao tempo de serviço de 8 horas por dia e 44 semanais, em caso que exceda 
esse limite poderá ser pago horas extras. 

A jornada de trabalho dos empregados domésticos é considerada como o 
tempo que o doméstico passa a disposição da pessoa ou família. Como o direito a 
duração do trabalho é inédito, não contava com nenhuma regulamentação na 
revogada lei nº 5.859/72. Com a entrada em vigor da nova lei dos domésticos, 
poderá ser afastado todas as dificuldades pré-existentes, observemos algumas 
regras que regulam esse tempo. 

3.5 DA DIFICULDE DE JORNADA DO TRABALHO DOMÉSTICO 

Uma pesquisa realizada pelo Instituto Doméstica Legal com 1.718 
empregadores domésticos formais, mostrou que 42% dos entrevistados ainda não 
registram o horário de trabalho dos seus empregados domésticos. Destas pessoas, 
20,9% não fazem o registro, porque confiam no empregado. 

A lei que rege o emprego doméstico (LC 150/15), em seu artigo 12, diz que é 
obrigatório o registro do horário de trabalho do empregado doméstico por qualquer 
meio manual, mecânico ou eletrônico, desde que idôneo. Para auxiliar o empregador 
no cumprimento desta obrigação, a Doméstica Legal criou o Ponto Legal, uma 
ferramenta gratuita que gera a folha de ponto manual para controle dos horários de 
entrada, saída e pausas do seu empregado. 

Por que o registro do ponto não é feito?  

 20,9% não fazem o registro, porque confiam no empregado 
 17,3% sabem desta obrigação, mas assumem o risco de não fazer o registro 
 14,7% não registram por não possuírem ferramentas 
 11% não o fazem por receio de constranger seu empregado 

De acordo com Eliete Ferreira da Silva, coordenadora geral do Sindicato dos 
Trabalhadores Domésticos de Campinas e Região, segunda associação da 
categoria criada no país, os empregadores domésticos vêm encontrando formas de 
driblar a lei, disse: “Mesmo que as trabalhadoras tenham jornada de 8 horas 
semanal, muitos empregadores não fazem o registro em carteira. E mesmo com 
registro, eles sonegam determinados direitos, como pagar só uma parcela do 13º, 
dispensar sem justa causa". 

Segundo Juliane Furno, doutoranda em Desenvolvimento Econômico na 
Unicamp, um dos principais motivos por trás da dificuldade de fiscalizar as garantias 
trazidas pela PEC 72 é a grande informalidade do trabalho doméstico. Isso porque, 
as medidas trazidas pela lei - o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), o 
seguro acidente de trabalho, e a regulamentação das horas extras - contemplam 
apenas as trabalhadoras que têm carteira assinada. 

A quantidade de trabalhadoras afetadas pela PEC é em torno de 31% da 
categoria só, que corresponde à porcentagem formalizada. Isso porque a PEC não 
vem com medidas fiscalizadoras. A carteira de trabalho para domésticas já é uma 
obrigação desde 1982, por exemplo, mas o fato de ser ilegal não faz com que haja 
formalização. 

http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/105320/lei-do-empregado-doméstico-lei-5859-72
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Acrescenta-se que, quando a PEC foi votada, suas defensoras imaginavam 
que impactaria a formalização da profissão. Mas não foi o que aconteceu. Em agosto 
de 2014, o Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) publicou a Instrução Normativa 
nº 110, que cria procedimentos de fiscalização do cumprimento das normas relativas 
à proteção do trabalho doméstico. A medida estabelece uma multa mínima de 
R$805,06 para o empregador que não assinar a carteira de trabalho do empregado 
doméstico. No entanto, a medida funciona apenas por meio de denúncias. 

Com as mudanças na Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT) trazida pela 
Reforma que entrou em vigor em novembro de 2017, as especialistas avaliam que a 
precarização do trabalho doméstico aumentará. 

Um dos pontos da nova lei que mais prejudicará as domésticas é a 
flexibilização da jornada de trabalho, que agora poderá chegar ao limite de 12 horas 
por dia, no regime 12X36, no qual deve-se folgar nas 36 horas seguintes. 

Desde abril de 2013, a empregada doméstica tem sua jornada de trabalho 
limitada a 44 horas semanais e a patroa a obrigação de realizar o controle dessa 
jornada. Em caso de realização de horas de trabalho além desse limite, a patroa terá 
a obrigação de efetuar o pagamento das horas extras acrescidas de 50% do valor da 
hora normal. 

Embora o controle da jornada não esteja expressamente regulado na referida 
Emenda Constitucional, é disso que se depreende da natureza da norma, que busca 
justamente a proteção do empregado doméstico na relação de emprego. 

O Art. 12 da Lei Complementar nº 150 de 2015, que tratou de regulamentar 
expressamente o assunto: “É obrigatório o registro do horário de trabalho do 
empregado doméstico por qualquer meio manual, mecânico ou eletrônico, desde 
que idôneo”. 

Bem, havendo a obrigatoriedade de realizar o controle de ponto, é do 
empregador o ônus da prova em relação à jornada de trabalho numa eventual 
reclamação trabalhista: 

               Súmula nº 338 do TST 

JORNADA DE TRABALHO. REGISTRO. ÔNUS DA PROVA 
(incorporadas as Orientações Jurisprudenciais n.º 234 e 306 da 
SBDI-1) - Res. 129/2005, DJ 20, 22 e 25.04.2005 

I - E ônus do empregador que conta com mais de 10 (dez) 
empregados o registro da jornada de trabalho na forma do art. 74, § 
2º, da CLT. A não-apresentação injustificada dos controles de 
frequência gera presunção relativa de veracidade da jornada de 
trabalho, a qual pode ser elidida por prova em contrário. (Súmula nº 
338 – alterada pela Res. 121/2003, DJ 21.11.2003) (grifou-se) 

II - A presunção de veracidade da jornada de trabalho, 
ainda que prevista em instrumento normativo, pode ser elidida por 
prova em contrário. (OJ nº 234 da SBDI-1 - inserida em 20.06.2001) 

http://www.jusbrasil.com.br/topicos/40639413/artigo-12-lc-n-150-de-01-de-junho-de-2015
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http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10758212/parágrafo-2-artigo-74-do-decreto-lei-n-5452-de-01-de-maio-de-1943
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III - Os cartões de ponto que demonstram horários de 
entrada e saída uniformes são inválidos como meio de prova, 
invertendo-se o ônus da prova, relativo às horas extras, que passa a 
ser do empregador, prevalecendo a jornada da inicial se dele não se 
desincumbir. (OJ nº 306 da SBDI-1- DJ 11.08.2003) 

A súmula citada dispõe que haverá presunção de veracidade da jornada 
apontada na inicial quando o empregador não apresentar o controle de ponto que é 
obrigado a realizar. A súmula 388 do TST, o seu inciso I dispõe que é ônus do 
Empregador o controle de ponto quando este conta com mais de 10 (dez) 
funcionários. Ora, a redação é essa porque é neste mesmo sentido o art. 74, § 2º, da 
CLT. 

De todo modo, o Art. 74 da CLT não se aplica às relações de emprego 
doméstico. O artigo aplicável a esses casos é o supracitado Art. 12 da Lei 
Complementar nº 150 de 2015, que regulamenta a obrigatoriedade do controle de 
ponto prevista na EC 72, como dito, para qualquer empregador doméstico, 
independentemente do número de empregados. 

Portanto, nos termos do Art. 12 da LCP 150 de 2015 uma previsão já contida 
na EC 72 de 2013, o empregador doméstico tem a obrigação de registrar e efetuar o 
controle de ponto de seu empregado, não importando o número de empregados, e a 
não apresentação de tais registros gera a presunção de veracidade da jornada de 
trabalho descrita na petição inicial. 

4. CONCLUSÃO 

A Constituição Federal de 1988 trata dos direitos e garantias fundamentais 
que se encontram não somente no artigo 5º, mas espalhado em todo o texto 
constitucional, dentre eles destaca-se o direito ao trabalho que é assegurado como 
um direito social do cidadão, tal entendimento é extraído da inteligência do artigo 6º 
da referida Carta Magna. 

Ainda, nesse contexto de direitos sociais, a Emenda Constitucional nº 
72/2013 alterou o parágrafo único do artigo 7º da vigente Carta Política para 
estabelecer uma maior igualdade de direitos entre os trabalhadores domésticos e 
os demais trabalhadores urbanos e rurais, pois, antes, a exemplo, não havia 
regulamentação específica quanto à limitação da jornada dos trabalhadores 
domésticos até a entrada a referida emenda, o que foi reforçado com a entrada em 
vigor da LC nº 150/2015. 

Os direitos dos empregados domésticos ganharam reconhecimento graças 
às lutas e busca por igualdade. No cenário atual, observa-se que há ainda muito a 
conquistar, visto que há resistência da sociedade, de um modo geral, de 
reconhecer e equiparar, em direitos e igualdade, o empregado doméstico com as 
demais classes de trabalhadores assim sofrendo grandes dificuldades 
principalmente quando se trata da jornada de trabalho. 

No entanto, há que se ressaltar que com a entrada em vigor da Lei 
Complementar nº 150/2015, a limitação da jornada consolida-se como um 
importante direito, em especial pela obrigatoriedade do controle da jornada. Com 
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tantas novidades normativas, passa a existir novas obrigações para o empregador 
doméstico. 

É importante salientar que a jornada de trabalho tem efeitos importantes no 
que diz respeito à saúde e à vida do trabalhador doméstico, sendo bastante 
prejudicial em caso de labor excessivo, o que é um dos motivos da regulamentação 
do controle de horas trabalhadas, que até então eram ajustados somente entre as 
partes, empregado e empregador, sem a necessidade de ser escrito, tão pouco 
terem limites pré-estabelecidos à categoria, pois não se tinha lei especifica que 
tratasse do tema. 

Demais disso, mediante o estudo realizado, pôde-se verificar que o meio 
mais viável para o controle da jornada de trabalho, no âmbito familiar, é o controle 
de ponto manual, devido ao baixo custo e à facilidade de controle, observando o 
estabelecido na súmula 338 do TST, quanto aos controles uniformes. 

Quanto à legislação aplicável, constata-se que a edição da Lei 
Complementar nº 150/2015 foi de grande importância para o trabalhador 
doméstico, pois ao controlar a jornada de trabalho garantiu-se ao empregado 
doméstico uma melhor qualidade de vida, consubstanciado na dignidade da pessoa 
humana Além do mais, observando o aspecto histórico, conclui-se, apesar das 
controvérsias, que o nosso ordenamento jurídico está gradativamente evoluindo e 
sanando as mazelas da sociedade atual. 
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RESUMO 
 
O presente artigo tem como objetivo apresentar a origem e o conceito do Welfare 
State, também conhecido como Estado de Bem-Estar Social e como suas diretrizes 
são aplicadas no Brasil. O presente artigo também irá apresentar uma análise do 
documentário “O invasor Americano” de direção de Michael Moore, buscando 
apresentar como está organização política e econômica é aplicada em outros 
países. O presente artigo visa demonstrar a aplicação do bem-estar social na 
sociedade, demonstrando sua aplicabilidade em países estrangeiros e fazendo uma 
comparação com a aplicação no sistema brasileiro. O presente artigo tem como 
base em sua estrutura pesquisas bibliográficas com cunho qualitativo e análises de 
textos de modo exploratório e descritivo para expor com clareza a finalidade dos 
assuntos tratados. O mesmo utiliza o método dedutivo para melhor expor o tema 
buscado. Ao final do artigo, será feito uma conclusão com base no exposto, visando 
apresentar como o Welfare State deve ser aplicado no Brasil. 
 
Palavras-Chaves: Welfare State; Estado de Bem-Estar Social; O invasor 
Americano; Organização Política e Econômica. 
 

ABSTRACT 
 

This article aims to present the origin and concept of the Welfare State, also known 
as the Welfare State and how its guidelines are applied in Brazil. This article will also 
present an analysis of Michael Moore's documentary "The American Invader", 
seeking to present how this political and economic organization is applied in other 
countries. This article aims to demonstrate the application of social welfare in society, 
demonstrating its applicability in foreign countries and making a comparison with the 
application in the Brazilian system. The present article is based on its qualitative 
bibliographic research and exploratory and descriptive text analysis to clearly explain 
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the purpose of the treated subjects. It uses the deductive method to better expose 
the theme sought. At the end of the article, a conclusion will be made based on the 
above, aiming to present how the Welfare State should be applied in Brazil. 
 
Key-words: Welfare State; State of Social Welfare; The American invader; Political 
and Economic Organization. 

 
1. INTRODUÇÃO 

 
Este artigo tem como objetivo discutir os conceitos básicos do Welfare State, 

conhecido também como Estado de Bem-Estar Social, e sua aplicação dentro do 
território nacional. Tens também como escopo, a análise do documentário “O invasor 
americano”, dirigido por Michael Moore, buscando mostrar como se dá a 
organização política e econômica desta ideia em outros países. 
 Em um primeiro momento, foi mostrado a origem do Welfare State como 
política social econômica, quais são suas características, como se dá sua aplicação 
no geral, suas garantias assistencialistas e seu modelo econômico. Destacam-se o 
seu surgimento no pós segunda-guerra, algumas perspectivas que tentam explicar 
os fatores de sua criação e sua teoria econômica.  
 Na sequência será analisado o Welfare State e sua aplicação no cenário 
brasileiro. Neste tópico buscamos mostrar as fases da constituição da ideia no 
território nacional, as lutas políticas, de classe e sociais, bem como a promulgação 
da Constituição da República Federal do Brasil de 1988, na qual se aplicou a teoria 
do Estado de bem-estar social e a sua funcionalidade pratica no cenário atual.  
 Para finalizar, no último tópico deste artigo é abordado o documentário “O 
invasor americano”, dirigido pelo por Michael Moore, lançado em 2015. Neste tópico 
apresenta-se, de maneira efetiva, de como é aplicado os ideais do Welfare State, e a 
sua comparação com o atual direito brasileiro. 
 O tema é abordado de maneira exemplificativa, procurando demonstrar os 
benefícios do Welfare State quando aplicado de maneira correta. O estudo de 
sistemas que tem como objetivos garantir a sociedade direitos e benefícios é de 
suma importância, sendo necessário analisar novos métodos que procurem garantir 
uma melhor qualidade de vida. Deste modo, apresenta-se a necessidade de analisar 
os benefícios e direitos que o Welfare State proporciona, buscando eventual 
aplicabilidade do Estado de Bem-Estar Social no sistema brasileiro.  

 

2. METODOLOGIA  
 

O presente artigo tem como base em sua estrutura pesquisas bibliográficas 
de cunho qualitativo e análises de textos de modo exploratório e descritivo para 
expor com clareza a finalidade dos assuntos tratados. O mesmo utiliza o método 
dedutivo para melhor expor o tema buscado. 
 

3. DESENVOLVIMENTO 

 

3.1. A ORIGEM DO WELFARE STATE  
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 O Welfare State surgiu com mais força a partir da Segunda Guerra Mundial, 
período que ficou conhecido como a “Grande Depressão”, e teve origem no 
pensamento Keynesiano de John Maynard Keynes, que quebra a visão de livre-
mercado, favorecendo a intervenção estatal na economia. 

O termo Welfare State, é uma expressão em inglês, e significa “Estado de 
Bem-Estar Social”. Esse sistema nada é formado por políticas sociais onde o Estado 
é o responsável por promover serviços básico, ou seja, podemos compreender que 
o Welfare State é um conjunto de assistências sociais, como moradia, saúde, 
educação, seguridade social, manutenção da renda, entre outras. 
Independentemente do nível de renda da população a política de assistência social 
existe para todos, porém são distintas de país para país, onde por vezes acabam se 
transformando em políticas de direitos sociais e civis. Deste modo, aponta-se uma 
conclusão sobre as “necessidades sociais”, cujos são o objeto trabalhado pelo 
sistema proposto no Estado de Bem-Estar Social: 

 
A conclusão a respeito das “necessidades sociais” que um estado do bem-
estar deveria satisfazer é que não se trata exclusivamente de prover 
necessidades materiais, mas de provê-las por meio de serviços universais 
que evitem o estigma e contribuam para a construção da identidade das 
pessoas tendo por referência a comunidade política da qual são membros

5
. 

Titmuss (1974, p. 38). 

 
O Welfare State é visto como o sistema ideal, onde o Estado é o agente que 

proporciona a vida social e econômica, cedendo a todos os indivíduos bens e 
serviços básicos de qualidade durante toda a vida. Em países onde o sistema é o 
social-democrata, como nas sociedades ocidentais e modernas, esse modelo de 
gestão pública é comum, e exemplos podem ser observados em países como a 
Suécia, Dinamarca e Noruega. 

Para entender-se melhor o funcionamento do Welfare State, primeiramente 
precisamos compreender que os títulos públicos trata-se de maneiras que o governo 
tem para arrecadar recursos e investimentos para a população. Uma fatia dessas 
aplicações é destinada para serviços sociais e essências conhecidos como o 
Welfare State, que pode ser entendido como uma perspectiva do Estado para os 
setores sociais e econômicos, visando o combate às desigualdades sociais, partindo 
das premissas de uma correta distribuição de renda para a população, e também de 
prestação de serviços públicos básicos. 

O sistema proposto pelo Welfare State age diretamente na economia do 
Estado, pois visa proporcionar um equilíbrio entre as classes, de modo que todos 
tenham o gozo de seus direitos de modo igual, com o objetivo de proporcionar a 
melhor circulação da economia. Nas palavras de Asa Cristina Laurell: 

 
O Welfare State é investidor econômico, em parte regulador da economia e 
dos conflitos sociais, mas também “Estado benfeitor que procura conciliar 
crescimento econômico com legitimidade da ordem social” (LAURELL, 
1997, p. 76).

6
 

 

Nos países adeptos ao sistema de Estado de Bem-estar Social a estatização 
de empresas é comum, em alguns setores estratégicos, e também a disponibilização 
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de serviços públicos de qualidade e gratuitos. Porém, o Estado precisa realizar 
alterações na economia, organizando-a de tal forma que possibilite a geração de 
emprego e renda, e dessa forma, consequentemente estimulando a produção e 
impondo jornada de trabalho de no máximo 8 horas, direito a seguro-desemprego e 
previdência social, e proibição do trabalho infantil. 
 Quando o sistema proposto no Welfare State é posto em prática, o Estado 
tem o dever de disponibilizar serviços de qualidade e altos benefícios aos seus 
cidadãos. Deste modo, cabe citar, como exemplo, a garantia que o Estado 
proporciona aos trabalhadores de uma participação na qualidade de direitos cedidos 
aos grupos sociais privilegiados. Podemos notar uma lógica do universalismo social-
democrata na frase: “Todos se beneficiam, todos são dependentes e todos 
supostamente se sentirão no dever de contribuir (pagar imposto)” 7 (ESPING-
ANDERSEN, Gosta, 1991, p. 110).  

Entretanto, apesar das boas propostas do sistema, o Welfare State é 
altamente criticado principalmente pelos custos para a sua aplicação, de modo que, 
os ajustes fiscais necessários para fomentar o sistema impactariam as políticas 
sociais estabelecidas, pois acarretaria uma necessidade de mudar o sistema 
econômico para garantir que todos os cidadãos tivessem o mesmo nível de direito 
sociais, mesmo que, embora seja  necessária e a mudança e ainda sendo previsto 
na Constituição Federal o direito de igualdade a todos, é notado que, em um país 
com vasto tamanho e com a administração despreparada, o modelo de Bem-Estar 
Social que o Welfare State promove, demoraria anos para ter sua efetiva aplicação.   
 

3.2. O ESTADO DE BEM-ESTAR SOCIAL NO BRASIL 

 

A proteção social no Brasil deu-se em 1930, a qual era direcionada 
principalmente aos trabalhadores urbanos. Isto é, era um sistema que tinha como 
intuito regular os setores da classe trabalhadora, amparado pela previdência social. 

A regularização dos direitos aos trabalhadores foi o primeiro passo para a 
Proteção Social no Brasil, onde garantia aos empregados urbanos o mínimo para 
um trabalho digno. 

 
Pontos proeminentes da agenda do trabalho são atendidos rapidamente ao 
longo dos anos 1930, dentre os quais a limitação da jornada de trabalho a 
oito horas; o repouso remunerado; a regulamentação do trabalho de 
mulheres, inclusive com remuneração igual para trabalho igual; a proibição 
do trabalho de crianças e a regulamentação do trabalho de menores; a 
definição de um salário-mínimo; a estabilidade no emprego; a 
regulamentação das condições de trabalho quanto à segurança e higiene; a 
regulamentação do salário em atividades insalubres; e a regulamentação da 

sindicalização. (KERSTENETZKY, 2012).
8
 

 
 Além disso, nessa mesma época, foi criado o Ministério da Saúde e da 
Educação, estes Ministérios tinham o dever de prover o atendimento, tanto em 
questão de saúde como de educação para a população.  

                                                           
7
 ESPING-ANDERSEN, Gösta. As três economias políticas do Welfare State. Lua Nova, v. 24, p. 85-
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O Ministério ficava responsável pela saúde de toda a população, enquanto 
que a atenção médica era especifica somente aos trabalhadores que eram 
vinculados às suas respectivas categorias profissionais. Em relação às ações 
assistenciais, essas inicialmente limitavam-se a estimular as iniciativas de entidades 
privadas no que concerne a proteção à maternidade, infância e adolescência 
(PASINATO, 2009). 9 

Com o fim da Ditadura Militar em 1985, foi criada a nova Constituição Federal, 
em 1988, intitulada com a Constituição Cidadã, pois, prevê em suas disposições a 
proteção social de todos aqueles que estão em território brasileiro. 

 
A Constituição de 1988 assegurou uma série de novos direitos sociais aos 
brasileiros, que, uma vez garantidos, nos aproximariam das realizações de 
bem-estar social do regime social-democrata, em direção alternativa à do 
universalismo básico e à do bem-estar corporativo dos períodos anteriores. 

(KERSTENETZKY, 2012).
10

 

   
 Apenas com a Constituição de 1988 que realmente iniciou-se o amparo no 
Brasil, assegurando a todos o estado de bem estar, também chamado de “Welfare 
State”, o qual gerava uma pauta de direito e deveres, onde o Estado teria a 
obrigação de intervir na vida da sociedade oferecendo a todos os direitos 
fundamentais para que não houvesse uma desigualdade social entre eles.  
 O Estado de Bem-Estar Social tem como função propiciar a população meios 
para que tenham o acesso a bens e serviços que lhe propiciem bem-estar ao 
decorrer de suas vidas, fazendo com que estes sejam protegidos dos perigos 
sociais. 
 Levando em conta toda a história do Brasil e sua jovem Constituição Federal, 
a qual trouxe em seu dispositivo sobre o Bem-Estar Social, e a proteção de todos 
sem diferenciação de qualquer forma, entende-se que houve uma grande mudança.  
 Entretanto, é possível encontrar diversas questões que ainda são precárias 
em relação ao Bem-Estar Social no Brasil, trazendo a incerteza se realmente 
existiria o “Welfare State” no país, como por exemplo, o alto índice de pobreza e 
desigualdade, a má qualidade do serviço disposto na saúde e educação, e assim por 
diante. 
 

Muito embora nosso Welfare caminhe para um modelo mais próximo ao 
socialdemocrata, nossos indicadores sociais revelam, mesmo com a 
melhora recente, muitos problemas na provisão e qualidade desses 
serviços. O crescimento da renda da população combinado com a 
precarização dos serviços prestados pelo Estado faz com que a parcela da 
população com um nível maior de renda recorra à provisão privada de bem-
estar (previdência complementar, planos de saúde privados, escolas 
particulares, etc.). Além disso, uma parte da população é deixada de fora da 
proteção do Estado - Na Previdência, podemos citar o caso dos 
trabalhadores informais que representam quase metade da população 
economicamente ativa; na Assistência, o caso daqueles que nem são 
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extremamente pobres e nem se encontram em grupo considerado de risco, 

como crianças ou idosos, por exemplo. (BENEVIDES, 2011)
11

 

 
 Dado o exposto, entende-se que com o mau funcionamento do Estado, e a 
precarização dos serviços prestados, é evidente que o Poder Público não consegue 
promover o Bem-Estar Social de forma igualitária e de forma adequada, pois parte 
da população que possui melhores condições financeiras acaba buscando o meio 
privado para obtenção de um serviço de qualidade, o qual deveria ser oferecido de 
forma plena pelo Estado, mas que acaba não o realizando por inúmeros motivos. 
 

3.3. O INVASOR AMERICANO: O ESTADO DE BEM-ESTAR SOCIAL 

APLICADO NO MUNDO 

 

O documentário “O invasor Americano”, dirigido por Michael Moore e 
lançado em 2015, retrata a trajetória de um patriota americano que viaja pelo mundo 
atrás de boas ideias para “roubar” e implementar nos Estados Unidos.   
 Em uma análise do documentário e em comparação com o direito brasileiro, 
busca-se comparar os direitos apresentados no artigo com o atual direito brasileiro, 
destacando alguns dos direitos apresentado em cada país. Importante ressaltar que 
o presente documentário apresenta o Welfare State aplicado de forma efetiva. 
Podemos começar com o primeiro país “invadido”, a Itália, sendo apresentando os 
direitos trabalhistas conquistados na Itália, onde os trabalhadores tem como direitos 
garantidos 2 meses de férias remuneradas durante o ano, a garantia de receber um 
13° salário, um pagamento extra para ser gasto no período de férias e um intervalo 
de almoço de 2 horas. 

Dentro de uma análise de direito comparado, o Brasil também apresenta 
uma série de direitos garantidos para o trabalhador, como férias, 13° salário, 
intervalos para almoço e descanso. Para realizar o direito comparado do Brasil com 
um direito adquirido na Itália, apresenta-se uma análise do direito as férias, neste 
momento apresenta-se o conceito de Maurício Godinho Delgado, que cita a 
definição de férias como: 

 
O conjunto dos descansos trabalhistas completa-se com a figura das férias. 
Elas definem-se como o lapso temporal remunerado, de freqüência anual, 
constituído de diversos dias seqüenciais, em que o empregado pode sustar 
a prestação de serviços e sua disponibilidade perante o empregador, com o 
objetivo de recuperação e implementação de suas energias e de sua 
inserção familiar, comunitária e política. (DELGADO, Mauricio Godinho. 
Curso de Direito do Trabalho, 3° Edição. Pag. 748.   
 

 No contexto de férias apresentado pelo referido autor, fica-se entendido como 
um período de descanso que o empregado possui para recuperar suas energias, 
pois assim o trabalhador possui um rendimento maior na sua produtividade quando 
retornar, além de preservar sua saúde mental e física quando lhe concedido um 
período de descanso de seu labor.12 
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 A Consolidação das Leis Trabalhistas apresenta a normatização do período 
de férias, conforme o seu artigo 130 e artigo 131, que citam:  
 

Art. 130 - Após cada período de 12 (doze) meses de vigência do contrato de 
trabalho, o empregado terá direito a férias, na seguinte proporção:     
               
I - 30 (trinta) dias corridos, quando não houver faltado ao serviço mais de 5 
(cinco) vezes;                    
II - 24 (vinte e quatro) dias corridos, quando houver tido de 6 (seis) a 14 
(quatorze) faltas;                   
III - 18 (dezoito) dias corridos, quando houver tido de 15 (quinze) a 23 (vinte 
e três) faltas;                      
IV - 12 (doze) dias corridos, quando houver tido de 24 (vinte e quatro) a 32 
(trinta e duas) faltas.                  
§ 1º - É vedado descontar, do período de férias, as faltas do empregado ao 
serviço.            
§ 2º - O período das férias será computado, para todos os efeitos, como 
tempo de serviço.            
 
Art. 131 - Não será considerada falta ao serviço, para os efeitos do artigo 
anterior, a ausência do empregado:         
                  
I - nos casos referidos no art. 473;                     
II - durante o licenciamento compulsório da empregada por motivo de 
maternidade ou aborto não criminoso, observados os requisitos para 
percepção do salário-maternidade custeado pela Previdência 
Social;                      
 Il - durante o licenciamento compulsório da empregada por motivo de 
maternidade ou aborto, observados os requisitos para percepção do salário-
maternidade custeado pela Previdência Social 
III - por motivo de acidente do trabalho ou de incapacidade que propicie 
concessão de auxílio-doença pela Previdência Social, excetuada a hipótese 
do inciso IV do art. 133 
 III - por motivo de acidente do trabalho ou enfermidade atestada pelo 
Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, excetuada a hipótese do inciso 
IV do art. 133;                       
IV - justificada pela empresa, entendendo-se como tal a que não tiver 
determinado o desconto do correspondente salário;     
V - durante a suspensão preventiva para responder a inquérito 
administrativo ou de prisão preventiva, quando for impronunciado ou 
absolvido; VI - nos dias em que não tenha havido serviço, salvo na hipótese 
do inciso III do art. 133.    

 
 Conforme explicito na referida norma, entende-se que a duração das férias 
está relacionada ao número de faltas injustificadas que o empregado possui, sendo 
vedada que tais faltas possam ser descontadas, diretamente, das férias. Entretanto, 
é necessário salientar que as faltas justificadas, na qualidade de simples interrupção 
contratual, não podem interferir na tabela de cálculo de duração das férias13 
 A grande diferenças no que tange as férias entre o apresentado pelo 
documentário com o Brasil é o período que o empregado possui de férias efetivas, 
sendo que na Itália são 2 meses e no Brasil são no máximo 30 dias, sendo também 
remuneradas e cabendo ao empregado conceder o gozo deste direito ao empregado 
quando este tiver preenchido os 12 meses da vigência do contrato de trabalho.  
 O próximo país que o patriota invade é a Finlândia, sendo apresentada a alta 
qualidade de educação do país, sendo descrita como umas das melhores em nível 
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mundial. O grande destaque da educação na Finlândia é a maneira que as escolas 
trabalham para oferecer a melhor educação possível a seus alunos, sendo 
apresentado fatos interessante ao correr do documentário, como, por exemplo, o 
fato de que os alunos finlandeses não possuem deveres de casas, o horário de 
duração de aulas reduzidos, sendo de 4 a 5 horas por dia e que suas provas são 
dissertativas, cabendo ao aluno expor o seu conhecimento. Cabe destacar também 
que a maioria das escolas no referido país são públicas, sendo que todas possuem 
o mesmo nível de educação, portanto, todos seus alunos possuem o mesmo nível 
de aprendizagem.  
 Em relação a educação no Brasil comparado a Finlândia, não há o que se 
competir, pois nossa educação ainda tem muito a que ser desenvolvida. Conforme a 
lista de colocação de índice de educação apresentada pela Pearson International, o 
Brasil estaria em penúltimo lugar dos 40 países listados, uma colocação alarmante 
levando em consideração que a educação um dos principais direitos sociais previsto 
na Constituição Federal (art. 6°). Em uma pesquisa pelo Doutor em Educação e 
professor Titular na Faculdade de Educação da Universidade Federal de Goiás, 
professor Luiz Fernando Dourado, ficou entendido que a qualidade de educação 
leva em conta a qualidade da gestão pública, dos programas sociais e da 
colaboração entre a União, Estados, Distrito Federal e Munícipios “objetivando, de 
fato, assegurar um padrão de acesso, permanência e gestão na educação básica, 
pautado por políticas e ações que promovam a educação democrática e de 
qualidade social para todos.”  14

(DOURADO, Luiz Fernando. POLÍTICAS E GESTÃO DA 

EDUCAÇÃO BÁSICA NO BRASIL: LIMITES E PERSPECTIVAS. 2007).  
 O próximo país a ser visitado seria a Alemanha, sendo apresentado o seu 
sistema de saúde pública, sendo dito como um dos melhores em nível mundial. No 
Brasil, a saúde é um direito constitucionalmente garantindo (art. 6°), devendo o 
estado proporcionar a todo cidadão o acesso a saúde. Entretanto, não se trata 
simplesmente de garantir o direito a saúde, é necessário que o Constituinte organize 
os Poderes do Estado e garantir que todos cidadão tenha um acesso a um sistema 
de saúde eficiente e que garanta resultados. Importante destacar também a função 
de todo profissional ligado à área da saúde de “contribuir para o debate sobre as 
formas possíveis de organização social e estatal que possibilitem a garantia do 
direito à saúde.” 15 
 Ao Constituinte ficou a tarefa de manter um nível de saúde igual e geral para 
todo os seus cidadãos, de maneira pública e regionalizada, conforme o art.196, 
art.197 e art.198 da Constituição Federal, que citam: 
 

Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante 
políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de 
outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para 
sua promoção, proteção e recuperação. 
 
Art. 197. São de relevância pública as ações e serviços de saúde, cabendo 
ao Poder Público dispor, nos termos da lei, sobre sua regulamentação, 
fiscalização e controle, devendo sua execução ser feita diretamente ou 
através de terceiros e, também, por pessoa física ou jurídica de direito 
privado. 
 

                                                           
14

 DOURADO, Luiz Fernando. POLÍTICAS E GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA NO BRASIL: 

LIMITES E PERSPECTIVAS. 2007. 
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 DALLARI, Sueli Gandolfi. O direito a saúde. Departamento de Prática de Saúde Pública da 
Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo. 
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Art. 198. As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede 
regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado 
de acordo com as seguintes diretrizes: 
 
I - descentralização, com direção única em cada esfera de governo; 
 
II - atendimento integral, com prioridade para as atividades preventivas, sem 
prejuízo dos serviços assistenciais; 
 
III - participação da comunidade. 

 
 Para que ocorra a garantia efetiva de saúde a toda população, entende-se 
que é necessário a implantação de um sistema de saúde para cada Estado e 
Munícipio, isto é, a saúde deve ser trabalhada conforme cada local. Para tanto, é 
necessário um trabalho estatal que vise garantir um sistema de saúde que atenda 
todas as necessidades locais, que seja de acesso público e geral, ora, em geral 
estamos falando do Sistema Único de Saúde (SUS), este que deve possuir uma 
unidade em cada munícipio e ser fomentado pelo Estado afim de garantir o acesso 
geral e eficaz de toda a população a saúde. Dentro da temática, a constituição prevê 
em seu artigo 23°, inciso II, o seguinte disposto: 
 

Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e 
dos Municípios: 
 
[...] 
 
II - cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das 
pessoas portadoras de deficiência; 

 
 Conforme já exposto, é necessário que cada região possua um sistema de 
saúde para atender sua população, sendo previsto no referido artigo citado, 
entretanto, ainda temos um outro dispositivo que trata sobre o dever do próprio 
Munícipio de prestar a assistência a população, sendo este o art. 30 da Constituição 
Federal, inciso VII, que cita:  
 

Art. 30. Compete aos Municípios: 
 
[...] 
 
VII - prestar, com a cooperação técnica e financeira da União e do Estado, 
serviços de atendimento à saúde da população; 

 
 Como citado, fica-se mais que necessário que os Munícipios prestem o 
serviço a saúde, para isto, “é necessário que o Poder Legislativo Municipal aprove o 
Plano de Saúde para o Município, elaborado com a participação popular e 
assessorada por pessoal técnico do próprio Município, da Unidade Federada ou da 
União, e que o Chefe do Poder Executivo o sancione, formalizando a 
responsabilidade civil, penal, administrativa e política do município.”16 Portanto, é 
mas que necessário que seja aprovado um plano de saúde que procure implementar 
medidas que visem garantir um acesso a todos cidadãos e que ainda garanta uma 
saúde de qualidade e prestação de atendimento eficaz, de forma que cada região 
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tenha sua rede de saúde própria, sendo fiscalizada pelo próprio Poder Legislativo 
Municipal por meio de uma avaliação oferecida pela própria população local.  
 Fica clara a longa caminhada que o Brasil deve percorrer para ter um sistema 
de saúde eficaz comparado a sistema de saúde na Alemanha, entretanto, é 
importante destacar que o Sistema único de Saúde (SUS) é uma criação brasileira, 
sendo seu sistema considerado um dos maiores sistemas públicos do mundo e 
acatado por diversos países, até mesmo pela própria Alemanha, todavia, fica a 
necessidade de aperfeiçoar o próprio sistema criado, para que assim como nos 
sistemas europeus, o sistema e o acesso a saúde seja eficaz e garanta o que ele 
objetiva: saúde a todos.  
 Muitos outros países foram “invadidos” pelos Americano Michael Moore, 
entretanto, fica a necessidade de levantar os principais tópicos, como o sistema 
penitenciário da Noruega, que assim como o Brasil, tem como umas das funções da 
pena a ressocialização do condenado, embora que na Noruega isto ocorra de fato e 
no Brasil, por motivos de falhas no sistema penal, superlotações, índices de 
violência e descaso com o sistema penitenciário,  a ressocialização passe a ser 
apenas uma utopia. Diversos outros países foram visitados, diversos direitos foram 
mostrados, tais como, o direito das mulheres ao voto, que no Brasil foi conquistado 
em 1932 através do Decreto nº 21.076 instituído no Código Eleitoral Brasileiro, após 
muitos anos de luta; O documentário também apresentou a liberação das Drogas em 
Portugal, reduzindo o número de prisões relacionada a drogas no país e associando 
a questão de saúde e não um crime de fato, tal fato que no Brasil ainda permanece 
proibido por legislação a posse e consumo de entorpecentes, aumentado cada vez 
mais o número de prisões e agravando ainda mais a situação precária do sistema 
penal.  
 Embora Michael Moore tenha invadido diversos países, no final o 
documentarista notou que estes direitos já se encontram nos Estados Unidos, mas 
de forma não efetivada, assim como no Brasil, que possui muitos destes direitos 
destacados, como os direitos trabalhistas presentes na Itália e até mesmo servindo 
como fonte para outros países se influenciarem no sistema brasileiro, como, por 
exemplo, o Sistema Público de Saúde, entretanto, assim como nos Estados Unidos, 
é deixado de garantir a efetiva aplicação destes direitos e garantias, ou seja, não é 
necessário invadir e “roubar” ideias de outros países desenvolvidos, mas sim efetivar 
e trabalhar com os nossos direitos criados e conquistados.  
 

4. CONCLUSÃO 

 

 O modelo de Estado proposto pelo sistema do Welfare State é, sem dúvidas, 
um sistema ideal, porém utópico no Brasil. Embora nosso Constituinte tenha descrito 
direitos essências, fundamentais e sociais,  estes que são defendidos pelo Welfare 
State, sabemos que a aplicação na realidade é totalmente o contrário, isto é, o 
Estado promove a igualdade, o acesso aos direitos sociais e até tenta abranger 
todos os cidadãos, porém falha em obter os resultados desejados. Neste ato, não 
deve-se culpar o Constituinte, pois a presente Constituição da República Federativa 
do Brasil de 1988 é a que mais abrange direitos sociais e fundamentais em toda sua 
história, na verdade, o que ocorre em nosso estado atual é a falha na administração 
do Estado, este que possui todos as ferramentas essências para fazer acontecer o 
proposto pelo Welfare State, mas não consegue aplicar a própria Legislação.  O 
problema é ocasionado por vários fatores, a vasta amplitude de território, o alto 
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número de cidadão, a falha na administração da economia nacional, entre outros 
fatores, todavia, é importante salientar que estes direitos existem, bastando o Estado 
solucionar os problemas de sua gestão, que embora seja um processo demorado, é 
necessário. 
 Portanto, conclui-se que, assim como Michael Moore concluiu, os direitos que 
o Welfare State tanto defende e propaga já existem no Brasil, embora não aplicado 
na máxima efetividade, mas está inserido na própria Constituição. Logo, não 
precisamos criar novas Constituições, novos sistemas, apenas aperfeiçoar a própria 
e atual Constituição, de modo que garanta que cada cidadão que reside em território 
nacional tenha o pleno gozo de todos os seus direitos essências, sociais e 
econômicos. 
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RESUMO 
 
O presente artigo tem como problemática elucidar como os medicamentos que 
contêm em sua composição substâncias derivadas da Cannabis sativa podem ser 
fornecidos pelo Sistema Único de Saúde como forma de dar efetividade ao direito à 
saúde, consolidado no texto da Constituição Federal de 1988, uma vez o Estado 
deve providenciar a todos os cidadãos o acesso aos remédios que 
comprovadamente possuem resultados no tratamento de enfermidades que rejeitam 
outras formas terapêuticas, conforme preveem os princípios que embasam o sistema 
de saúde brasileiro. Trata-se de uma pesquisa com objetivos exploratórios, de 
abordagem qualitativa, desenvolvida por meio do método dedutivo. Como 
instrumentos de coleta de dados, utilizou-se da pesquisa bibliográfica e documental. 
Palavras-chave: Direito à saúde; Sistema Único de Saúde; Cannabis sativa. 
 
 

ABSTRACT 
 
This article seeks to clarify how medicines containing substances derived from 
Cannabis sativa in their composition should be provided by the Unified National 
Health System as a way of realizing the right to health consolidated in the text of the 
Federal Constitution of 1988, once the State must provide all citizens the access to 
medicines that are proven to have results in the treatment of diseases that reject 
other therapeutic forms, as provided for in the principles that underlie the Brazilian 
health system. It is a research with exploratory objectives, with a qualitative 
approach, developed through the deductive method. As data collection instruments, 
bibliographic and documentary research was used. 
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1. INTRODUÇÃO 

 
O direito à saúde no Brasil passou por diversas transformações ao longo dos 

anos, alcançando o status de direito social nos dias atuais. Foi fundamental para 
este processo a Reforma Sanitária Brasileira (RSB), que culminou na 
implementação do Sistema Único de Saúde (SUS), pautado no apelo social por um 
sistema de saúde fornecido pelo Estado que seja acessível a todos os cidadãos. 

Dessa forma, o sistema de saúde brasileiro passou a ser organizado a partir 
de princípios doutrinários que pressupõem a garantia de acessibilidade aos serviços 
de saúde a todos os brasileiros por intermédio de políticas públicas que visam à 
assistência à saúde de modo a salvaguardar o acesso a todos os níveis de 
complexidade que compõem a estrutura do SUS, resguardando as peculiares de 
cada caso e as desigualdades de cada pessoa. 

A Cannabis sativa ou maconha, como é conhecida no Brasil, vem sendo 
objeto de estudo nos últimos anos por conta das propriedades medicinais e 
terapêuticas presentes em sua composição, as quais apresentam resultados 
positivos no tratamento de doenças que rejeitam outros métodos de terapia.  

São inúmeras as decisões judiciais proferidas que autorizam o uso da 
substância para tratar diversas enfermidades, principalmente a epilepsia refratária e 
alguns espectros mais severos do autismo. Contudo, ainda existem julgados que 
negam o fornecimento do extrato da maconha para uso medicinal, inexistindo um 
posicionamento consolidado acerca do assunto. 

Logo, busca-se demonstrar que, sendo o direito à saúde uma garantia 
fundamental esculpida na Constituição de 1988, o uso medicinal da Cannabis sativa 
deve ser custeado e fornecido pelo SUS, pois é dever do Estado providenciar que 
todos os cidadãos, sem distinção, tenham acesso aos medicamentos que, ao terem 
seus resultados comprovados cientificamente, auxiliam no tratamento de tais 
enfermidades. 

 
2. METODOLOGIA 

 
Trata-se de uma pesquisa com objetivos exploratórios, de abordagem 

qualitativa, desenvolvida por meio do método dedutivo. Como instrumentos de 
coleta de dados, utilizou-se da pesquisa bibliográfica e documental. 
 
3. A TRAJETÓRIA DA EFETIVAÇÃO DO DIREITO À SAÚDE NO BRASIL: 
ASPECTOS HISTÓRICOS ACERCA DA REFORMA SANITÁRIA BRASILEIRA 

 
A saúde pública no Brasil remonta à medicina filantrópica, que se deu no país 

através da instalação da primeira Santa Casa da Misericórdia em Santos no ano de 
1543, quando foi criada a Irmandade da Misericórdia e o Hospital de Todos os 
Santos por Brás Cubas. Posteriormente foram incorporadas as santas casas de 
Olinda, Bahia, Rio de Janeiro e São Paulo. Naquela época a assistência aos 
necessitados, indigentes e viajantes dependia da benevolência cristã, uma vez que 
os militares recebiam cuidados das famílias ricas. (PAIM, 2009) 

Após a chegada da família real ao Brasil no ano de 1808 houve a reforma dos 
serviços sanitários, sendo adotadas as primeiras medidas de higiene. Neste período, 
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a corrente de pensamento do Sanitarismo, presente nas medidas de saúde voltadas 
aos portos, despontava na saúde pública a partir da realização de campanhas 
sanitárias. Todavia, tais medidas eram temporárias e contribuíram para que, ao final 
do Império, a organização sanitária do país não conseguisse atender às mazelas da 
população. (BERTOLOZZI; GRECO, 1996) 

Após a Proclamação da República a incumbência da saúde pública, que 
durante o governo imperial cabia aos Municípios, foi atribuída aos Estados, 
competindo à esfera federal zelar pelos serviços de saúde de modo residual.  

Durante a Primeira República, que perdurou de 1889 a 1930, foi 
implementada a reforma sanitária (1903) sob o comando do diretor geral de saúde 
pública, Oswaldo Cruz, introduzindo medidas preventivas focadas na erradicação de 
epidemias. Tal movimento foi de suma importância para que o viés social e político 
da saúde pública despontasse de modo a expandir a autoridade do Estado sobre o 
território nacional.  

Ademais, no ano de 1920 foi criado o Departamento Nacional de Saúde 
Pública (DNSP), responsável por expandir os serviços sanitários e centralizar as 
ações voltadas à saúde. Neste período, a previdência social foi introduzida no Brasil 
após a Lei Elói Chaves ser aprovada em 1923, mediante as caixas de aposentadoria 
e pensões (CAPs), proporcionando aos trabalhadores o acesso à assistência 
médica. (MATTA; PONTES, 2007) 

Até 1930 a saúde foi caracterizada pela omissão estatal, visto que o 
liberalismo empregado àquela época dispunha que o Estado apenas deveria intervir 
quando o indivíduo ou a iniciativa privada não fossem capazes de atender à 
demanda social, conforme elucida Matta e Pontes (2007, p. 35): 

 
[...] o fato de as ações de saúde pública estarem voltadas especialmente 
para ações coletivas e preventivas deixava ainda desamparada grande 
parcela da população que não possuía recursos próprios para custear uma 
assistência à saúde. O direito à saúde integral não era uma preocupação 
dos governantes e não havia interesse na definição de uma política ampla 
de proteção social. 

 
Salienta-se que o sistema público de saúde teve sua gênese no Brasil 

assentada em três vias, quais sejam: saúde pública, medicina previdenciária e 
medicina do trabalho. Não obstante, a saúde do trabalhador desenvolveu-se apenas 
após 1930, quando o Ministério do Trabalho foi criado. 

O governo de Getúlio Vargas foi caracterizado pelo desenvolvimento destes 
três subsistemas, que se deu através das medidas implementadas no âmbito da 
saúde pública, da organização e articulação do sistema previdenciário e da proteção 
ao trabalhador. 

No que tange à saúde pública, a implementação de educação sanitária e a 
construção de centros de saúde, requeridos pela sociedade desde o Modelo 
Campanhista iniciado em 1903, somente se concretizaram com a criação do 
Ministério da Saúde em 1953, quando a saúde no Brasil adquiriu status político.  

Acerca disso, Jairnilson Silva Paim (2009, p. 31) considera que: 
 

[...] a organização dos serviços de saúde no Brasil antes do SUS vivia em 
mundos separados: de um lado, as ações voltadas para a prevenção, o 
ambiente e a coletividade, conhecidas como saúde pública; de outro, a 
saúde do trabalhador, inserida no Ministério do Trabalho; e, ainda, as ações 
curativas e individuais, integrando a medicina previdenciária e as 
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modalidades de assistência médica liberal, filantrópica e, progressivamente, 
empresarial. (grifo do autor) 

 
Por conseguinte, a saúde pública perdeu espaço para a assistência médico-

hospitalar, expandida no governo de Juscelino Kubitschek (1956-1961), dado que o 
crescente desenvolvimento industrial observado nessa época ensejou no surgimento 
dos serviços médicos empresariais. Este processo foi desenvolvido a partir de 1965 
em razão do fortalecimento da saúde no setor privado, de modo a adequá-la à 
realidade do setor industrial. Propriamente neste período surgiu a medicina de grupo 
na esfera empresarial, que mais tarde daria ensejo à implementação das políticas 
neoliberais na área da saúde. (BERTOLOZZI; GRECO, 1996) 

Nota-se que durante o século XX, paralela à atuação dos três subsistemas de 
saúde vinculados ao Estado (saúde pública, medicina previdenciária e saúde do 
trabalhador), houve uma predominância das medicinas liberal e empresarial, ambas 
realizadas através da relação de compra e venda de serviços. Não obstante, 
permaneciam as ações da medicina filantrópica, a qual à época era vinculada à 
previdência social e teve seus serviços incorporados ao Sistema Único de Saúde 
(SUS) a partir da Constituição Federal de 1988.  

Entretanto, apesar do avanço do complexo médico-hospitalar evidenciado no 
ano de 1970, a saúde passou por uma grave crise no decurso do Regime Militar 
(1964-1985). Enquanto a economia brasileira crescia, a população sofria com 
péssimas condições sanitárias e com a contenção das medidas de saúde pública. 
Os trabalhadores que possuíam vínculo formal de emprego e com carteira assinada 
podiam recorrer à medicina previdenciária, já o restante da população deveria 
acessar a saúde por outros meios, valendo-se da assistência médica particular ou do 
atendimento nas instituições filantrópicas e nos órgãos públicos de saúde. 

Ainda, apesar do benefício da assistência médica fornecida pela previdência 
social aos trabalhadores, a sociedade como um todo sofreu os efeitos da crise na 
saúde, leia-se: 

 
[...] a saúde não era uma prioridade, mesmo para os trabalhadores urbanos 
com carteira de trabalho assinada e seus familiares. Ao contrário, as 
prioridades eram outras. A capitalização obtida com as contribuições 
previdenciárias dos trabalhadores permitia que os recursos fossem 
desviados para investimentos na economia. (PAIM, 2009, p. 34) 

 
Como a assistência médica prestada pela previdência social aos seus 

segurados necessitava de aperfeiçoamentos, o Estado passou a contratar serviços 
médico-hospitalares do âmbito privado. Logo, o investimento em serviços próprios, 
que fortaleceria a infraestrutura da saúde pública, cedeu lugar à política de 
privatização impulsionada durante o regime militar. 

Entre as décadas de 1970 e 1980 o fortalecimento da iniciativa privada no 
Brasil gerou grande impacto na área sanitária, sobretudo no que concerne à atuação 
da medicina empresarial mediante o Sistema de Saúde Médica Supletiva (Sams), 
denominado setor de saúde suplementar. Tal sistema era composto por serviços 
privados disponibilizados a partir do poder de compra do cliente. (PAIM, 2009) 

O governo introduziu algumas medidas de modo a minimizar os problemas 
enfrentados pela saúde pública e organizá-la, todavia tais medidas não 
solucionaram os problemas evidenciados e nem tornaram a saúde no país acessível 
a todos, como bem explicitam Matta e Pontes (2007, p. 42): 
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Mesmo com a inclusão de novas categorias no sistema de proteção, muitos 
ainda não tinham o direito à atenção à saúde. Os índices de saúde 
mostravam a situação alarmante vivida pelo país. Apenas para citar alguns 
dados: a esperança de vida ao nascer na década de 1970 era de 52,7 anos, 
a taxa de mortalidade infantil era de 87,9 bebês para 1.000 nascidos-vivos, 
e as doenças infecciosas e parasitárias constituíam uma das principais 
causas de óbito. 

 
Desta feita, segmentos da população, estudantes, pesquisadores e 

profissionais da área da saúde organizaram um movimento social que reivindicava a 
Reforma Sanitária Brasileira (RBS) e a implementação do SUS, leia-se: 

 
[...] surge no modelo brasileiro novas ideias no que configura o que aqui 
denominamos de Modelos de Propostas Alternativas fortemente pensados 
nos anos de 1970 a partir de um movimento popular, social, político e 
apartidário que ficou conhecido como Movimento de Reforma Sanitária 
Brasileira impulsionando várias experiências de organização de redes de 
atenção primária de base comunitária, entendida como uma estratégia 
racionalizadora da política de redemocratização em oposição ao governo 
militar. (MOREIRA; ÁVILA; JORGE; LEITÃO, 2016, p. 56) 

 
A primeira proposta de criação do SUS baseada em princípios e diretrizes se 

deu no ano de 1979 através do documento A questão democrática na área da saúde 
apresentado pelo Centro Brasileiro de Estudos de Saúde (Cebes) no I Simpósio de 
Política Nacional de Saúde da Comissão da Câmara dos Deputados. (PAIM, 2009) 

Enquanto a legislação referente ao SUS era debatida no Congresso Nacional 
foram empregadas algumas medidas visando à integração das ações e à unificação 
dos serviços de saúde, mediante articulação entre os entes federativos, de modo a 
simplificar a transição entre tais iniciativas e a incorporação plena do órgão público 
de saúde. Dentre tais estratégias-ponte podem ser citadas as Ações Integradas de 
Saúde (AIS) e os Sistemas Unificados e Descentralizados de Saúde (Suds). (PAIM, 
2009) 

Posteriormente, em 1986, a VII Conferência Nacional de Saúde realizada pelo 
Ministério da Saúde representou um marco histórico na política de saúde nacional, 
reunindo técnicos e diversos setores da sociedade para debaterem e sistematizarem 
vários estudos e pontos sobre a RSB. Por conseguinte: 

 
As diretrizes dessa Conferência ganharam forma de lei na Constituição de 
1988 e na Lei Orgânica de Saúde (8.080/90) e transformaram-se em 
arcabouço jurídico-legal a serem seguidos pela organização e implantação 
do SUS, contemplando; atendimento universal, igualitário e gratuito; 
descentralização e hierarquização do sistema; organizado a partir de 
práticas individuais e coletivas que garantem a participação da comunidade. 
(MOREIRA; ÁVILA; JORGE; LEITÃO, 2016, p. 56) 

 
Ademais, o relatório final deste evento inspirou o Capítulo “Saúde” da Carta 

Magna de 1988, que eventualmente fragmentou-se nas leis orgânicas, verbi gratia, 
Leis 8.080/90 e 8.142/90, e possibilitou que o SUS fosse implementado nove anos 
depois de formulada a proposta de sua criação. (PAIM, 2009) 

A Constituição Federal de 1988, ao passo que simboliza a transição do 
regime autoritário para a democracia, garantiu expressamente em seu texto diversos 
direitos e proteções à sociedade brasileira. Dentre estes direitos encontram-se os de 
segunda geração, quais sejam: direitos sociais, os quais são caracterizados pela 
prestação positiva por parte do Estado. Assim sendo, a incorporação do SUS ao 
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texto constitucional, em oposição ao assistencialismo residual observado no país até 
então caracterizado pela omissão estatal, incumbiu ao poder público o dever de 
garantir que a saúde seja acessível a todos. 

Em suma, a saúde no Brasil passou por diversas transformações ao longo 
dos anos, culminando na efetivação da RSB e, por conseguinte, na criação do SUS 
pela Constituição Federal de 1988, tendo a população participado ativamente deste 
processo ao exigir do Estado um sistema de saúde com estrutura capaz para 
atender a todos os setores sociais, sem distinção. 
 
4. OS PRINCÍPIOS DOUTRINÁRIOS DO SUS: UNIVERSALIDADE, 
INTEGRALIDADE E EQUIDADE 

 
Conforme dito anteriormente, a Constituição de 1988 trouxe em seu texto 

normativo diversas inovações ao mundo jurídico, sendo uma delas a seguridade 
social, conceituada no caput do art. 194 da CF3 como sendo uma ampla rede de 
proteção fornecida pelo Poder Público que compreende três subsistemas, quais 
sejam: saúde, previdência e assistência social. 

Partindo dessa concepção percebe-se que o Sistema Único de Saúde foi 
concebido sob a égide do direito à saúde de forma que este deve ser assegurado 
pelo Estado através de ações estatais a todos os cidadãos, independentemente de 
critérios delimitadores. 

Isto posto, as ações que visam à função protetiva do sistema de saúde 
brasileiro se orientam através de diretrizes e princípios. Estes lhe servem de alicerce 
e representam a conquista do direito à saúde, todavia são de difícil identificação no 
texto normativo, uma vez que tanto a Carta Magna e quando a lei orgânica de saúde 
não mencionam expressamente o termo “princípios”, tornando árdua a tarefa de 
traçar uma diferenciação entre princípios e diretrizes, leia-se: 

 
[...] o texto constitucional em nenhum momento menciona o termo 
princípios, afirmando que o SUS é organizado a partir de diretrizes. Já a lei 
8.080 de 1990, afirma que o SUS será organizado de acordo com as 
diretrizes dispostas no artigo 198 da constituição e também por princípios 
discriminados no texto. 
 
Apesar de aparentemente haver uma referência explícita ao texto 
constitucional, alguns elementos apresentados como princípios na lei 8.080 
são exatamente os mesmos que constam como diretrizes do texto 
constitucional. (MATTA; PONTES, 2007, p. 63) 

 
Assim, o novo modelo de atenção voltado à saúde enquanto direito social 

introduzido com a Constituição Cidadã se consolidou a partir dos princípios e 
diretrizes que aspiram a construção de indivíduos com senso de cidadania e servem 
de alicerce para que a saúde no Brasil seja abordada de forma integral. Para tanto, o 
SUS foi estruturado com base nos princípios da universalidade, equidade e 
integralidade da assistência4, os quais evidenciam a construção de um complexo 
voltado à vigilância à saúde. 

                                                 
3
 Art. 194. A seguridade social compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa dos Poderes 

Públicos e da sociedade, destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde, à previdência e à 
assistência social. (BRASIL, 1988, grifo nosso) 
4
 Art. 7º As ações e serviços públicos de saúde e os serviços privados contratados ou conveniados 

que integram o Sistema Único de Saúde (SUS), são desenvolvidos de acordo com as diretrizes 
previstas no art. 198 da Constituição Federal, obedecendo ainda aos seguintes princípios: I - 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constitui%C3%A7ao.htm#cfart198
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Destarte Jacobo Filkelman (2002, p. 250), o processo de evolução do sistema 
público de saúde se deu através de tais preceitos normativos: 

 
[...] a Constituição Federal de 1988 consagrou o acesso universal e 
igualitário aos serviços de saúde como um direito de cidadania (CF, art. 
196). Sua regulamentação (Lei 8080/1990) inclui, entre os princípios do 
então criado SUS, a “igualdade da assistência, sem preconceitos ou 
privilégios de qualquer espécie” (art. 7º, inciso IV). 

 
Ao afirmar que a saúde é garantida a todos mediante prestações positivas do 

Estado5, a redação constitucional assegura que a saúde é concebida como um 
direito e não como um serviço acessível mediante exigência de contribuição, 
diferentemente da previdência social, ou outra forma de pagamento. Isto é, o 
princípio da universalidade ratifica que o SUS atenderá a todos os brasileiros que 
dele necessitem. 

A partir do direito à saúde outros direitos fundamentais são efetivados, tanto 
individuais quanto coletivos, tais como o direito à vida e à igualdade de acesso. 
Assim, é possível verificar que o pressuposto da universalidade não se limita apenas 
a garantir que o direito à saúde será prestado pelo poder estatal, mas também 
assegura a eficácia de outros direitos. (MATTA; PONTES, 2007) 

Por conseguinte, é salutar o entendimento do Professor Doutor Vitor Hugo 
Bueno Fogaça (2017, p. 72), qual seja:  

 
[...] por universalidade, pode-se compreender a garantia de que todos os 
brasileiros, sem exceção, terão acesso às prestações necessárias ao pleno 
desenvolvimento e recuperação de sua saúde, em todos os níveis de 
assistência. 

 
Logo, a universalidade encontra-se intimamente ligada à noção do direito à 

saúde, uma vez que o acesso aos serviços fornecidos pelo SUS não é realizado 
mediante pecúnia, ainda que o sistema seja financiado direta ou indiretamente por 
toda a sociedade e disponibilizado pelo Estado.  

Por sua vez, o princípio da integralidade da assistência está intimamente 
ligado ao princípio da universalidade, posto que a análise conjunta de ambos 
culmina na premissa de que os serviços e as ações fornecidos pelo SUS devem ser 
acessíveis à população brasileira em todos os níveis do sistema público de saúde. 
Para tanto, cada caso deve ser observado individualmente de modo a atender suas 
peculiaridades, devendo ser oferecida a continuidade de atendimento quando esta 
se fizer necessária. Acerca disso, dispõe Paim (2009, p. 56): 

 
A legislação vigente assegura que, a depender da necessidade de cada 
situação, a pessoa tenha acesso a preventivos e curativos de caráter 
especializado ou hospitalar, ou seja, em todos os níveis de complexidade do 
sistema. 

 

                                                                                                                                                         
universalidade de acesso aos serviços de saúde em todos os níveis de assistência; II - 
integralidade de assistência [...]; IV - igualdade da assistência à saúde, sem preconceitos ou 
privilégios de qualquer espécie; [...]. (BRASIL, 1990, grifo nosso) 
5
 Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e 

econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e 
igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. (BRASIL, 1988, grifo 
nosso) 
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Apesar de a atenção primária consistir no primeiro contato da população com 
o sistema de saúde, possibilitando o acesso às especialidades básicas, o SUS não 
se limita apenas a ela. Todavia, após esse primeiro nível se faz possível o 
encaminhamento dos casos que exigem maior complexidade à atenção ambulatorial 
especializada e à atenção hospitalar. 

Cumpre ressaltar que a partir da década de 2000 a jurisprudência dos 
tribunais superiores evoluiu o entendimento quanto ao direito à saúde, passando a 
compreender que o princípio da integralidade não mais exprimia a máxima “ter 
direito a tudo”, mas sim que para que seja efetivado é necessária a realização de 
uma análise mais ponderada acerca do caso concreto. Desta forma, diversas 
decisões negaram aos usuários do SUS dadas prestações que eram incompatíveis 
os com limites das políticas públicas previamente traçados. (NETO, 2015, p. 102) 

Sendo assim, a integralidade da assistência pressupõe que o sistema público 
de saúde deve ser organizado a fim de promover, proteger e recuperar a saúde em 
todos os níveis de complexidade que compõem sua estrutura, observando as 
peculiaridades de cada caso e os critérios fixados, desde que razoáveis, para que 
não ocorra a desorganização do sistema de saúde e que este consiga atender a 
todos os seus usuários a partir da baliza dos princípios do mínimo existencial e da 
dignidade da pessoa humana. 

Por fim, a equidade como base principiológica da saúde pública no Brasil 
advém do embate histórico da nação contra as iniquidades sociais e políticas, que 
por sua vez não possibilitam que as políticas públicas de saúde sejam efetivadas. 

Ao contrário do sentido equivocado atribuído ao princípio da equidade, este 
somente pode ser efetivado no SUS a partir das necessidades de saúde, priorizando 
atenção e tratamentos por carências de saúde e não pelo estado de pobreza dos 
indivíduos. (CARVALHO, 2013) 

Assim, depreende-se que tal princípio tem o condão de dar prioridade aos que 
mais necessitam do sistema de saúde, pois o conceito de igualdade por si só não 
possui o alcance essencial dentro do sistema público de saúde, necessitando traçar 
parâmetros melhor delineados para que os serviços sejam prestados objetivando a 
maior eficiência possível. 

Desta feita, alguns doutrinadores consideram que a equidade se distancia do 
conceito de igualdade formal, pois o objetivo do sistema de saúde brasileiro é tratar 
igualmente os iguais e desigualmente os desiguais, buscando diminuir as 
iniquidades, de acordo com o que afirmam Matta e Pontes (2007, p. 70): 

 
[...] apesar de reconhecermos a iniquidade do sistema de saúde e da 
distribuição de riqueza no Brasil, o princípio da equidade tem o desafio da 
construção de estratégias que reflitam a participação e a emancipação 
cívica e social, expressas no texto constitucional e na luta histórica pelo 
direito à saúde no país. 

 
Isto posto, tanto a equidade vertical, ou seja, o tratamento desigual aos 

desiguais na medida de suas desigualdades, quanto a equidade horizontal, isto é, 
tratar igualmente os iguais, possibilitam que a população brasileira seja atendida 
pelo sistema de saúde pública de forma justa. 

Por conseguinte, após o Ministério da Saúde ter editado a Norma Operacional 
Básica de 1996 (NOB/SUS 1996) a equidade vertical tem orientado as políticas de 
saúde no Brasil, uma vez que tal normativa possibilitou o financiamento da atenção 
básica através da política de transferência de recursos monetários do SUS por 
intermédio do Piso de Atenção Básica (PAB), que por sua vez tem auxiliado 
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sobretudo os municípios mais pobres. (BALDANI; ALMEIDA; ANTUNES, 2009, p. 
447)  

Portanto, os princípios doutrinários do SUS pressupõem que o acesso à 
saúde será garantido a todos os cidadãos brasileiros mediante políticas públicas que 
almejam à assistência à saúde de modo a salvaguardar o acesso a todos os níveis 
de complexidade que compõem a estrutura do sistema de saúde, resguardando as 
peculiares de cada caso e as desigualdades de cada pessoa. 
 
5. O USO MEDICINAL DA CANNABIS SATIVA COMO MEIO DE EFETIVAÇÃO DO 
ACESSO UNIVERSAL E INTEGRAL À SAÚDE NO BRASIL 
 

A Cannabis sativa ou maconha, como é conhecida no Brasil, vem sendo 
desmistificada ao longo dos anos por conta dos estudos que evidenciaram suas 
propriedades terapêuticas e medicinais. 

Dessa forma, ao analisar a estrutra biológica da Cannabis sativa observa-se 
que esta é formada por diversos elementos químicos, entre eles os canabinoides, 
que são compostos ativos possuidores de efeitos diversos. Apenas os canabinoides 
Delta-9-tetrahidrocanabidiol (THC) e o Canabidiol (CBD) possuem propriedades 
terapêuticas cientificamente comprovadas. O THC é responsável pelos efeitos 
alucinógenos da planta, já o CBD não possui efeitos psicotrópicos e é o componente 
da maconha mais utilizado no tratamento de doenças refratárias. (NASCIMENTO; 
DALCIN, 2019) 

Observa-se, no entanto, que a maconha ainda é alvo de tabus, uma vez que a 
maioria das pessoas associa a substância ao seu uso não-medicinal. Sobre isso, o 
Relatório Mundial sobre Drogas 2019 realizado pela United Nations Office on Drugs 
and Crime (UNODC) constatou que a maconha foi a droga ilícita mais consumida no 
mundo em 2017, com cerca de 188 milhões de usuários da substância naquele ano, 
que corresponde a 3,8% da população mundial com idade entre 15 e 64 anos. 
(UNODC, 2019, p. 11) 

No Brasil, assim como na maioria dos países, o uso medicinal desta droga era 
proibido em decorrência dos efeitos psicoativos da planta. Apesar de seu uso ser 
muito antigo, a maior parte das pessoas desconhece seu benefício no tratamento de 
doenças que rejeitam outras formas terapêuticas, pois relacionam a planta ao seu 
uso recreativo. 

É salutar que apesar dos efeitos da Cannabis sativa serem incertos, as 
inúmeras pesquisas desenvolvidas nos últimos anos no âmbito da medicina e da 
farmacologia têm auxiliado no conhecimento a respeito do potencial da planta na 
terapia de diversas doenças. 

No território nacional, o uso da maconha, inclusive medicinal, era 
regulamentado apenas pela Lei n. 11.343/2006 (Lei de Drogas). Entretanto, uma vez 
que tal legislação não regulamentava quais drogas eram proibidas, ficava a critério 
da Portaria 344/98 da Secretaria de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde 
(SVS/MS) complementá-la, trazendo um rol de substâncias proscritas, inclusive a 
Cannabis sativa, proibidas de serem importadas. (NUNES; SANTOS; IBIDE; 
NASCIMENTO, 2019) 

Todavia, a Cannabis sativa não era a única substância que enfrentava 
resistência no plano sanitário, visto que havia um número expressivo de demandas 
judiciais relativas ao direito à saúde. Para tanto, a Presidência do Supremo Tribunal 
Federal convocou no ano de 2009 uma audiência pública sobre o assunto, 
objetivando o esclarecimento de dúvidas técnicas, científicas, administrativas, 
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políticas e econômicas incluídas nas decisões judiciais sobre o Sistema Único de 
Saúde. (MENDES; BRANCO, 2017) 

Neste sentido, convém destacar a decisão do Supremo Tribunal Federal 
(STF) na Suspensão de Tutela Antecipada (STA) 175-AgR/CE6 proferida em 17 de 
março de 2010, que fixou determinados parâmetros para a judicialização da saúde. 
(NETO, 2015). 

Logo, apesar de não ter havido expressiva discussão acerca do uso medicinal 
da maconha em si, as decisões jurisprudenciais que advieram do movimento iniciado 
pela audiência pública do STF em 2009 que propunha a solução judicial dos casos 
concretos que versam sobre o direito à saúde inovaram o ordenamento jurídico, em 
especial a STA 175-AgR CE, pois possibilitou que: “uma ação judicial permita a 
condenação do poder público ao fornecimento de prestações materiais em saúde, 
desde que o autor se desincumba do ônus de provar a eficácia concreta do objeto 
pretendido no tratamento de sua enfermidade.” (NETO, 2015, p. 109) 

Paralelo a isso, observa-se que somente em 2014 foi concedida a importação 
e o uso de Canabidiol com objetivos terapêuticos à primeira criança brasileira, Anny 
Fischer, de 5 anos de idade, portadora da síndrome CDKL5 (epilepsia refratária), 
após intensa batalha judicial movida por seus pais. O magistrado que concedeu tal 
direito, o Juiz Bruno César Bandeira Apolinário, entendeu que incumbe à Anvisa 
proteger a saúde da população brasileira e que tal garantia somente seria 
concretizada a partir da importação do CBD. (NASCIMENTO; DALCIN, 2019) 

Neste mesmo ano foi autorizado o uso compassivo exclusivo do CBD pelo 
Conselho Federal de Medicina (CFM) mediante a Resolução n. 2.113/2014 para o 
fim específico de terapia médica para o tratamento de epilepsia refratária de crianças 
e adolescentes. Dessa forma, os pacientes poderiam fazer o uso do CBD para 
medicação mediante importação da substância. (RECKZIEGEL; SILVA, 2019) 

Apesar da procura cada vez maior pela substância, o Canabidiol ainda não se 
encontrava normatizado no Brasil, pois para que fosse utilizado como se 
medicamento fosse teria que ser registrado e permitido pelo Ministério da Saúde, a 
quem compete a regulamentação de drogas, medicamentos e insumos 
farmacêuticos de origem estrangeira. (DIAS, 1995) 

Ademais, é salutar que os medicamentos utilizados para tratar doenças raras 
possuem um valor aquisitivo superior àqueles já utilizados amplamente pela 
medicina, como discute o precedente RE-RG 566.471/RN, tema 67, ou não são 
regulamentados pela Anvisa, destarte o precedente RE-RG 657.718/MG, tema 5008, 
ambos ainda não julgados definitivamente. (MENDES; BRANCO, 2017, p. 608) 

Ocorre que em 14 de janeiro de 2015, o CBD foi retirado da lista de 
substâncias proibidas (Lista F) e incluído na lista C1 da referida Portaria, tornando-

                                                 
6
 Suspensão de Segurança. Agravo Regimental. Saúde pública. Direitos fundamentais sociais. Art. 

196 da Constituição. Audiência Pública. Sistema Único de Saúde - SUS. Políticas públicas. 
Judicialização do direito à saúde. Separação de poderes. Parâmetros para solução judicial dos casos 
concretos que envolvem direito à saúde. Responsabilidade solidária dos entes da Federação em 
matéria de saúde. Fornecimento de medicamento: Zavesca (miglustat). Fármaco registrado na 
ANVISA. Não comprovação de grave lesão à ordem, à economia, à saúde e à segurança públicas. 
Possibilidade de ocorrência de dano inverso. Agravo regimental a que se nega provimento.” (STF, 
STA 175-AgR/CE, Pleno, Relator: Ministro Gilmar Mendes, Data de Julgamento: 17/03/2010, DJe 
29/04/2010). 
7
 RE-RG 566.471/RN, tema 6: dever do Estado de fornecer medicamento de alto custo a portador de 

doença grave que não possui condições financeiras para comprá-lo; [...] (MENDES; BRANCO, 2017, 
p. 608) 
8
 RE-RG 657.718/MG, tema 500: dever do Estado de fornecer medicamento não registrado pela 

ANVISA; [...] (MENDES; BRANCO, 2017, p. 608) 



VI Encontro de Pesquisa e X Encontro de Iniciação Científica da FATEB – Telêmaco Borba - PR, 24 e 25 de 
outubro de 2019 

 

se uma substância controlada. Ainda, em 6 de maio do mesmo ano, a importação de 
produtos que possuem substrato de Cannabis sativa, inclusive THC, foi normatizada 
pela Resolução de Diretoria Colegiada (RDC) n. 17, publicada pela Agência Nacional 
de Vigilância Sanitária (Anvisa). (RECKZIEGEL; SILVA, 2019) 

No mesmo ano, O Ministério Público Federal (MPF) ajuizou Ação Civil Pública 
com pedido liminar contra a União e o Estado de São Paulo para que fosse 
concedido o fornecimento do remédio HEMP OIL (RSHO) – cannabidiol (CBD) para 
três crianças e um adolescente acometidos de Encefalopatia Epiléptica e Síndrome 
de Lennox-Gastaut. A Justiça Federal concedeu a antecipação de tutela, de maneira 
que os réus deveriam fornecer o medicamento no prazo de 10 dias. Ressalta-se que 
o pedido de antecipação de tutela encontrava-se embasado em relatórios médicos 
que evidenciavam a necessidade de concessão do referido medicamento, uma vez 
que este era o único que auxiliaria no tratamento dos menores e havia risco de 
morte caso não o obtivessem urgentemente. (BRASIL, 2015) 

Posteriormente, no ano de 2016, a Anvisa disponibilizou, por meio da RDC 
128/2016, uma lista atualizada com 11 medicamentos à base de Canabidiol a serem 
adquiridos a partir de procedimento menos burocrático, assegurando maior 
efetividade e objetividade às decisões. (NASCIMENTO; DALCIN, 2019) 

Em janeiro de 2017, a Universidade de São Paulo (USP) e a indústria 
farmacêutica Prati Donaduzzi se reuniram para implantar o primeiro Centro Brasileiro 
de Pesquisas em Canabinoides, com o fim de realizar estudos que desenvolvam 
medicamentos à base de Canabidiol. A produção desta substância pelo aludido 
laboratório se iniciou no ano seguinte com a garantia de menor custo e maior 
qualidade. (RECKZIEGEL; SILVA, 2019) 

Importante acontecimento para a concretização do direito à saúde foi a 
decisão da Justiça Federal proferida em 18 de fevereiro de 2019 na Ação Civil 
Pública ajuizada pelo Ministério Público Federal no Estado da Bahia, que ordenou 
que o União fornecesse os medicamentos à base dos canabinoides CBD e THC e os 
disponibilizasse no SUS, mediante relatório e prescrição médica, para os casos em 
que os remédios constantes na lista de medicamentos oferecidos pelo sistema 
público de saúde não surtam efeito no paciente. (NASCIMENTO; DALCIN, 2019) 

Tal posicionamento foi de suma importância para que os pacientes usuários 
da Cannabis sativa obtivessem a satisfação do seu direito por meio do fornecimento 
de medicamentos custeados pelo Estado.  

Sobremaneira, cumpre destacar que no ano de 2019 foram apresentados três 
Projetos de Lei (PL) que disciplinam sobre a Cannabis sativa e atualmente 
encontram-se em tramitação, quais sejam: PL n. 4.776/2019, PL n. 5.158/2019 e PL 
n. 5.295/2019.  

O primeiro é de autoria do Senador Flávio Arns (REDE/PR) e dispõe acerca 
do uso medicinal da maconha, delimitando acerca da produção, do controle, da 
fiscalização, da prescrição, da dispensação, e da importação desses medicamentos 
e seus análogos sintéticos. A leitura de tal projeto de lei ocorreu no Senado Federal 
no dia 29 de agosto de 2019. (BRASIL, 2019a) 

Já o segundo foi proposto pelo Senador Eduardo Girão (PODEMOS/CE) e 
propõe a distribuição gratuita de remédios à base de Canabidiol pelo SUS, alterando 
desta forma a Lei n. 8.080/1990 para obrigar o sistema de saúde a fornecer tais 
medicamentos. O conteúdo do referido projeto legislativo foi lido no Senado Federal 
em 18 de setembro de 2019. (BRASIL, 2019b) 

Destaca-se que no dia 27 de setembro de 2019 foi solicitado pelo Senador 
Styvenson Valentim (PODEMOS/RN), relator do PL 5.158/2019, que este e o PL 
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4.776/2019 tramitem em conjunto, pois tratam de matérias semelhantes. (BRASIL, 
2019d) 

Por fim, o terceiro Projeto de Lei é de autoria da Comissão de Direitos 
Humanos e Legislação Participativa e dispõe sobre o cânhamo industrial da 
maconha medicinal. Sua matéria foi lida no Plenário do Senado Federal no dia 1 de 
outubro de 2019. (BRASIL, 2019c) 

Nesse sentido, cumpre ressaltar que proibição do uso medicinal e terapêutico 
da maconha não mais encontra amparo no ordenamento jurídico, posto que a saúde 
e o direito se encontram em constante evolução. Assim, a partir das recentes 
pesquisas e estudos na área médica e farmacêutica, novos medicamentos estão 
sendo postos à disposição para o tratamento de diversas doenças. À vista disso, 
concerne ao Poder Judiciário acompanhar a demanda social, que tem se orientado 
no sentido de buscar a efetivação do direito à saúde por intermédio de decisões 
judiciais. 

Destaca-se que os pacientes usuários de medicamentos derivados da 
maconha encontram amparo constitucional no que tange ao direito à saúde. Sendo 
este um direito social que deve ser garantido a todos por intermédio de ações 
afirmativas desenvolvidas pelo Poder Público, as três esferas de governo, sejam 
elas Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, estão vinculadas à garantia da 
execução de tal preceito. 

Atualmente, em decorrência do Canabidiol estar descrito entre os 
medicamentos de uso controlado, são proferidas inúmeras decisões judiciais que 
autorizam o uso da substância para tratar diversas enfermidades. Contudo, ainda 
existem julgados que negam o fornecimento do extrato da maconha para uso 
medicinal, inexistindo um posicionamento consolidado acerca do assunto. 

Em resumo, a discussão acerca do fornecimento da medicação à base da 
Cannabis sativa ainda tem um longo caminho a percorrer, principalmente no que diz 
respeito à conscientização da população e do Poder Público sobre as novas formas 
terapêuticas, de modo a acompanhar os anseios da parcela da população que 
carece de tais remédios para a plena satisfação do direito à saúde. 
 
6. CONCLUSÃO 

 Diante do exposto, depreende-se que apesar da Cannabis sativa ser uma 
substância que somente há alguns anos passou a ser objeto de estudo, sua 
implicação medicinal tem auxiliado no tratamento de diversas doenças, promovendo 
aos seus usuários uma vida digna e aliviando seu sofrimento.  

Tendo isso em vista, a jurisprudência brasileira evoluiu sobremaneira acerca 
do assunto que diversas decisões jurisprudenciais se orientam no sentido de 
autorizar a utilização de medicamentos à base da substância como forma de 
efetivação do direito à saúde, inclusive ordenando a distribuição de alguns remédios 
à base de Canabidiol na lista de medicamentos ofertados pelo SUS, uma vez que o 
direito, assim como a saúde, encontra-se em constante transformação a depender 
da demanda social. 

Logo, os princípios que orientam o SUS na efetivação do direito à saúde 
garantem que os serviços de saúde serão ofertados a quem deles necessitar por 
meio de políticas públicas que resguardam as peculiares de cada caso. Ademais, os 
pacientes que necessitam da utilização da Cannabis sativa, com base no direito 
constitucional à saúde, devem ser amparados pelo sistema público de saúde para o 
tratamento de suas doenças. 
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RESUMO 
 
O objetivo do presente trabalho é trazer para reflexão o avanço do Homem e da 
Razão diante das diferentes épocas, em especial, a era pós-iluminista que cresceu 
na Inglaterra, Holanda e França, nos séculos XVII e XVIII, período este que objetivou 
tornar o homem esclarecido, isto é, iluminado, passar do estado de servo e pequeno 
diante do cosmo, para dominador. Com o intuito de perder o medo da Natureza e de 
sua grandiosidade, o ser humano se esforça para dominá-la por meio da técnica, e 
isto se realiza especialmente na Revolução Científica, através de influências de 
Galileu Galilei, a partir do qual a concepção de natureza acaba sendo ferida com o 
avanço do Homo Faber, com isto, percebe-se esta realidade, com o avanço da 
ciência contemporânea. Consequência do uso da técnica e da ciência, pela Razão 
instrumental, tem-se a imoralidade cultural, que Theodor Adorno (1985) e 
Horkheimer (2002) denominam de barbárie. Portanto, buscou-se responder o 
seguinte problema: quais as consequências do avanço da Razão instrumental sobre 
o processo cultural contemporâneo? Estes dois autores fundamentam o presente 
trabalho, de cunho qualitativo e bibliográfico. Com estes dois Frankfurtianos baseia-
se solidamente a teoria da Razão Instrumental, fato que ocorre no momento em que 
o Homem esclarecido toma a decisão de dominar e controlar a Natureza, enquanto 
Physis, e igualmente o Ser Humano. 
Palavras-chave: Dialética do Esclarecimento, Mito, Razão Instrumental, Técnica.  
 
 

ABSTRACT 
 
The aim of the present work is to bring to reflection the advance of Man and Reason 
in the face of different eras, especially the post-Enlightenment era that grew in 
England, Holland and France, in the seventeenth and eighteenth centuries, which 
period aimed to make enlightened man, that is, enlightened, to pass from the state of 
servant and small before the cosmos, to dominator. In order to lose the fear of nature 
and its grandeur, the human being strives to master it through technique, and this is 
especially true in the Scientific Revolution, through the influences of Galileo Galilei, 
from which the conception of nature ends up being wounded with the advance of 
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Homo Faber, with this, one realizes that this reality, with the advance of 
contemporary science. The consequence of the use of technique and science for 
instrumental reason is cultural immorality, which Theodor Adorno (1985) and 
Horkheimer (2002) call barbarism. Therefore, we sought to answer the following 
problem: what are the consequences of the advance of instrumental reason on the 
contemporary cultural process? These two authors support the present work, both 
qualitative and bibliographic. With these two Frankfurtians is solidly based the theory 
of instrumental Reason, a fact that occurs at the moment when the enlightened man 
makes the decision to dominate and control Nature, as Physis, but also, the Human 
Being. 
Key-words: Dialectic of Enlightenment, Myth, Instrumental Reason, Technique. 
 
 

1 INTRODUÇÃO 
Na década de 1920, o mundo deparava-se com o período entre duas Guerras 

Mundiais, e o desencanto da Razão é o resultado disso. Nesta ocasião encontra-se 
o surgimento da escola de pesquisa social de Frankfurt na Alemanha, onde o intuito 
se consistia em elaborar uma instrução teórica de crítica à sociedade. 
            Pertencentes a esta escola tem-se os nomes de Karl Grunberg, – sendo o 
primeiro diretor do instituto - Friedrich Pollock, Max Horkheimer, Theodor 
Wiesengrund Adorno, sendo as obras dos dois últimos a parte teórica deste artigo – 
especificamente a obra Dialética do Esclarecimento (1985). Além destes, tem-se 
Walter Benjamin, Herbert Macuse e outros.  

Especialmente Theodor Wiesengrund Adorno e Max Horkheimer são os 
nomes da crítica social dentro da Escola de Frankfurt, a ponto que os dois se unem 
em 1944 e publicam a obra Dialética do Esclarecimento dedicando-a a Friedrich 
Pollock. 

Na Dialética do Esclarecimento (1985) os autores questionam o Iluminismo e 
propõem a seguinte questão: “[...] descobrir por que a humanidade, em vez de entrar 
em um estado verdadeiramente humano, está se submergindo em uma nova 
espécie de barbárie.” (ADORNO E HORKHEIMER, 1985, p.2).   

O avanço da Razão instrumental3 trouxe para a humanidade múltiplas 
barbáries, dentre elas cita-se as duas Guerras Mundiais, que para os Frankfurtianos 
isso se dá como consequência da falta de apoio moral. Os Iluministas criticavam 
com severidade a Razão baseada no senso comum4, nas tradições, no mito, que 
segundo eles, não geravam o Aufklärung, isto na língua alemã, que denomina o 
esclarecimento, a iluminação através da Razão. 

Portanto, apresenta-se com problema desse artigo o seguinte 
questionamento: quais as consequências do avanço da Razão instrumental sobre o 
processo cultural contemporâneo? Para tanto optou-se por uma pesquisa de caráter 
qualitativo e de abordagem exploratória-bibliográfica. 

 
 
 

                                                 
3
 O temo razão instrumental foi explorado anteriormente a obra dialética do esclarecimento, por Max 

Horkheimer em 1941, no livro O Fim da Razão (The end of Reason).  
4
 Chamamos senso comum (ou conhecimento espontâneo, ou conhecimento vulgar) a essa primeira 

compreensão do mundo resultante da herança fecunda de um grupo social e das experiências atuais 
que continuam sendo efetuadas. Pelo senso comum, fazemos julgamentos, estabelecemos projetos 
de vida, adquirimos convicções e confiança para agir. (ARANHA, 1997, p. 56) 
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2 NATUREZA, O HOMEM E A CULTURA 
Ao se deparar com a natureza, o homem percebe nela um tom de mistério. 

Quando se percebe no mundo o homem defronta-se com a pequenez diante do 
physis, que lhe mostra o seu poder e grandiosidade.  
 
2.1. A NATUREZA 

A partir da percepção de si diante do mundo, o homem levanta os seguintes 
questionamentos a respeito do que se pode fazer.  
 

[...] num primeiro momento, a totalidade do real, a physis, foi vista como 
cosmo e, portanto, o problema filosófico, foi um problema cosmológico: 
como surge o cosmo, qual o seu princípio? Quais as fases e os momentos 
de sua geração? etc [...] (REALE, 1993, p.32). 
 

Quando brota no ser humano o interesse de descobrir a origem de tudo, brota 
nele também a ânsia por dominar aquilo de que se tem medo, se tornar senhor 
daquilo que se é submisso. Tanto que na história da Filosofia, segundo Reale, o 
homem passa a abandonar o olhar para a natureza e olha somente para o homem, 
fato este que ocorreu com os sofistas. 
 

 [...] a problemática do cosmo, cai na sombra, e a realidade que atrai a 
atenção é o homem. Por isso a filosofia dos sofistas e de Sócrates 
concentrará a própria atenção sobre a natureza do homem e da sua virtude 
ou areté, de onde nascerá o problema da moral (REALE, 1993, p.32). 

 

O problema da moral, segundo Reale (1993), se dá a partir do momento em 
que o homem deixa de olhar para a natureza e passa olhar para si, e isto é 
promovido inicialmente na história da Filosofia pelos sofistas, que abandonam o 
cosmo como todo, e passa-se a olhar apenas o homem, surgindo a partir desse 
momento o período humanista da Filosofia antiga. 
 
 
2.2. O HOMEM 
 

Quanto ao homem diante de toda a natureza, encontra-se em busca do seu 
sentindo, do motivo da existência e sua essência, coisa que não encontramos nos 
animais devido a irracionalidade. 
 

No entanto, a inteligência animal é concreta, porque, de certa maneira, 
acha-se presa à experiência vivida. Por exemplo, se o macaco utilizar um 
bambu para alcançar a fruta, mesmo assim não existirá esforço de 
aperfeiçoamento que se assemelhe ao processo cultural humano.  
(ARANHA, 1997, p. 29) 
 

A falta de aperfeiçoamento de suas práticas, tornam os animais incapazes de 
produzir cultura. Percebe-se isto através da observação das ações dos animais, 
como o exemplo simplório dos macacos dado a cima. Sendo assim, o homem é o 
único animal capaz de produzir e aperfeiçoar a cultura. “Só o homem é 
transformador da natureza, e o resultado dessa transformação se chama cultura”. 
(ARANHA, 1997, p. 29) 

A história da humanidade está impregnada em tudo de elementos culturais, a 
partir de necessidades do homem, quanto a criação de técnicas e habilidades que 
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correspondessem às suas exigências, isto desde alimento, moradia e outras coisas 
mais.  

Existem duas modalidades dentro do homem, o Homo Sapiens e o Homo 
Faber, um lado é essencial e o outro é a capacidade que há no homem. 

 
Homo Sapiens e Homo Faber são dois aspectos da mesma realidade 
humana. Pensar e agir são inseparáveis, isto é, o homem é um ser técnico 
porque tem consciência, e tem consciência porque é capaz de agir e 
transformar a realidade. (ARANHA, 1997, p. 39). 
 
 

Esta capacidade de transformar a realidade que há no homem, é essencial 
para a reflexão referente a técnica, pois é pela técnica que o homem busca dominar 
a natureza e pode-se analisar os resultados deste fato por meio da 
contemporaneidade. Quando o homem abandona o olhar puramente estético sobre 
a natureza e faz dele um utensílio, uma coisa. 
 

A valorização da técnica altera a concepção de Natureza. Se antes o saber 
era contemplativo, ou seja, voltado para a compreensão desinteressada da 
realidade, o novo homem busca o saber ativo, o conhecimento capaz de 
atuar sobre o mundo, transformando-o. (ARANHA, 1997, p. 40). 
 

 

A concepção de natureza acaba sendo ferida com o avanço do Homo Faber. 
Percebe-se com clareza esta realidade com o avanço da ciência contemporânea, 
especialmente através da Revolução Científica que ocorre no século XVII com 
Galileu Galilei. 

A raiz da questão técnica diante da natureza pode-se encontrar na 
transformação da cultura, onde o homem em sua instabilidade, traça sobre a história 
que está repleta de inconsistência, ou seja, ocorre durante toda a história humana, 
transformações, tanto para o progresso, como para o regresso do Homem, e isto 
torna a sociedade confusa, onde se perde o valor do bom, do belo e do 
verdadeiro,devido à falta de apoio na verdade objetiva que foi perdida ao decorrer da 
história. 
 
 
2.3.  A CULTURA 

Analisando a história do homem percebe-se que a cultura na era das 
primeiras sociedades, torna-se essencial para todos, no sentido que, tudo aquilo que 
era indústria, aquilo que era o trabalho manual, seja artístico ou mercantil, tornou-se 
cultura. O trabalho, o esforço, o zelo por algo se tornou cultural, ou seja, tudo o que 
era produzido para o bem e o lazer da sociedade Greco-Antiga é denominado de 
cultura. 

 
[...] a arte também é um dos modos pelos quais o homem atribui sentido à 
realidade que o cerca, e uma forma de organização que transforma a 
experiência, o vivido, em objeto de conhecimento, sendo, portanto, 
simbólica. (ARANHA, 1997, p. 40). 
 

A potência cultural que se encontra no Homem dá a ele sentido de existência, 
e leva-o a dar sentido a realidade que está ao redor dele, tornando-se organizador 
do conhecimento, da cultura. Ele produz, reúne, transforma o objeto em objeto de 
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conhecimento e é possível analisar este fato através das vastas culturas, 
especialmente a Greco-Antiga.  

No período da Grécia Antiga vê-se o surgimento do teatro, das artes manuais, 
da música, da Filosofia, de cultos religiosos, a arte de governar, a arte esportiva, 
especificamente as olimpíadas, e tantas outras manifestações socioculturais que 
eram produzidas pela sociedade grega. “De acordo com Horkheimer, a sociedade 
grega tinha como característica a ideia de uma totalidade, na qual o bem do 
indivíduo estava em harmonia com o bem da comunidade”. (PETRY, 2013, p.34) 

A partir desse aspecto social, de harmonia entre os indivíduos gregos, com a 
cultura eles já não são os mesmos, ou seja, progridem de acordo com seus 
anseios,suas necessidades culturais, até o ponto em que ocorre a mudança social, 
momento em que passa a surgir o período Medieval. 

Na Idade Média nota-se a cultura entrelaçada com o transcendente, 
especificamente o Deus cristão, período onde a Igreja assenta a sua base moralpara 
aqueles que aderiram a fé. 

Encontra-se nesse período a teologia e a Filosofia unidas, sendo a segunda 
posta a serviço da primeira. Isso para dar sentido e base à fé cristã-católica, 
nascendo assim a moral cristã. 

No início da era medieval apresenta-se um gradual afastamento da cultura 
pagãpara a cultura cristã, que ganha predominância na época. A sociedade 
pagãmantinha uma cultura totalmente contrária a cristã, tanto que no princípio os 
cristãos eram mortos pelos pagãos, devido às crenças contrárias. 

Quando adquire poder no Império Romano, a Igreja necessita com urgência 
de criar leis morais de acordo com a fé cristã. E isto é feito de fato, por meio dos 
pensadores, filósofos, teólogos, bispos, padres; e a partir de suas reflexões a fé se 
torna concreta em sua moral, surgindo assim os dogmas, tradições e o magistério da 
Igreja, que se torna institucional no Império Romano. 

A sociedade medieval vê-se obrigada a aderir a esta moral-cristã, pois foi 
considerada por alguns como a Idade das trevas ou como os mil anos da escuridão 
da história da humanidade. 

Como refutação a esse período anterior apresenta-se o renascimento e o 
Iluminismo, que pretendem rejeitar as crenças e fazer renascer a cultura clássica. 

 
Por Iluminismo os dois autores não entendem somente aquele movimento 
que caracterizou a época das luzes: eles pensam muito mais num itinerário 
da razão, que, partindo já de Xenófanes pretende racionalizar o mundo, 
tornando-o manipulável pelo homem. Sempre com o objetivo de tirar o medo 
do homem e torna-lo senhores de si próprios. (REALE, 1991, p.844). 
 
 

 Encontra-se no homem a busca de fugir do medo, da tensão, relacionado ao 
domínio da natureza, e esse medo faz com que ele se esforce para passar de 
dominado para dominador. “Ao final da era medieval a técnica ganha força, e torna-
se o instrumento adequado para transformar o homem em mestre e senhor da 
natureza". (ARANHA, 1997, p. 40). 

Além disso, percebe-se neste período que o homem não suporta somente o 
domínio da natureza, mas também o domínio religioso, domínio este que produz 
nele também o medo, pois na visão medieval, as nossas ações negativas, ou seja, 
pecaminosas, gerarão uma revolta de Deus contra o homem.   

O medo faz com que nos séculos XVII e XVIII ocorra o abandono do 
teocentrismo e uma conversão do ocidente para o antropocentrismo, momento em 
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que não se prega mais uma moral a partir do transcendente, mas do próprio 
esclarecimento do homem. 

 
Na opinião dos sociólogos, a perda do apoio que a religião objetiva fornecia, a 
dissolução dos últimos resíduos pré-capitalistas, a diferenciação técnica e 
social e a extrema especialização levaram a um caos cultural. (ADORNO, 
1985, p.57). 

 

A perda de apoio na moral contribuiu para que o mundo caminhasse sem 
rumo e caísse na barbárie.Agindo somente por meio da Razão instrumental, a 
ciência que não se preocupa com a ética, o nazismo e o fascismo que não 
consideram a moral, mas somente a extrema racionalidade, em especifico, a Razão 
instrumental.  

 
[...] quando nos referimos à racionalidade da sociedade contemporânea, é 
bom indagar a respeito de que razão estamos falando. A razão que serve 
para o desenvolvimento da técnica é a razão instrumental, bem diferente da 
razão vital, por meio da qual o homem se torna capaz de compreender 
criticamente a situação em que vive. [...] O homem contemporâneo sabe o 
que fazer e como fazer, mas perdeu de vista o para que fazer. (ARANHA, 
1997, p. 43). 
 
 

O homem, no primeiro momento de sua existência, faz da natureza o seu 
meio para produzir cultura, mas isso se transforma ao longo da história humana, 
onde a cultura passa a ser usada como objeto da técnica, que potencializa a força 
do homem sobre a natureza. 

 
 
3 A TÉCNICA E A INSTRUMENTALIZAÇÃO DA RAZÃO 

Os Iluministas tinham por objetivo destruir tudo o que era considerado mito, 
portanto, a religião e tudo aquilo que era próprio das tradições antigas; e 
universalizar a Razão.  
 

[...] considerar como ineficaz todo ensaio feito até aqui para construir uma 
metafísica dogmática, porque o que neles existe de analítico, a saber: a 
simples decomposição dos conceitos que “a priori” se encontram em nossa 
razão, não é seu fim total, senão somente um meio preliminar da Metafísica, 
cujo objeto é estender nossos conhecimentos científicos “a priori". (KANT, 
2001, p.20). 
 

Immanuel Kant é um dos nomes predominantes da Razão, que luta para que 
a sociedade abandone o dogmatismo, para que assim exista a possibilidade do 
nascimento de uma Razão Pura. 

Tudo isso para levar o homem ao esclarecimento, à racionalidade, e fazê-lo 
agir pelo pensamento, elevá-lo a um estado de maturidade, e desprezar as tradições 
antigas e cegas, como era a moral cristã. “O esclarecimento tem perseguido sempre 
o objetivo de livrar os homens do medo e de investi-los na posição de senhores”. 
(ADORNO, 1985, p.5). 

Tornar o homem livre para pensar, para falar, para agir era o intuito da 
revolução do esclarecimento, colocando-o no centro, como medida de todas as 
coisas, um autor e mestre dos seus pensamentos e, não um submisso aos dogmas 
do mito. “Dissolver os mitos e substituir a imaginação pelo saber”. (ADORNO, 1947, 
p.5). 
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Adorno e Horkheimer buscam entender e criticar a revolução cultural que 
houve da era medieval para a era iluminista, ou seja, a era do esclarecimento. 

Na obra Dialética do Esclarecimento5, os autores questionam o Iluminismo 
propondo a seguinte questão: “descobrir por que a humanidade, em vez de entrar 
em um estado verdadeiramente humano, está se submergindo em uma nova 
espécie de barbárie.” (ADORNO E HORKHEIMER, 1985, p.2).  Com o avanço da 
Razão instrumental a humanidade deveria entrar em estado de paz, mas ao invés 
disso, encontra-se os destroços da Primeira (1914-1918) e segunda Guerra Mundial 
(1939-1945). 
 

Mas a terra totalmente esclarecida resplandece sob o signo de uma 
calamidade triunfal. O programa do esclarecimento era o desencantamento 
do mundo. Sua meta era dissolver os mitos e substituir a imaginação pelo 
saber. (ADORNO e HORKHEIMER, 1985, p.5)  

 
Mas essa meta não foi alcançada pelos que propagaram o esclarecimento, 

isto devido à falta de apoio na moral e o extremo uso da Razão. 
 Os questionamentos a serem feitos são: como que homens esclarecidos, 
homens da luz da Razão, caíram em duas guerras mundiais - que é o mais 
lastimável sinal da barbárie? E por que entraram em um regime nazista, em uma 
ideologia totalitária fascista, alucinados pelas ideias de poder, de domínio? Por que 
Adolf Hitler, Benito Amilcare Andrea Mussolini foram apoiados pela massa?  

 
A horda, cujo nome sem dúvida está presente na organização da Juventude 
Hitleriana, não é nenhuma recaída na antiga barbárie, mas o triunfo da 
igualdade repressiva, a realização pelos iguais da igualdade do direito à 
injustiça. O mito de fancaria dos fascistas evidencia-se como o autêntico mito 
da antiguidade, na medida em que o mito autêntico conseguiu enxergar a 
retribuição, enquanto o falso cobrava-a cegamente de suas vítimas. [...] Tal 
foi o rumo tomado pela civilização europeia. (ADORNO e HORKHEIMER, 
1985, p. 9). 

 

Existe uma consequência quando se separa a cultura da natureza, a Razão 
do mito. É o surgimento da dominação, pois ocorre uma quebra na base moral que é 
transmitida através da cultura.  

Para Theodor Adorno, só a Razão pode salvar ela mesma, só ela pode 
conduzir o homem ao caminho da liberdade. 
 

[...] Se a razão quiser se salvar, é necessário pois que ela reconheça em si 
o que não é racional, encontra o elemento regressivo que há nela. Adorno 
critica a razão que ainda não alcançou este momento de reflexão por se 
encontrar perdida nas tramas do positivismo, critica a hipótese deste 
momento da razão levada às últimas consequências pela racionalidade 
instrumental, através da razão tornada negativa. [...] O erro da razão foi ter 
recalcado o momento regressivo, ao invés de tentar compreende-lo. 
(TIBURI, 1995, p. 149) 

 
A Razão deveria, segundo Adorno (1985), ter refletido sobre a barbárie que 

ela mesma articulou. Necessitaria de tomar consciência do próprio fracasso ao invés 
de ter recalcado. Para ele só a Razão é capaz de salvar ela mesma.  

                                                 
5
 Adorno foi obrigado a refugiar-se na Inglaterra, onde passou a lecionar na Universidade Oxford, ali 

permanecendo até 1938. Nesse ano, transferiu-se para os Estados Unidos, onde escreveria, em 
colaboração com Horkheimer, a obra Dialética do Iluminismo (1947). (LOPARIC, 1996, p. 6) 
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Mas para que ocorra a salvação da Razão, é necessário que aconteça um 
movimento na Razão, onde ela deixa para trás o instrumentalismo racional, para se 
deixar moldar pela dialética, isto é, abrir-se ao debate, ao confronto, deixar-se 
questionar, para que assim, não ocorra o risco de se deixar dominar pelos excessos 
racionais, ou até mesmo, pela manipulação do sistema. 

Porém, quando o homem coloca no centro a Razão, e cai novamente no 
mito,os deuses passam a ser a Razão cega e o domínio humano.  A partir deste 
aspecto pode-se afirmar que há um retorno ao mito, mas de forma catastrófica. 
 

 [...] a causa da recaída do esclarecimento na mitologia não deve ser 
buscada tanto nas mitologias nacionalistas, pagãs e em outras mitologias 
modernas especificamente idealizadas em vista dessa recaída, mas no 
próprio esclarecimento paralisado pelo temor da verdade. (ADORNO e 
HORKHEIMER, 1985, p. 2). 

 

Quando o homem abandona seu apoio moral - que são as tradições antigas - 
para agir somente com a Razão instrumental ocorre um “[...] desencantamento do 
mundo. Sua meta era dissolver os mitos e substituir a imaginação pelo saber” 
(ADORNO e HORKHEIMER, 1985, p. 5). 

Na contemporaneidade percebe-se tal substituição da imaginação pelo saber, 
como fora afirmado por Adorno e Horkheimer, e é possível analisar que a Razão 
Instrumental tem mais poder perante o mundo econômico e político, isto devido a 
estreita relação com o capitalismo, que utiliza da técnica para a abuso da natureza, 
isto de forma massificada. Uma dominação não somente da natureza, mas também 
do homem, que em busca da auto conservação acaba sendo objeto do sistema.  Vê-
se que na busca da liberdade da Razão, acaba instrumentalizando a própria Razão, 
além disso, a Razão instrumentalizada com princípios baseados na dominação, para 
os Frankfurtianos o resultado seria lógico, ou seja, o fracasso da própria Razão.  

Tratando-se de desencantamento6 do mundo, que é tudo aquilo que são os 
valores tradicionais, se tornam utilitários, termo empregado por Max Weber.  Adorno 
e Horkheimer iniciarão um discurso de retomada dos conceitos de CULTURA e 
NATUREZA, os quais “[...] procuram tornar mais inteligível o entrelaçamento da 
racionalidade e da realidade social, bem como o entrelaçamento, inseparável do 
primeiro, da natureza e da dominação da natureza.” (ADORNO e HORKHEIMER, 
1985, p. 4).  

A natureza tem o seu caráter misterioso, inacessível, e isso faz com que o 
homem tenha sede de sempre querer esgotar o conhecimento em relação a 
natureza, sendo ele mesmo parte desse complexo, ele mesmo é parte dela. “O que 
os homens querem aprender da natureza é como empregá-la para dominar 
completamente a ela e aos homens.” (ADORNO e HORKHEIMER, 1985, p, 20). 

Para os poucos esclarecidos nada mais importa a não ser a ciência e a 
técnica para dominar a natureza; “[...] se, contudo, nos deixássemos guiar por ela na 
invenção, nós a comandaríamos na prática” (BACON, 1985, apud ADORNO e 
HORKHEIMER, 1985, p, 20.), mas não foi o que aconteceu. 

E para dominar não existe bem ou mal, mas, útil e inútil. A importância é dada 
a exploração. Como não há mais leis morais, não há religião para dar ordens ao 
comportamento humano.Há uma lógica entre os nazistas e fascistas em agir sem 
apoio algum na moral e na ética, pois não há verdade alguma que oriente o 
comportamento humano, a não ser a técnica. 

                                                 
6SCHLUCHTER, Wolfgang. O desencantamento do mundo: a visão do moderno em Max Weber. 
Rio de Janeiro: UFRJ, 2013. 
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Isto faz com que as ações nazistas sejam de acordo com os princípios do regime, e 
não de acordo com uma moral estabelecida e sistemática. Sendo assim, o nazismo 
criou suas próprias regras, com apoio em seus próprios princípios. 

Portanto para Adorno e Horkheimer, o processo de mito não se findou, não 
foram interrompidos. O homem ainda permanece em meio as antigas tradições. 
“Cada resistência espiritual que ele encontra serve apenas para aumentar a sua 
força. Isso se deve ao fato de que o esclarecimento ainda se reconhece a si mesmo 
nos próprios mitos” (ADORNO E HORKHEIMER. 1996, p. 19). 
 Devido ao fato de o esclarecimento não alcançar o estado de desmistificação, 
não podemos considerar que com o dito progresso iluminista, o homem tenha 
alcançado o estado de senhorio com a racionalidade diante do mundo. Não se pode 
olhar para as duas guerras mundiais como um fruto do acaso, não são frutos de 
acidentes histórico-culturais, mas observa-se que elas são apenas sequelas de 
regimes totalitários, especialmente o regime totalitário da Razão instrumentalizada 
pelos que pretendiam alcançar o estado de homens esclarecidos, de senhores. 
 
 
3.1. O MITO DA ODISÉIA E A DESMISTIFICAÇÃO 

Procurando argumentos para esboçar o seu pensamento Adorno e 
Horkheimer recorrem a mitologia grega, especificamente a história de Ulisses, o 
duodécimo canto da Odisseia de Homero.   

Ulisses é aquele que governa o barco e junto com ele alguns homens que 
remam, todos eles estão retornando da Guerra de Troia. No caminho para casa 
existe uma ilha de sereiasque através do canto seduzem os homens que passam 
por ali, “e essa sedução que exercem, é a de se deixar perder no que passou. Mas o 
herói a quem se destina a sedução emancipou-se com o sofrimento”. (ADORNO E 
HORKHEIMER, 1985, p.19).  Instigando-os a esquecer tudo aquilo que há para trás, 
tudo que foi construído até agora, família, tradições, cidades e outras coisas mais. 

Os autores afirmam que; “O esforço para manter a coesão do ego marca-o 
em todas as suas fases, e a tentação de perdê-lo jamais deixou de acompanhar a 
determinação cega de conservá-lo”.(ADORNO E HORKHEIMER, 1985, p.19).  

Ou seja, o homem no seu caminho de esclarecimento sempre teve a tentação 
de alguma corrente contrária, instigando-o a deixar tudo para tráse iniciar tudo a 
partir de um novo aspecto, de uma nova Filosofia. E é esse abandono das tradições 
que a humanidade foi instigada com mais força das ideias Iluministas até a 
contemporaneidade. 

De pés e mãos amarrados, Ulisses pretende ouvir a beleza do canto das 
sereias, mesmo que de uma forma vaga, mas sabendo que se ouvisse o canto 
acabaria sendo enfeitiçado por ele, e cairia logo nas mãos delas, então Ulisses tem 
a ideia de manter-se atado no barco para assim não fugir para a ilha das sereias.  

A partir desse desejo ele ordena para os que estão remando o barco, 
amarrarem ele, e pede também aos remadores que coloquem ceras nos ouvidos 
para não serem seduzidos pelos encantamentos das sereias.  

 
 

4 MORAL E ESCLARECIMENTO: JULIETTE E JUSTINE 
Na tentativa de eliminar os mitos, o Iluminismo acabou recriando-os novamente 

e na tentativa de conduzir o ser humano a qualidade de soberano, acaba colocando 
na qualidade de manipulado pelo sistema. Esta tentativa vê-se claramente na Crítica 
da Razão Pura de Immanuel Kant, que Adorno cita: 
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[...] o esclarecimento “é a saída do homem de sua menoridade, da qual é o 
próprio culpado. A menoridade é a incapacidade de se servir de seu 
entendimento sem a direção de outrem”. “e o entendimento sem a direção 
de outrem” é o entendimento dirigido pela razão. Isso significa simplesmente 
que, graças a sua própria coerência, ele reúne em um sistema os diversos 
conhecimentos isolados. (ADORNO E HORKHEIMER, 1985, p.81). 

 
 Kant põe de lado tanto a imaginação, quanto a Filosofia e tudo aquilo que era 

tradições antigas, torna-se um problema para a moral, pois esses mitos têm-se, por 
exemplo, as tradições cristãs, que sustentou por milênios a moralidade. 

 Kant propõe o uso somente da Razão científica, onde tudo é apenas um 
objeto do conhecimento, onde não há barreiras, pois não há moralidade. 

 Devido a esta concepção, é evidente na contemporaneidade os frutos desta 
ideologia e encontram-se especialmente na exploração da natureza pela ciência, 
onde está acima de tudo a técnica.  

Encontra-se aspectos da desconsideração da essência humana e da natureza 
através dos vários campos das ciências. Pode-se analisar este fato por meio 
especialmente da medicina, onde o uso da técnica se sobrepõe a pessoa humana 
por vezes assemelhada a uma coisa, não levando em consideração o estado de 
Natureza Humana 

Para esclarecer melhor a questão da moral deixada para trás pelos 
Iluministas, os autores tratarão de outro mito, o de Juliette de Sade.  

No mito de Marquês de Sade, encontramos duas jovens francesas, Juliette e 
Justine, uma totalmente diferente da outra. 

Juliette é aquela jovem que não se preocupa com a moral, mas apenas com a 
sobrevivência; age pelo instinto sem o uso da moral.Ela não hesita em perder sua 
virgindade para conseguir o que quer, tendo sido educada por uma prostibula que 
lhe aconselha a ganhar dinheiro fácil a qualquer custo para se manter. 

 Ao contrário de sua irmã, temos Justine, que sofre muitos conflitos, mas não 
deixa de ser uma mulher honrada, uma mulher que age conforme a moral.  

O preço a pagar por buscar somente o bem-estar pessoal – que é o caso de 
Justine - é cair na imoralidade, e isso aconteceu com Juliette, que queria ser feliz a 
qualquer preço, mesmo que para isso fosse necessário vender seu corpo, e esta foi 
de fato a consequência, e ela acaba se prostituindo.  

 Empregando a personagem, os autores afirmam que Juliette é a imagem da 
Filosofia iluminista onde “Justine, a boa dentre as duas irmãs, é uma mártir da lei 
moral. Juliette, porém, tira as consequências que a burguesia queria evitar: ela 
amaldiçoa o catolicismo, no qual vê a mitologia mais recente e, com ele, a civilização 
em geral”. (ADORNO, 1985, p.45). A Filosofia segundo os autores caminhou para 
um uso do agradável, sem a moral, assim como Juliette, que usufruía a todo custo 
do prazer, não se importando com as consequências.  
 
 
5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Diante do tema proposto no presente artigo, não se pode analisar a situação 
racional com olhar utópico, pois encontra-se na era Greco-antiga o Homem que se 
coloca diante do mundo como um ser, um admirador do cosmo e da Physis. 

Ao transcorrer a história ocorre o movimento contrário, em que o Homem 
torna-se o dominador da Natureza, e isto trás para a contemporaneidade 
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consequências: o abandono da moral objetiva, a massificação do subjetivismo, a 
manipulação pelo sistema e o usufruto da Razão para a barbárie.  

Pode-se perceber que como máxima expressão da barbárie se têm as duas 
Guerras mundiais, onde o homem elevou ao nível radical o caráter racional para 
criar tecnologias, e essa, ao invés de elevá-lo a um estado de superioridade, acaba 
tornando o homem objeto da destruição em massa, apoiados em uma moral 
subjetiva.  

A Razão se torna instrumental por que se tornou instrumento de dominação, 
para a aniquilação do outro. Sendo a Razão tornada em instrumento ideológico, 
acaba perdendo o ideal objetivo de Razão Pura que Immanuel Kant pretendia 
alcançar através do abandono da metafísica, especialmente pelo abandono do 
dogmatismo.  

Na contemporaneidade percebe-se que o que Immanuel Kant objetivou não 
foi alcançado, isto devido ao excessivo uso da Razão sem bases morais e 
ontológicas. O resultado do uso da Razão instrumental é transformar o ser Humano 
em coisa, sem análise fenomenológica do sujeito. 

 Encontra-se os resultados desta instrumentalização do homem, nos 
laboratórios dos estudos da medicina, nas áreas do direito, política, educação, 
cultura outras.  

Adorno e Horkheimer criando a teoria crítica da Razão, não resolvem o 
problema do Aufklärung que está em decadência, mas são dadas pelos autores da 
Dialética do Esclarecimento algumas pistas, e a principal delas é que somente a 
Razão pode salvar ela mesma e a salvação da Razão pode depender do movimento 
de uma dialética, onde a Razão se movimentará para o outro sem destruí-lo, e este 
outro para a Filosofia de Theodor Adorno é a natureza.  

Portanto, para a Liberdade do caos racional urge que a Razão instrumental 
entre em diálogo com ela mesma, questionando-se para que por meio desta dialética 
ela possa olhar para o outro como um ser, ou seja, perceber a natureza e o Homem 
como essências e não apenas como objeto da ciência pela técnica. 
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RESUMO 
 
O presente estudo apresenta como problemática de pesquisa ponderar o direito ao 
esquecimento na esfera penal, abordando sua tutela, bem como a jurisprudência 
sobre o assunto. Portanto, busca-se demonstrar que o direito ao esquecimento deve 
auxiliar o indivíduo a ser reconhecido como cidadão e não como ex-condenado. Tem 
como objetivo geral sopesar o direito ao esquecimento no campo do direito penal, 
impedindo que fatos do passado prejudiquem a ressocialização do indivíduo. Como 
procedimentos metodológicos, destacam-se a pesquisa bibliográfica e documental, 
utilizando-se o método dedutivo. 
Palavras-chave: Direito ao esquecimento; Dignidade da pessoa humana; 
Personalidade. 
 
. 
 
 

ABSTRACT 
This study presents as a research problem to ponder the right to forgetfulness in the 
penal sphere, addressing its tutelage, as well as the jurisprudence on the subject. 
Therefore, we seek to demonstrate that the right to forget should help the individual 
to be recognized as a citizen and not as a former convict. Its general objective is to 
weigh the right to oblivion in the field of criminal law, preventing facts from the past 
from harming the individual's resocialization. As methodological procedures, we 
highlight the bibliographic and documentary research, using the deductive method. 
Key-words: Right to forgetfulness; dignity of human person; personality. 
 
 
1. INTRODUÇÃO 

Em uma sociedade onde as informações circulam rapidamente por diversos 
meios de comunicação, surge o conflito entre o direito da informação e os direitos 
da personalidade. O primeiro trata-se de um fator importante na divulgação de 
notícias e o segundo busca tutelar a proteção individual como um aspecto 
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indispensável para garantir a dignidade da pessoa humana.  
Dessa forma, em algumas demandas levadas ao Poder Judiciário, o direito 

ao esquecimento foi reconhecido como um direito fundamental implícito, no qual 
algumas informações indesejadas podem ser removidas respeitando a privacidade 
do indivíduo. Esse direito pode ser aplicado em diversas áreas do direito, como civil, 
penal e administrativo. Isso ocorre porque o amplo grau de divulgação de 
informações pode causar transtornos às pessoas em vários casos.  

Martinez (2014) define que o direito ao esquecimento pode ser tratado como 
um direito independente, cujo objeto está ligado à memória individual e à coletiva. 
No mesmo sentido, entende que o direito ao esquecimento trata-se do direito de 
não ter sua memória pessoal revirada a todo instante por força de vontade de 
terceiros e o vê como uma possibilidade de defesa que permite ao particular que 
não autorize a veiculação ou retire desta um fato pretérito que o expõe ao público 
em geral, causando-lhe sofrimento ou transtornos.  

Já o direito da informação, segundo José Afonso Silva (2013) não se trata de 
um direito pessoal, mas de um direito de cunho coletivo, visto que abrange a 
transformação dos meios de comunicação possibilitando com que os indivíduos 
transmitam a manifestação do pensamento por esses meios atuais, em direitos de 
feição coletiva. Sendo assim, há uma tensão entre o direito ao esquecimento e 
liberdade de informação já que em um caso concreto não há prevalência de um 
sobre outro.  

Vale ressaltar que o direito ao esquecimento não confere ao indivíduo a 
autonomia para remover dados ou informações, mas a possibilidade de discutir os 
efeitos de como a informação pode ser divulgada na mídia, de forma que não 
exponha o nome e a reputação dos indivíduos. Assim, um acontecimento do 
passado o qual a divulgação traga desconfortos, pode-se discutir a possibilidade de 
ser protegido, no futuro, pelo direito ao esquecimento. Esse fato vai entrar em 
conflito com o direito à informação.  

O ponto central da discussão é que com a velocidade das informações, os 
danos causados aos indivíduos podem ser irreparáveis. Em decorrência disso, 
restam dúvidas sobre qual direito deve prevalecer no caso concreto (direito ao 
esquecimento x direito à liberdade de informação). 

O principal ponto de conflito quanto à aceitação do direito ao esquecimento 
reside justamente em como conciliar esse direito com a liberdade de expressão e 
de imprensa e com o direito à informação. Como não há uma hierarquia entre os 
direitos fundamentais, os Tribunais devem aplicar a técnica da ponderação 
conforme demonstrado por Robert Alexy (2013) que, basicamente, consiste em 
ponderar no caso concreto qual direito será utilizado, sem com isso se afastar 
completamente o direito preterido. 

No julgamento do REsp 1.335.153-RJ, o Min. Luis Felipe Salomão,  apesar de 
ser favorável ao direito ao esquecimento, expôs argumentos contrários à tese como: 
a) o acolhimento do chamado direito ao esquecimento constituiria um  atentado à 
liberdade de expressão e de imprensa; b) o direito de fazer desaparecer as 
informações que retratam uma pessoa significa perda da própria história, o que vale 
dizer que o direito ao esquecimento afronta o direito à memória de toda a sociedade; 
c) o direito ao esquecimento teria o condão de fazer desaparecer registros sobre 
crimes e criminosos perversos, que entraram para a história social, policial e 
judiciária, informações de inegável interesse público; d) é absurdo imaginar que uma 
informação que é lícita se torne ilícita pelo simples fato de que já passou muito 
tempo desde a sua ocorrência; e) quando alguém se insere em um fato de interesse 
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coletivo, mitiga-se a proteção à intimidade e privacidade em benefício do interesse 
público. 

Não há violação maior quanto ao direito à imagem do que na fase de 
persecução criminal, isto porque a imprensa através dos meios de comunicação 
(televisão, jornal, internet) divulga os fatos em programas injuriosos e de cunho 
sensacionalistas, dando repercussão preocupante aos fatos.  

 
2. METODOLOGIA 

Como procedimentos metodológicos, destacam-se a pesquisa bibliográfica e 
documental, utilizando-se o método dedutivo. 
 
3. O DIREITO PENAL E A TUTELA DO DIREITO AO ESQUECIMENTO 

A imagem do acusado e até mesmo do condenado, merece proteção desde 
as investigações, isso porque é uma representação não podendo ser mostrada 
indiscriminadamente sendo necessária a autorização expressa do possuidor de tal 
imagem. Porém, há casos em que é necessária a “violação” da imagem do acusado 
ou condenado conforme pondera Beltrão:  

Via de regra não se pode publicar a imagem, por ser um direito da 
personalidade, sem prévia autorização de seu possuidor, todavia, o referido 
comporta algumas exceções, “autorizando-se sua divulgação, independente 
do consentimento do retratado, caso seja necessária a administração da 
justiça ou manutenção da ordem pública.  

 
Pode-se dizer que o autor se referiu a indivíduos considerados fugitivos onde 

há clara necessidade de monitoramento, porém, casos em que o indivíduo já está 
preso não há mais necessidade de divulgação das imagens. 

Isso não quer dizer que a imprensa deve deixar de informar a população 
sobre os desdobramentos ocorridos, mas é perfeitamente possível que seja 
realizada sem violar a imagem do indivíduo quando este não for considerado 
foragido deixando de lado o sensacionalismo apelativo e focando exclusivamente no 
cunho informativo. 

Por si só, a existência de um crime não pode permitir a utilização dessa 
informação de forma ilimitada. Mesmo as notícias relativas a eventos criminosos não 
podem ser rememoradas sem qualquer limitação temporal, sob pena, de violação 
aos direitos fundamentais decorrentes da dignidade humana. 

Alexandre de Moraes afirma que a divulgação de fotos, imagens ou notícias 
apelativas, injuriosas, desnecessárias para a informação objetiva e de interesse 
público (CF, art. 5. °, XIV), que acarretem injustificado dano à dignidade humana 
autoriza a ocorrência de indenização por danos materiais e morais, além do  
respectivo direito à resposta. 

Outro problema é a divulgação da imagem do condenado que já cumpriu sua 
pena, deixando de sê-lo, pois quitou seu débito penal. Nesse cenário, a exposição 
desnecessária da imagem após o cumprimento integral da pena acaba se 
transformando em uma pena extra onde o sujeito deve carregar os julgamentos da 
sociedade alimentada pelos meios de comunicação, sendo punido novamente. 
Francesco Carnelutti afirma que: 

 As pessoas creem que o processo penal termina com a condenação e não 
é verdade; as pessoas creem que a pena termina com a saída do cárcere, e 
não é verdade; as pessoas creem que o cárcere perpétuo seja a única pena 
perpétua; e não é verdade. A pena, se não mesmo sempre, nove vezes em 
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dez não termina nunca. Quem em pecado está é perdido. Cristo perdoa, 
mas os homens não. 

 
Sendo assim, essa “pena extra” é extremamente injusta, já que uma vez 

quitado o débito penal, o indivíduo tem o direito de regressar a sociedade, possuir 
emprego, frequentar lugares sendo necessário então o esquecimento da sua 
conduta criminosa. Segundo Estela Cristina Bonjardim: “depois de cumprida a pena, 
porém, nasceria para o condenado o direito do esquecimento de seu passado 
criminoso, quando readquirira a proteção à imagem”. Assim, garantindo o direito ao 
esquecimento, garante-se também a proteção da imagem do indivíduo.  

Dessa forma, embora haja interesse público na divulgação de um fato 
criminoso e sua autoria, a liberdade de informação deve seguir seus limites, não 
podendo ser absoluta e indefinida.  

Nas palavras de Luís Felipe Salomão: 
“Se os condenados que já cumpriram a pena têm direito ao sigilo de folha 
de antecedentes, assim também à exclusão dos registros da condenação 
no instituto de identificação, por maiores e melhores razões aqueles que 
foram absolvidos não podem permanecer com esse estigma, conferindo-
lhes a lei o mesmo direito de serem esquecidos”.  
 

Portanto, baseando-se no princípio da dignidade da pessoa humana, o 
indivíduo tem o direito de não ter sua vida vinculada ao fato criminoso eternamente, 
podendo reconstruir sua história e eliminar os obstáculos que dificultam sua 
ressocialização. 

Neste sentido, podemos observar que o artigo 93 do código de processo 
penal dispõe que: “A reabilitação alcança quaisquer penas aplicadas em sentença 
definitiva, assegurando ao condenado o sigilo dos registros sobre o seu processo e 
condenação”.  A esse dispositivo, podemos acrescentar como complemento o artigo 
748 do código de processo penal que dispõe: “A condenação ou condenações 
anteriores não serão mencionadas na folha de antecedentes do reabilitado, nem em 
certidão extraída dos livros do juízo, salvo quando requisitadas por juiz criminal”. 
Portanto, é garantido ao condenado o sigilo sobre sua condenação buscando-o 
auxiliar na reabilitação.  

Segundo Bittencourt, a reabilitação: “Trata-se de medida de política criminal 
que objetiva restaurar a dignidade pessoal e facilitar a reintegração do condenado à 
comunidade, que já deu mostras de sua aptidão para exercer livremente a sua 
cidadania”. Portanto, com base no princípio da humanização, advindo o período de 
condenação penal e o cumprimento da pena, o indivíduo tem direito de reconstruir 
uma nova vida em sociedade.  

A lei fixa como limite para a reincidência o lapso temporal de 05 (cinco) anos, 
passado esse tempo, já não se pode mais certificar condenação anterior, salvo no 
interesse do próprio condenado, posto que se trate de uma garantia que não pode 
ser usada contra ele. Todavia, há casos de enorme comoção social que ficam 
guardados na memória da sociedade. Nestes casos, a divulgação estando 
relacionada a um caso histórico e fundamentada em um interesse público que a 
justifique, o direito ao esquecimento deve ser mitigado. Mas, se a divulgação da 
informação não apresentar nenhuma utilidade pratica à sociedade, em razão do 
tempo, esses eventos devem ser protegidos pelo direito ao esquecimento, 
priorizando-se a liberdade individual em detrimento do direito de informar.  

Neste sentido, o direito ao esquecimento se torna um importante instrumento 
na ressocialização do indivíduo que após condenado, cumpriu integralmente a pena 
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que lhe foi imposta.  
Assim, se mesmo após o pagamento da sua “divida” sua imagem continue 

sendo noticiada e associada ao crime, a ressocialização torna-se uma tarefa mais 
complexa. Neste cenário, o direito ao esquecimento atua como um direito essencial 
ao livre desenvolvimento humano.  

Com efeito, o reconhecimento do direito ao esquecimento dos condenados 
que cumpriram integralmente a pena e, sobretudo, dos que foram absolvidos em 
processo criminal, além de sinalizar uma evolução cultural da sociedade, confere 
concretude a um ordenamento jurídico que, entre a memória – que é a conexão do 
presente com o passado – e a esperança – que é o vínculo do futuro com o presente 
–, fez clara opção pela segunda. E é por essa ótica que o direito ao esquecimento 
revela sua maior nobreza, pois se afirma, na verdade, como um direito à esperança, 
em absoluta sintonia com a presunção legal e constitucional de regenerabilidade da 
pessoa humana. 

 
3.1 A JURISPRUDÊNCIA SOBRE O DIREITO AO ESQUECIMENTO  
 

O papel da jurisprudência é de grande relevância na construção do direito. A 
primeira manifestação acerca do tema surgiu na corte alemã através do caso 
“Lebach”. O caso tratava da morte de quatro soldados alemães no ano de 1969 
onde duas pessoas foram condenadas a prisão perpetua e um terceiro participante 
foi condenado a seis anos de prisão. Algum tempo após o crime, um canal de 
televisão exibiu um documentário sobre o ocorrido apresentando nomes e fotos reais 
dos envolvidos. Em virtude disso, o terceiro participante prestes a terminar o 
cumprimento da pena ajuizou ação para impedir a divulgação do documentário 
sobre o delito a fim de evitar danos à imagem e a sua ressocialização. O Tribunal 
Constitucional Federal Alemão conferiu-lhe proteção solicitada com base no direito 
ao esquecimento baseando-se no fundamento em que a imprensa não pode 
explorar por tempo ilimitado a imagem do indivíduo em sua vida privada, concluindo 
que a repetição das informações não era interesse da atualidade e comprometeria o 
processo de ressocialização do autor do delito.  

Em 1996 o caso voltou a repercutir juridicamente quando outro canal de 
televisão produziu um documentário sobre o caso “Lebach”. Contudo, neste 
documentário a emissora tomou o cuidado de não exibir nomes e nem veicular as 
imagens dos envolvidos no caso. Os envolvidos pleitearam uma segunda ação 
utilizando argumentos parecidos com os utilizados para fundamentar a primeira 
ação, no entanto, a decisão tomada pelo tribunal alemão foi diversa rejeitando o a 
tese de ofensa ao direito fundamental dos reclamantes, pois apesar de se tratar do 
mesmo fato, a forma de noticiar a situação foi distinta e cautelosa. A primeira 
emissora a noticiar o fato, usou de um caráter sensacionalista expondo nomes, fotos 
e suposta orientação sexual dos indivíduos, por outro lado a segunda emissora a 
noticiar o fato preservou de maneira efetiva (sem expor nomes e fotos) os direitos de 
personalidade evitando maiores prejuízos à ressocialização dos autores da 
reclamação constitucional, na medida em que se limitou à narração histórica do fato, 
que pertence ao Direito Fundamental à Memória, patrimônio cultural de um povo. 

Este caso é um exemplo de como se pode preservar tanto o Direito 
Fundamental à Memória quanto os Direitos de Personalidade, sem causar prejuízos 
à liberdade de informação e à saúde física, psíquica e social dos envolvidos.   
Portanto o direito ao esquecimento não pode ser utilizado como pretexto para as 
pessoas que indevidamente requerem indenização por danos materiais e morais, 
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Dessa forma, não basta apenas afirmar que os casos retratados lhes causaram 
lembranças penosas.  

No Brasil, o Supremo Tribunal de Justiça se deparou com o tema no 
julgamento do REsp 1.335.153 – RJ. Este crime é um dos mais famosos casos do 
noticiário policial brasileiro, onde a vítima Aida Curi foi abusada sexualmente e morta 
em 1958 no Rio de Janeiro.  Na ocasião, a emissora de televisão apresentou os 
fatos após mais de cinquenta anos do ocorrido com uso do nome da vítima e fotos 
reais, o que segundo os familiares trouxe à tona o sofrimento do passado. Dessa 
forma, os irmãos de Aida entraram com pedido de danos morais, materiais e à 
imagem alegando que a emissora não possuía autorização da família para expor a 
imagem da vítima e acusando que a emissora teve enriquecimento ilícito através da 
audiência conquistada expondo uma tragédia familiar. No STJ o debate principal foi 
a proteção aos direitos da personalidade. O réu defendeu que ao contrário do que 
alegado pelos autores que a reportagem continha apenas pretextos comerciais, o 
programa tinha cunho exclusivamente jornalístico.  No desenrolar do processo, o 
STJ entendeu que era impossível a emissora retratar a história omitindo o nome da 
vítima, negando aos familiares da vítima o pedido de danos morais, materiais e à 
imagem.  

Neste caso, o crime teve repercussão nacional, neste sentido, a vítima torna-
se elemento indissociável do delito, circunstância que inviabiliza a narrativa do crime 
caso pretenda se omitir a identidade do indivíduo.  

Nas palavras de Luiz Felipe Salomão:  
Com efeito, o direito ao esquecimento que ora se reconhece para todos, 
ofensor e ofendidos, não alcança o caso dos autos, em que se reviveu, 
décadas depois do crime, acontecimento que entrou para o domínio 
público, de modo que se tornaria impraticável a atividade da imprensa 
para o desiderato de retratar o caso Aida Curi, sem Aida Curi. É evidente 
ser possível, caso a caso, a ponderação acerca de como o crime tornou-
se histórico, podendo o julgador reconhecer que, desde sempre, o que 
houve foi uma exacerbada exploração midiática, e permitir novamente 
essa exploração significaria conformar-se com um segundo abuso só 
porque o primeiro já ocorrera. “Porém, no caso em exame, não ficou 
reconhecida essa artificiosidade ou o abuso antecedente na cobertura do 
crime, inserindo-se, portanto, nas exceções decorrentes da ampla 
publicidade a que podem se sujeitar alguns delitos”. (RECURSO 
ESPECIAL Nº 1.335.153 - RJ (2011/0057428-0):  
 

Acerca do mesmo tema, a Quarta Turma reconheceu o direito ao 
esquecimento no julgamento do REsp 1.334.097 proibindo que um programa de 
televisão exibisse o nome e imagens de um acusado absolvido de um processo 
conhecido como “Chacina da Candelária”. A motivação para pleitear a indenização 
se deu após seu nome ser citado em um programa de televisão levando a 
conhecimento público fato que já havia superado, vinculando sua imagem a 
chacinador e reacendendo o ódio social, fato que feriu seu direito à paz, ao 
anonimato e privacidade.  O Tribunal entendeu que a história poderia ser exibida 
sem vincular o nome e a imagem do autor em rede nacional. É notório que o 
reavivamento da história não trouxe apenas a violação do direito da personalidade, 
mas também a violação da sua saúde mental com consideráveis reflexos na vida de 
seus familiares. Além disso, rememorar crimes do passado pode reascender a 
desconfiança da sociedade abalando a honra do indivíduo.  

Portanto, no caso referente a “Chacina da Candelária”, a divulgação dos 
dados pessoais do autor, nome e imagem, não era necessária para a exposição dos 
fatos que poderiam ter sido transmitidos a contento independentemente destas 
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informações. Já no “Caso Aída Curi”, as informações relacionadas à vítima eram 
indispensáveis para a correta divulgação dos fatos, sem as quais a notícia perderia 
seu sentido e propósito. 

Segundo Adriano de Cupis: “A ‘honra’ significa tanto o valor moral íntimo do 
homem, como a estima dos outros, ou a consideração social, o bom nome ou a boa 
fama, como, enfim, o sentimento, ou consciência, da própria dignidade pessoal”. 
Portanto, o indivíduo que foi submetido a um processo criminal, independente se foi 
julgado ou absolvido, não deve permanecer exposto ao julgamento popular 
garantindo o seu direito a reputação, ao respeito, a consideração e a boa fama.  

Além do caso “Aida Curi” e “Chacina da Candelária” o Tribunal de Justiça do 
Rio de Janeiro analisou o caso “Doca Street” onde em 1976 após discussão com sua 
namorada a qual pôs fim ao relacionamento que durava aproximadamente quatro 
meses, Raul Fernando do Amaral Street desferiu quatro tiros contra a moça 
deixando-o a transfigurada. Em 2003, a emissora de televisão Globo exibiu 
reportagem contando a história do crime. Em primeira instancia a emissora foi 
condenada a pagar R$ 250 mil a título de indenização por danos morais a Doca 
Street, sob justificativa de que, por mais repercussão que o caso teve na época, o 
tempo passou, a pena foi cumprida e o autor já estava reintegrado na sociedade. 
Porém, ao julgar apelação da TV Globo, o TJ-RJ reformou a sentença julgando 
improcedente a demanda, entendimento que fez coisa julgada concluindo que a 
informação que apresenta fatos e resguarda os sentidos originais, independente da 
contemporaneidade corresponde ao direito coletivo de ser informado. 

Em caso de conflito entre o direito ao esquecimento e a liberdade de 
informação, a solução pode ser resolvida, segundo Daniel Sarmento (2016, p. 257) 
“mediante uma ponderação de interesses, informada pelo princípio da 
proporcionalidade, e atenta às peculiaridades de cada caso concreto”.  

O acesso à informação é essencial para a formação do cidadão, entretanto, 
como versa acerca de um direito constitucional, não é absoluto, já que todos os 
direitos constitucionais estão no mesmo plano hierárquico. Por isso, a sociedade de 
informação, procura um ponto de equilíbrio entre os veículos de comunicação e a 
reserva da vida privada.  

O direito ao esquecimento garante a dignidade da pessoa humana e busca 
resguardar a memória individual da pessoa, no que se refere a sua paz de espírito. 
Neste sentido, o Enunciado 531, aprovado na VI Jornada de Direito Civil do 
Conselho da Justiça Federal, dispõe:  

ENUNCIADO 531 – A tutela da dignidade da pessoa humana na sociedade 

da informação inclui o direito ao esquecimento. Artigo: 11 do Código Civil 

Justificativa: Os danos provocados pelas novas tecnologias de informação 

vêm-se acumulando nos dias atuais. O direito ao esquecimento tem sua 

origem histórica no campo das condenações criminais. Surge como parcela 

importante do direito do ex-detento à ressocialização. Não atribui a 

ninguém o direito de apagar fatos ou reescrever a própria história, mas 

apenas assegura a possibilidade de discutir o uso que é dado aos fatos 

pretéritos, mais especificamente o modo e a finalidade com que são 

lembrados (BRASIL, 2017). 

Conforme já mencionado, o direito ao esquecimento é um direito fundamental 
implícito com reconhecimento doutrinário e jurisprudencial no Brasil e no exterior.  

Vale lembrar que os direitos fundamentais implícitos são aqueles que não 
estão expressamente previstos e dependem da interpretação da norma 
constitucional como se verifica no art. 5°, § 2° do texto constitucional. 
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4. CONCLUSÃO 

 

 Diante do exposto, têm-se de um lado os direitos da personalidade e no 
outro os direitos de informação, expressão, liberdade de imprensa ambos previstos 
na Constituição Federal.  

Nesse cenário, surgem os questionamentos: Qual deve prevalecer em caso 
de conflito? Quais os critérios para escolha da prevalência de um dos direitos 
sabendo-se que nenhum tem superioridade hierárquica em relação ao outro?  Por 
tratar-se de direitos de igual dignidade constitucional, o exame de aplicabilidade irá 
variar de acordo com o caso concreto. Destarte, cabe refletir sobre a aplicabilidade 
deste direito no caso do indivíduo que já cumpriu sua condenação criminal. 

O artigo 202 da Lei de Execuções Penais é referência ao direito ao 
esquecimento, pois versam sobre o dever de manter o sigilo de quaisquer 
informações que diz respeito ao processo ou à condenação do apenado. 

A grande dificuldade é a falta de efetivação dos instrumentos previstos em 
lei, isso porque o sigilo das informações pode entrar em conflito com a liberdade da 
informação.  

A efetividade do direito ao esquecimento é requisito básico para que o 
indivíduo tenha direito a conviver em sociedade novamente. Além disso, é a partir 
dessa efetivação que será possível garantir a ressocialização, porquanto após o 
cumprimento da pena o sujeito encontrará oportunidades de empregos dignos e não 
necessitará se integrar às associações criminosas.  

Sabe-se que muitas pessoas que decidem continuar trilhando o caminho do 
crime após uma condenação é por não encontrarem oportunidades. Esse fato 
possui origem no preconceito da sociedade que instituiu uma resistência em relação 
às pessoas advindas do sistema carcerário. Essa resistência ganha força quando o 
indivíduo tem o direito ao esquecimento violado após o cumprimento da pena. 

Muitas tragédias são noticiadas pela mídia, inclusive com crimes bárbaros 
que chocam a sociedade. Porém, alguns casos possuem um alarde maior que 
outros, então, o indivíduo que cumpriu a pena por um caso que não gerou tanta 
repercussão vai tornar a viver em sociedade com mais facilidade. Por outro lado, o 
indivíduo que cumpriu a pena por um caso que teve mais ênfase na mídia 
enfrentará o grande problema da continuidade da condenação por parte da 
coletividade.  

Para solucionar os conflitos entre esses direitos, deve-se analisar o caso 
concreto e realizar a ponderação. Para isso, é possível definir critérios que 
embasam a aplicabilidade do direito ao esquecimento. São eles: atualidade, 
historicidade, imprescindibilidade e o interesse público. 

A atualidade é o primeiro pressuposto a ser analisado, uma vez que, 
considerando um grande lapso temporal da condenação, não há motivos para expor 
novamente tais fatos, visto que há casos mais atuais que concedem maior efeito de 
liberdade de expressão. Esse pressuposto está intimamente ligado com a 
predominância do interesse público, já que não havendo interesse do fato será 
possível exercer o direito ao esquecimento. 

No julgamento do REsp 1.335.153-RJ, o Min. Luís Salomão persiste no 
entendimento que se torna necessário um iminente interesse público sobre a 
divulgação do fato, ao passo que não há de se falar em um direito ao esquecimento 
quando a informação for lícita, como vem a ocorrer dos crimes de caráter históricos, 
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já que sua narrativa sobrevive ao transpassar do tempo. Essa questão leva a 
conceder o critério de historicidade, porquanto a mesma encontraria respaldo no 
direito à memória, considerando o crime como histórico. Neste sentido, a divulgação 
da notícia não seria passível de recortes, já que isso violaria a verdade 
documentada, como ocorre, por exemplo, com os crimes ocorridos durante a 
ditadura militar.  

No mesmo panorama, deve-se analisar a imprescindibilidade do fato, sendo 
que mesmo reconhecida a historicidade do fato é possível delimitar as informações 
a serem expostas, como ocorreu no caso da Chacina da Candelária (REsp 
1.334.097-RJ) onde foi possível levar o fato a conhecimento público sem expor e 
prejudicar a imagem do réu absolvido.  

Vale lembrar que os requisitos expostos acima são cumulativos e sabendo os 
identificar é possível chegar ao entendimento de como ponderar a colisão de 
direitos fundamentais. Conforme já mencionado, o direito ao esquecimento não 
oferece o direito de “apagar” fatos, mas impõe limites a possíveis danos que a 
exposição da imagem/identidade possa causar na vida do indivíduo. 

O conflito entre liberdade a informação x direito ao esquecimento trata-se de 
uma visão colisão entre direitos fundamentais, o que pode ser reconhecido também 
como uma colisão de princípios.  Dessa forma, um princípio deverá prevalecer ao 
outro em evidência visto a existência de diversidade de interesse na divulgação de 
um fato. A doutrina define essa técnica como técnica da ponderação, ou seja, trata-
se de uma técnica jurídica de solução de conflitos normativos que envolvem valores 
ou opções políticas em tensão, sobretudo quando uma situação dá ensejo à 
aplicação de normas de mesma hierarquia que indicam soluções diferenciadas. 

A aplicação da ponderação consiste em um composto de três observações 
quais são: adequação, necessidade e proporcionalidade em sentido estrito ou a 
ponderação.  Em um primeiro momento é necessário identificar as normas 
envolvidas no caso e quais são as predominantes, após isso, é necessário 
promover o exame da real necessidade de divulgação do fato.  

Sabe-se que os meios de comunicação são extremamente essenciais, no 
entanto, é importante não confundi-los com a divulgação excessiva da vida privada 
sem permissão para fins econômicos.  A proporcionalidade em sentido estrito ou 
ponderação diz respeito ao grau de intensidade e importância do que será limitado 
em dado direito fundamental, assim, havendo possibilidade de intervenção é preciso 
definir a intensidade da respectiva interferência e justificar o motivo que um direito 
se prevaleceu a mais que outro naquele caso fático. 

Todavia, não se busca uma forma de estabelecer uma restrição em relação 
ao direito ao esquecimento ou as liberdades constitucionais, mas saber identificar 
quando será aplicado o direito ao esquecimento, pois, se faz necessário preservar a 
dignidade da pessoa humana e a natureza dos direitos fundamentais.  

O contexto atual é marcado pelo compartilhamento massivo de informações. 
Por isso, torna-se cada vez mais difícil distinguir os limites na divulgação de 
informações da esfera pública x privada. Esse fator facilita para que os meios de 
comunicação divulguem fatos pretéritos depois de passado determinado lapso 
temporal.  

Dessa forma, o direito ao esquecimento surge como uma ponderação 
dependente do caso concreto, já que não impõe um controle total quanto as 
informações e sim possibilita identificar até qual ponto os direitos da personalidade 
são expostos. Pois, embora o condenado tenha cumprido sua “divida” com o 
Estado, a mídia pode facilmente influenciar para que este tenha uma condenação 
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sumária e continuada da pena aos olhos da sociedade.  
Neste sentido, deve-se pleitear o direito ao esquecimento visto que se trata 

de uma garantia aos direitos inerentes da personalidade como: intimidade, a honra, 
a privacidade,  a imagem que envolve o indivíduo onde ao mesmo tempo, o pleito 
deste direito interfere na atuação das liberdades constitucionais sendo elas: 
expressão, informação e imprensa.  

Como a difusão das informações é um desafio na proteção de privacidade e 
informações, o direito ao esquecimento surge como um fator necessário para 
adequar o ordenamento jurídico a favor da dignidade da pessoa humana.  

Deste modo, é preciso levar em consideração os critérios de aplicabilidade 
do caso concretos sendo eles a atualidade, historicidade, imprescindibilidade e 
interesse público sobre o fato. Além disso, é necessário entender a técnica da 
ponderação, pois mesmo avaliando os fatos mencionados é imprescindível ter 
conhecimento de qual a importância e intensidade se deve conceber a notícia, pois, 
além de preservar os direitos fundamentais, o caráter digno dos envolvidos deve ser 
priorizado.  

Muito embora a eficácia do direito ao esquecimento seja questionada no 
âmbito virtual, é possível assegurar a sua aplicabilidade através da retratação dos 
critérios utilizados como forma de avaliar e identificar as lesões, as garantias 
fundamentais entre os direitos a personalidade do acusado e direito a informação.  
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RESUMO 
 
O presente trabalho tem como problemática de pesquisa sopesar a imputabilidade 
do criminoso considerado psicopata no ordenamento jurídico brasileiro, sendo estes 
imputáveis, semi-imputáveis e inimputáveis. Tem como objetivo geral analisar as 
ciências criminais e a psicologia, onde se traçará um paralelo entre estas ciências 
para averiguar as possíveis alternativas do equilíbrio entre o Estado e as aplicações 
penais e; como objetivos específicos, ponderar a construção do criminoso psicopata 
e os motivos que o levam a cometer crimes, além de fatores psicológicos e 
sociológicos que o trazem para o meio criminal. Buscar-se-á expor uma breve a 
evolução histórica da criminalidade,e como foram criados meios punitivos conforme 
a sociedade se modificava, trazendo ainda os Princípios Constitucionais inerentes ao 
Direito Penal. Apresentar-se-á uma visão do criminoso psicopata para a criminologia 
e psicopatia, traçando um perfil criminológico e mostrando fatores que levam o 
psicopata a comete crimes. Por fim, se abordará o criminoso psicopata no 
ordenamento jurídico brasileiro, pois se sabe que a identificação e punição correta 
dos psicopatas constituem um grande desafio na atualidade, pois, sua identificação 
ou não, afeta diretamente na sociedade.  
 
Palavras-chave: Psicopatia; Direito Penal; Criminologia. 
 
 

ABSTRACT 
 
The present work presents as research problem to weigh the imputability of the 
criminal considered psychopath in the Brazilian legal system, being these imputable, 
semi-imputable and inimputable. Its general objective is to analyze the criminal 
sciences and psychology, where a parallel will be drawn between these sciences to 
ascertain the possible alternatives of the balance between the State and criminal 
applications and; as specific objectives, consider the construction of the psychopathic 
criminal and the reasons that lead him to commit crimes, as well as psychological 
and sociological factors that bring him to the criminal environment. It will briefly 
expose the historical evolution of crime, and how they were punitive means were 
created as society changed, bringing the Constitutional Principles inherent in Criminal 
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Law. A vision of the psychopathic criminal for criminology and psychopathy will be 
presented, outlining a criminological profile and showing factors that lead the 
psychopath to commit crimes. Finally, the psychopathic criminal will be approached 
in the Brazilian legal system, since it is known that the correct identification and 
punishment of psychopaths is a great challenge today, as their identification or not, 
directly affects society. 
 
Key-words: Psychopathy; Criminal law; Criminology. 
 
 
1. INTRODUÇÃO 

Tem sido discutido de forma frequente em séries televisivas sobre a 
psicopatia e por diversas vezes surge o questionamento de como se dá, no nosso 
ordenamento jurídico a definição de imputabilidade do criminoso considerado 
psicopata, partindo da premissa que pode esse ser considerado imputável, semi-
imputável e inimputável.  

Nesse sentido, o presente artigo tem como problema analisar de que forma o 
ordenamento jurídico brasileiro tem trabalhado nos casos em que o criminoso 
apresenta o transtorno de personalidade antissocial. 

De acordo com a Classificação Internacional de Doenças da Organização 
Mundial da Saúde, a psicopatia classifica-se como Transtorno de Personalidade 
Antissocial ou Dissocial, sendo o primeiro como a incapacidade do indivíduo de 
seguir normas, propensos a enganar e mentir com o intuito de obter vantagens 
sobre as pessoas ao seu redor, com motivações fúteis e agindo por impulso e 
agressividade, sendo evidenciado a partir dos 15 anos de idade.  Já o segundo tipo 
é o desprezo por obrigações sociais à falta de empatia, além de um desvio visível 
em seu comportamento, culpam outras pessoas por seus atos e segundo dados 
obtidos na revista online Corpo e Mente, cerca de 4% da população mundial 
possuem o transtorno da psicopatia, sendo que no Brasil, a cada 25 pessoas, 01 
será psicopata. 

 
2. METODOLOGIA 

A metodologia utilizada é constituída fundamentalmente como um estudo 
indutivo. Para tal, realiza-se levantamento bibliográfico com autores de Direito 
Penal, Criminologia e Psicologia, seguindo a lógica da análise de informações sobre 
o assunto da Psicopatia. 
 
3. 1 - EVOLUÇÃO HISTÓRICA DA CRIMINALIDADE E A APLICAÇÃO DOS 

PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS 

3.1 - HISTÓRICO DA CRIMINALIDADE 

Criado como um ser livre e portador de algo chamado “livre arbítrio”, o homem 
foi capaz de tomar suas próprias decisões e assumir as consequências de seus atos 
e assim ocorreu quando foi imputado ao homem de forma objetiva que este não 
deveria comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal.  

Adão e Eva foram advertidos quanto às consequências de quebrar a regra a 
eles imposta, como relato no livro de Gênesis: "De toda a árvore do jardim comerás 
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livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal não comerás, porque, no dia 
em que dela comeres, certamente morrerás”. Deixando de lado a advertência e 
violando a norma, foram questionados pelos seus atos, de modo que Adão 
respondeu “A mulher que me deste como companheira me deu da árvore, e eu 
comi". (JAKOBS, 2014, p. 09) 

O homem não morreu quando violou a única lei a ele imposta, porém, este foi 
condenado a conhecer o bem e o mal, onde sua conduta passou a levá-lo a trilhar o 
caminho do bem ou do mal, demonstrando desta maneira a existência de diferenças 
fundamentais na forma de viver de cada ser humano, desta maneira, evidencia-se 
desta maneira que inexiste a igualdade humana e qualquer argumento nesse 
sentido torna-se falso. (FERNADES; FERNANDES, 2010, p. 35) 

O relato trazido nos dois primeiros capítulos de Gênesis mostra que, o 
homem possuía riquezas, terras e ganhou uma mulher, ao sentir-se sozinho, 
entretanto foi privado por aquele que o criou, revoltou-se contra o poder que ele 
acreditava que o aprisionava, cometendo a sua primeira transgressão, seu primeiro 
crime. (SÁ, 2016, p. 24) 

Apesar de não ser uma “verdade objetiva”, o relato nos mostra que a cobiça 
do homem o levou a sofrer as consequências de seus atos. Foi ele expulso do 
paraíso e condenado a conhecer o bem e o mal. Alvin Augusto de Sá em sua obra 
Criminologia Clínica e Psicologia Criminal, acredita que a maneira como o episódio 
ocorreu trás verdades e uma violência velada: 

 
Não se trata da violência explícita presente no ato autoritário de expulsão do 
paraíso [...], trata-se, isto sim, de uma conduta ainda anterior a essa, mais 
profunda e violenta, é a lei arbitrária e déspota que proibiu o homem de 
comer daquela fruta. (SÁ, 2016, p.24)  
 

A criminalidade humana não é algo recente, como posto acima, desde o 
princípio, vemos que o homem é propenso a não seguir regras e o relato bíblico, 
apesar de não ser uma verdade objetiva, mostra uma situação que perpetua em sua 
vida social até a atualidade, onde a prática violenta é algo corriqueiro, e desta 
maneira, é manipulada como uma prática entre desiguais. (SÁ, 2016, p. 24) 

Mais adiante, vemos relatos de violência na mitologia Grega, que em sua 
grande maioria está relacionada à violência cometida contra crianças, sejam elas 
divinas heroicas ou humanas.  

Na Grécia antiga, à semelhança de outras sociedades e culturas, antigas e 
contemporâneas, quer as circunstâncias do primeiro filho relato (um filho atingido 
pela discórdia que divide os pais) ou as do segundo filho (rejeitado devido a uma 
deformação física), onde ambas as situações podiam pôr em risco a vida dessas 
crianças e como ocorria em Esparta, onde as leis da polis determinavam a 
eliminação de recém-nascidos que apresentassem malformações físicas. 
(FERREIRA, 2015) 

Na tradição mitológica e literária da Grécia, a exposição de um recém-
nascido, visando sua morte, era principalmente motivada pela tentativa de evitar que 
essa criança anunciada cumprisse com a “profecia” trazida por sonho ou por um 
oráculo, o que era muito comum a época. Porém, a criança sobrevivia e mais tarde 
cumpria sua profecia causando a morte de um familiar e é exatamente o que ocorreu 
no mito de Édipo. (FERREIRA, 2015). 

Na Roma antiga, os romanos deixavam os bebês indesejados na floresta, 
para que estes fossem mortos por animais, ou aqueles dessem sorte, seriam 
encontrados por pessoas que se dispusessem a criá-los como filhos ou como 



VI Encontro de Pesquisa e X Encontro de Iniciação Científica da FATEB – Telêmaco Borba - PR, 24 e 25 de 
outubro de 2019. 

 

escravos. A crueldade desse povo era de fato espantosa, pois, supliciavam seus 
condenados, matavam-nos com requintes de crueldade, expunham seu suplício à 
vista de todos ou transformavam sua morte em um espetáculo. (GUARINELLO, 
2007).  

Os métodos usados pelos romanos, como já dito, eram cruéis e incluíam a 
crucificação e as lutas entre gladiadores que eram a prática explicita de violência 
contra seus semelhantes, combinando violência, derramamento de sangue e muitas 
disputas que resultavam na morte de um dos competidores. Os gladiadores em sua 
grande maioria eram bárbaros vencidos, inimigos que haviam se oposto à ordem 
romana, assim como, bandido e marginal e como por vezes os cristãos eram 
expostos às feras e dados como espetáculo, ao prazer de suas vítimas ou daqueles 
que defendiam os valores normais da sociedade. (GUARINELLO, 2007). 

Na Roma Antiga iniciou-se um sistema punitivo baseado na vingança e esta 
eram não só permitidas, mas, um dever, o mesmo sistema era usado na Babilônia. 
No Império Romano utilizava-se um sistema chamado a Lei das XII Tábuas e na 
Babilônia antiga a Lei de Talião, também conhecida como “olho por olho” e “dente 
por dente”, como será mostrado a seguir, apesar de trazerem certas evoluções, 
eram extremamente cruéis. 
 

3.2 - TEORIA DO CRIME 
 

O crime trata-se de uma oposição à sociedade, onde firma vontades e o 
indivíduo entra em conflito com o que a sociedade deseja.  

Cesare Lombroso traz em seu livro “O Homem Delinquente” como exemplo a 
vingança nas ilhas Caraíbas, onde a administração da justiça não era feita pelo 
príncipe e a pena nada mais era que uma vingança pessoal do ofendido e de seus 
amigos, ou seja, quem acreditasse que fosse lesado, fazia justiça como podia e não 
deixava que os outros interferissem. (LOMBROSO, 2007, p. 87) 

Nesse sentido, se traz a definição de Émile Durkheim interpretada por Valter 
Fernandes e Newton Fernandes sobre o crime: 

 
É um fenômeno social e que a criminalidade depende do estado social. 
Tenha o delito sua gênese em um fator biológico ou endógeno ou numa 
causa mesológica, ou até na combinação desses fatores internos e 
externos, é inegável que o crime é uma manifestação de vida coletiva, não 
fosse à existência de apenas duas pessoas consideradas em um grupo 
social. (FERNANDES; FERNANDES, 2010. p. 59) 

 

Independentemente do fator que leva ao delito, todo grupo social possui 
regras de punição para aquele que pratica fatos contrários ao seu interesse, pois, 
tornou-se uma questão de sobrevivência punir outrem que o lesou. (GRECO, 2017, 
p. 47) 

Essa vingança privada vista na Lei de Talião que, foi também aplicada pelos 
povos árabes beduínos, abissínios e curdos como trás Cesare Lombroso: 

 
Os árabes beduínos não querem que o homicida seja ferido pelo soberano, 
querem fazer guerra a ele e à sua família e atingir aqueles que eles 
escolherem, de preferência o chefe da família, ainda que ele seja inocente. 
Os abissínios entregam o matador ao mais íntimo parente do morto, que 
pode puni-lo ao seu bel talante. Entre os curdos, se ninguém lamentar um 
homicídio, este fica ordinariamente impune; ou são os vizinhos que devem 
obter a reparação; todavia, é mais honroso vingar-se por si mesmo do que 
recorrer à justiça. (LOMBROSO, 2007, p. 88) 
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Como anteriormente tratado, o direito de punir tornou-se questão de 
sobrevivência e como toda morte vem de algo maléfico causado e deve ser vingada, 
cabendo a cada um a função de exercer sua reação e sansão penal de acordo com 
o crime que cometeu. 

Apesar da crueldade vista na Lei de Talião, esta era considerada um avanço 
em virtude do momento em que foi editada, pois, já trazia uma noção superficial do 
conceito de proporcionalidade da pena, traduzindo um conceito de justiça embora 
fosse atrelada à vingança privada. (GRECO, 2017, p. 48). 

A aplicação usada durante milênios era necessária para reparar o mal 
causado pelo delito, essa era a ideologia que se impunha e que conduzia à limitação 
do poder estatal quanto ao montante da pena. (ZAFFARONI, 2015, p. 240) 

Sem dúvidas, o delito é o objeto sobre o qual o Direito Penal vem se 
debruçado durante os séculos, e mesmo quando não existia a definição de delito, ou 
mesmo a norma penal em si, utilizava-se sistemas punitivos. O delito pode ser 
abordado de várias formas, inclusive como fato social e verificar suas condicionantes 
e suas consequências na relação social em que se vê inserido. (BUSATO, 2013, p. 
206) 

A teoria do delito foi construída a partir de um longo processo de elaboração 
que acompanha a evolução do Direito Penal e apresenta-se ainda hoje em 
desenvolvimento. O consenso majoritário da doutrina no sentido de que a conduta 
punível pressupõe uma ação típica, antijurídica e culpável, além de eventuais 
requisitos específicos de punibilidade, é fruto da construção das categorias 
sistemáticas do delito. (BITENCOURT, 2012, p. 556) 

Segundo Paulo César Busato: 
 

O trabalho dogmático de cerca de 200 anos no âmbito da teoria do delito 
consistiu basicamente, na formulação de um sistema de imputação capaz 
de dotar de um certo nível de segurança jurídica as soluções propostas pelo 
Estado para a solução do dilema que constitui a prática delitiva. (BUSATO, 
2013, p. 208) 

 

A elaboração inicial da definição do crime é produto da doutrina alemã e a 
partir da segunda metade do século XIX, sob a influência do método analítico, onde 
foi trabalhado e aperfeiçoado os elementos que compõe o delito e foi concebido de 
forma puramente naturalística, onde estruturava-se com um tipo objetivo-descritivo; 
a antijuridicidade era puramente objetivo-normativo e a culpabilidade, apresentava-
se subjetivo-descritiva. (BITENCOURT, 2012, p. 556) 

Ainda segundo Cezar Roberto Bitencourt:  
 

Essa concepção simples, clara e também didática, fundamentava-se num 
conceito de ação eminentemente naturalístico, que vinculava a conduta a o 
resultado mediante o nexo de causalidade. Essa estrutura clássica do delito 
mantinha em partes absolutamente distintas o aspecto objetivo, 
representado pela tipicidade e antijuridicidade, e o aspecto subjetivo, 
representado pela culpabilidade. (BITENCOURT, 2012, p. 557) 

 
O conceito material do crime é de relevância jurídica, uma vez que coloca em 

destaque o seu conteúdo teleológico, a razão determinante de constituir uma 
conduta humana a infração penal e sujeita a uma sanção. É certo que sem a 
descrição legal nenhum fato pode ser considerado como criminoso. (JESUS, 2011, 
p. 193). 
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3.3- EVOLUÇÃO DO DIREITO PENAL NAS CONSTITUIÇÕES BRASILEIRA E OS 
SEUS PRINCÍPIOS 
 

O Sistema Penal Brasileiro teve sua base fundada no Direito Português, pois, 
com o descobrimento do Brasil e a sua respectiva colonização por Portugal, o direito 
português deixou em nosso país suas diretrizes e legislações penais. 

Inicialmente, em seus primeiros séculos, o Brasil teve como legislação as 
Ordenações Afonsinas, Manuelinas e por fim as Filipinas, completando um ciclo de 
mais de 300 anos, com penas de extrema crueldade e desproporcionais. 

Apenas com a elaboração do Código do Império no ano de 1830, que foi 
elaborado por Bernardo Pereira de Vasconcelos, se viu uma legislação penal mais 
humanizada e sistematizada, a pena de morte deixou de existir e começou a se 
aplicar penas como o dia-multa, sistema ainda utilizado no Direito Penal Brasileiro. 
(NUCCI, 2014, p. 83). 

O Código Penal do Império foi o primeiro a ter suas linhas mestras fixadas na 
Constituição, trazendo em sua base os primeiros princípios constitucionais, sendo 
estes: o princípio da legalidade e o princípio do devido processo legal, ou seja, não 
haveria crime ou delito sem uma lei anterior que o qualifiquem, penas cruéis como a 
tortura, os açoites e mais penas cruéis foram abolidas, trazendo assim, o princípio 
da intranscendência da pena. (AOKI, 2019) 

Com a Proclamação da República em 1889, veio também a reformulação do 
Código do Império que agora se via a necessidade de fazê-lo por conta do momento 
que o Brasil passava, as transições políticas e institucionais eram sentidas em todos 
os seguimentos da sociedade. 

Diferente do seu antecessor, o Código de 1890 não teve sua base fundada na 
Constituição, pois, está foi promulgada quatro meses após a elaboração deste, 
entretanto, adotaram os Princípios de Personalidade e Personificação da pena.  

No início do século XX, achava-se a necessidade de substituição do Código 
de 1890, pois muitos criticavam a pressa com que foi concluído, prejudicando-o em 
mais de um ponto, além de defeitos graves, sua fundamentação era defasada. 
(FUHRER, 2000, p. 22) 

Em 1932, após extravagâncias durante o movimento que visava reformar o 
código de 1890, editou-se o Decreto nº 22.213 de 14 de dezembro de 1932, 
conhecido como Consolidação das Leis Penais, porém, apesar de esforços e 
modificações feitas para que este adaptar-se a nova era, foi substituído em 1940 
pelo Decreto de Lei nº 2.848 de 7 de dezembro de 1940, cuja Parte Especial, com 
consideráveis alterações, encontra-se em vigor até os dias de hoje. (FUHRER, 2000, 
p. 22) 

 
3.3.1 - Princípios constitucionais no direito penal 
 

O Princípio da Legalidade e Princípio da Reserva Legal estão previstos no art. 
5º, inciso XXXIX da Constituição Federal. O princípio da legalidade é aquele que da 
identidade própria ao Estado de Direito, pois ele representa submissão à lei e 
embora o princípio da reserva legal corresponda de forma particular à manifestação 
do princípio da legalidade, eles não se confundem, pois o principio da legalidade 
possui uma maior abrangência. (SARLET; MARINONI; MITIDIERO, 2017, p. 302) 

Quanto ao princípio da reserva legal, este significa que a regulação de 
determinadas matérias deve ser feita, necessariamente, por meio de lei formal de 
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acordo com as previsões constitucionais a respeito. Desta maneira, o art. 22, inciso 
I, da Constituição Federal estabelece que compete privativamente à União legislar 
sobre Direito Penal. (BITENCOURT, 2011, p. 90) 

O princípio da reserva legal dá lugar a uma série de garantias e 
consequências em que manifesta seu aspecto material – não simplesmente formal -, 
o que importa em restrições ao legislador e ao interprete da lei penal. Cumpre assim, 
funções reciprocamente condicionadas: limitações das fontes formais do Direito 
Penal e a garantia da liberdade pessoal do cidadão. (PRADO, 2018, p. 70) 

Em relação ao princípio da intervenção mínima, segundo Damásio de Jesus, 
tal princípio impede ou restringe o arbítrio do legislador, evitando a definição 
desnecessária de crimes e a imposição de penas injustas, desumanas ou cruéis 
devendo ainda obedecer à impessoalidade, só devendo intervir o Estado, através do 
Direito Penal, quando os demais ramos do Direito não forem capazes de intervir e 
prevenir de forma rápida a ilicitude da conduta. (JESUS, 2011, p. 51) 

O Princípio da Anterioridade da Lei está previsto no art. 5.º, inciso XL, onde 
diz que a lei não retroage, a não ser para benefício do réu. Este princípio nos trás 
que a lei penal deve ser anterior a pratica do delito, para que seja considerada uma 
conduta criminosa devendo ser aplicada em fatos ocorridos posteriormente a 
vigência daquela lei, não incidindo em condutas preteridas, exceto quando favorecer 
de alguma forma o infrator. (SILVA, 2015) 

O direito penal brasileiro vigora com a irretroatividade da lei, todavia, a 
Constituição trás a exceção dizendo que a lei pode retroagir quando for favorecer o 
réu, segundo Cezar Roberto Bitencourt:  

A despeito do supra-afirmado, o princípio da irretroatividade vige somente 
em relação à lei mais severa. Admite-se, no Direito intertemporal, a 
aplicação retroativa da lei mais favorável (art. 5º, XL, da CF). Assim, pode-
se resumir a questão no seguinte princípio: o da retroatividade da lei penal 
mais benigna. (BITENCOURT, 2012, p. 102) 

Há uma grande quantidade de princípios que regem o direito penal, contudo, 
buscou-se demonstrar de forma concisa, os principais, como forma de embasamento 
da punição estatal no Brasil. 
 
3.4 - VISÃO E SURGIMENTO DO CRIMINOSO PSICOPATA DENTRO DA 
PSICOLOGIA E CRIMINOLOGIA 
 

Quando se pensa em psicopatia, tem-se a ideia de que os indivíduos que 
possuem esse perfil apresentam comportamentos característicos e que tais 
comportamentos tornam fácil seu reconhecimento, porém, os portadores de 
psicopatia dominam a arte da representação e articulam de forma brilhante, 
passando assim, despercebidos aos olhos da sociedade. (MIRANDA, 2012) 

Em uma breve revisão na história da humanidade é capaz de revelar duas 
questões importantes no que tange à origem da psicopatia. A primeira delas se 
refere ao fato de o problema sempre ter existido entre nós e a segunda questão 
aponta para a presença da psicopatia em todos os tipos de sociedades, desde as 
mais primitivas até as mais modernas, o que reforçaria a participação de um 
importante substrato biológico na origem do transtorno, mas, não invalida de forma 
alguma a participação dos fatores culturais que podem influir na modulação desse 
quadro, ora favorecendo, ora inibindo o seu desenvolvimento. (SILVA, 2014, p. 206) 

O termo psicopatia tem uma história longa e variada que remonta a centenas 
de anos e até hoje foi equiparado à psicopatologia geral ou doença mental, Millon, 
Simonsen, Birket-Smith e Davis (1998) identificam a psicopatia como o primeiro 
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transtorno de personalidade a ser reconhecido. Ocorre que, a psicopatia é utilizada 
agora para especificar um constructo clínico ou uma forma específica de transtorno 
de personalidade antissocial, que é prevalente em indivíduos que cometem uma 
variedade de atos criminais e geralmente se comportam de forma irresponsável. 
(HUSS, 2011, p. 91) 

Tal transtorno é socialmente devastador, já que, aqueles que o possuem são 
predadores dentro da própria espécie, já que estes normalmente agridem pessoas e 
animais, além de destruir propriedades, fraudar, roubar ou violar gravemente as 
regas. Contudo, a psicopatia não deve simplesmente ser igualada ao 
comportamento criminal, já que estes são mais destrutivos que criminosos normais. 
(HUSS, 2011, p. 92) 

O Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais – DSM-5 utiliza 
critérios para classificar um indivíduo como portador de personalidade antissocial, o 
padrão difuso de desconsideração e violação dos direitos das outras pessoas que 
ocorre desde os 15 anos de idade, conforme indicado por três (ou mais) dos 
seguintes comportamentos:  

 
1. fracasso em ajustar-se às normas sociais relativas a comportamentos 
legais, conforme indicado pela repetição de atos que constituem motivos de 
detenção. 
2. tendência à falsidade, conforme indicado por mentiras repetidas, uso de 
nomes falsos ou de trapaça para ganho ou prazer pessoal. 
3. impulsividade ou fracasso em fazer planos para o futuro. 
4. irritabilidade e agressividade, conforme indicado por repetidas lutas 
corporais ou agressões físicas. 
5. descaso pela segurança de si ou de outros.  
6. irresponsabilidade reiterada, conforme indicado por falha repetida em 
manter uma conduta consistente no trabalho ou honrar obrigações 
financeiras. 
7. ausência de remorso, conforme indicado pela indiferença ou 
racionalização em relação a ter ferido, maltratado ou roubado outras 
pessoas. 
B. o indivíduo tem no mínimo 18 anos de idade.  
C. há evidências de transtorno da conduta com surgimento anterior aos 15 
anos de idade.  
D. a ocorrência de comportamento antissocial não se dá exclusivamente 
durante o curso de esquizofrenia ou transtorno bipolar. (NASCIMENTO, 
2014, p. 659). 
 

A psicopatia é entendida atualmente no meio forense como um grupo de 
traços ou alterações de conduta em sujeitos com tendência ativa do comportamento, 
tais como avidez por estímulos, delinquência juvenil, descontroles comportamentais, 
reincidência criminal, entre outros. É considerada como a mais grave alteração de 
personalidade, uma vez que os indivíduos caracterizados por essa patologia são 
responsáveis pela maioria dos crimes violentos, cometem vários tipos de crime com 
maior frequência do que os não psicopatas e, ainda, têm os maiores índices de 
reincidência apresentados. (AMBIEL, 2006) 

Esses indivíduos não são considerados loucos e nem apresentam algum tipo 
de desorientação. Também não sofrem de delírios ou alucinações (como a 
esquizofrenia) e tampouco apresentam intenso sofrimento mental (como a 
depressão ou o pânico). Seus atos não provêm de uma mente adoecida, mas sim de 
um raciocínio frio e calculista. (SILVA, 2014, p. 38) 

A psicopatia relaciona o defeito de caráter pelo grau de consideração aos 
outros, pois, os sujeitos que possuem essa deficiência de caráter são insensíveis às 
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necessidades dos outros, condição que obedece a um espectro de manifestação: do 
sujeito ambicioso até o pior dos perversos cruéis. (FIORELLI, 2015, p. 109). 

Um dos principais motivos para a falta de sociabilidade, como traz Ana Beatriz 
Barbosa Silva, é que são os psicopatas desprovidos de consciência, esses 
indivíduos verdadeiramente maléficos e ardilosos utilizando “disfarces” tão perfeitos 
que acreditamos que são seres humanos normais, porém, são verdadeiros atores da 
vida real que mentem com a maior tranquilidade, como se estivessem contando uma 
verdade cristalina. (SILVA, 2014, p. 38). 

Quanto à interação que o indivíduo estabelece com o meio ambiente, uma 
importância especial tem sido dada aos relacionamentos primitivos, devido à sua 
influência na formação do núcleo de sua personalidade. Sabe-se que a negligência e 
os maus-tratos recebidos por uma criança em que o cérebro está sendo esculpido 
pela experiência, induz a uma anomalia da circuitaria cerebral, podendo conduzir à 
agressividade, hiperatividade, distúrbios de atenção, delinquência e abuso de 
drogas. (MORANA, 2006) 

É importante dizer que os psicopatas incidem de 1 a 3% da população. Isso é 
muito? No mundo onde hoje vivem 7,2 bilhões de pessoas temos pelo menos 70 
milhões de psicopatas entre nós. No Brasil onde há 207.516.998 habitantes, teria, 
em tese, com base nesta porcentagem, um número de 207.517 mil psicopatas. 
(MORANA, 2019). 

 
3.5- SURGIMENTO DO CRIMINOSO PSICOPATA NA CRIMINOLOGIA 
 

Cesare Lombroso, conhecido como o pai da antropologia criminal utilizou-se 
de um método positivista e de sua profissão para classificar os criminosos, era 
médico no sistema penitenciário italiano para autopsiar os cadáveres dos detentos, e 
assim teve suas conclusões, vejamos: 

 
1. Criminoso Nato: influência biológica, estigmas, instinto criminoso, um 
selvagem da sociedade, o degenerado (cabeça pequena, deformada, fronte 
fugidia, sobrancelhas salientes, maças afastadas, orelhas malformadas, 
braços cumpridos, face enorme, tatuado, impulsivo, mentiroso e falador de 
gírias etc.). 
2. Criminoso Louco: Perversos, loucos morais, alienados mentais que 
devem permanecer no hospício. 
3.Criminoso de Ocasião: Predisposto hereditariamente, são 
pseudocriminosos; "a ocasião faz o ladrão"; assumem hábitos criminosos 
influenciados por circunstâncias 
4. Criminoso por Paixão: Sanguíneos, nervosos, irrefletidos, usam da 
violência para solucionar questões passionais, exaltados. (PÁDUA, 2015) 
 

Neste quadro posto por Lombroso, o psicopata se encaixa no Criminoso Nato, 
pois, como anteriormente abordado, pode ele ter uma predisposição genética, 
podendo tanto nascer com esse transtorno, como pode adquiri-lo em função do 
ambiente social no qual vive como será mostrado adiante, considerando desta 
maneira o delito como um fenômeno natural e necessário. 

Adrian Raine traz a descoberta lombrosiana que ocorreu em novembro do 
ano de 1871 durante uma necropsia de rotina observou alterações no cérebro de um 
criminoso chamado GiusepeVillella, onde naquele momento, sua descoberta 
modificaria a visão da criminologia, vejamos: 

 
Parece que vi, de um só relance, tão claro como uma vasta planície sob o 
céu ardente, o problema da natureza do criminoso, que reproduz nos 
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tempos civilizados características não apenas de selvagens primitivos, mas 
de tipos ainda mais sombrios, tão antigos quanto os carnívoros. (RAINE, 
2015, p. 09) 
 

A alteração detectada por Lombroso era um cerebelo (pequeno cérebro) 
menor, situado sob os dois hemisférios maiores do cérebro, onde a partir dessa 
observação Cesare Lombroso se tornou o fundador da criminologia e acreditando 
que o criminoso poderia ser identificado a partir de características físicas de estágios 
mais primitivos da evolução humana, como mandíbula grande, testa inclinada e 
prega palmar única. Lombroso identificou principalmente as alterações físicas, 
todavia, as neurais ele nada cita, uma vez que essa em nada é afeta. (RAINE, 2015, 
p. 09-10) 

De acordo com a concepção lombrosiana da causalidade do crime, três 
grandes fatores seriam os responsáveis pelo fenômeno criminal: a regressão 
atávica, as taras degenerativas e o ambiente, sendo este último, certamente, o fator 
de menor peso na equação criminal. O criminoso nato, entendido como aquele que 
possui predisposições básicas ao delito, seria submetido à regressão atávica, vítima 
de “epilepsia larvar”, “loucura moral” ou psicoses criminais inatas. (SÁ; TANGERINO; 
SHECAIRA, 2011, p. 919) 

Nestor Sampaio Penteado Filho reforça que apesar da psicopatia estar 
classificada no CID-10 (Classificação de transtornos mentais e de comportamento), 
não pode essa perturbação ser creditada diretamente a alguma doença, lesão ou 
outro transtorno psiquiátrico e, via de regra, relaciona-se a várias áreas da 
personalidade, ligando-se, na maioria dos casos, à ruptura familiar e social. (FILHO, 
2012, p. 286) 

Mesmo com o que era pregado por Cesare Lombroso, o médico Baer que 
trabalhava nas cadeias de Berlim, verificou através de numerosas investigações por 
ele procedidas que os ocupantes das cadeias não se distinguem da população não 
criminosa por qualquer sinal particular, e, desta maneira, os criminosos natos não 
existe como variedade morfológica da espécie humana. (FERNANDES; 
FERNANDES, 2010, p. 85). 
 
3.6 - FATORES QUE PODEM LEVAR O PSICOPATA A COMETER CRIMES 
 

A falta de emoções, consciência são um dos motivos que tornam o psicopata 
um ser tão perigoso para a sociedade, pois, este pode ser um dos fatores que o leva 
a cometer crimes, sua falta de empatia com aqueles próximos a ele o torna ainda 
mais perigoso.  

Essa falta de empatia e amor ao próximo é bem relata por Adrian Raine, 
vejamos: 

[...] quando fez 20 anos, Jeffrey estava bebendo com um amigo de infância 
que queria que ele fosse padrinho de seu filho, que nasceria em breve. A 
resposta de Jeffrey? Esfaqueou o amigo até a morte do lado de fora de seu 
trailer. (RAINE, 2015, p. 35) 
 

Pode ter sido influência do álcool ou simplesmente o prazer por fazer outro 
sofrer, mas, a reação de Jeffrey foi muito além da esperada, algo que para um ser 
humano comum, não haveria necessidade de ocorrer.  

Michel Foucault (1977) relata de forma clara a falta de empatia de um 
criminoso psicopata em seu livro “Eu, Pierre Rivière, que degolei minha mãe, minha 
irmã e meu irmão”, vejamos: 
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[...] perguntado por que havia assassinado sua mãe, sua irmã Victorie e seu 
irmão Jules, respondeu: Porque Deus mo ordenou para que justificasse sua 
providência, eles estavam unidos. 
Ainda perguntado, o que você quer dizer com “eles estavam unidos”? 
Respondeu: eles estavam de acordo, os três, para perseguir meu pai. 
(FOUCAULT, 1977, p. 19) 

 
O motivacional relatado por Michel Foucault é o fanatismo religioso, em 

continuação da prosa transcrita, Rivière afirma que ao ler a bíblia, Deus teria lhe 
mostrado que ele deveria matar aqueles que perseguiam seu pai.  

A psicologia dos delitos é antes de tudo uma psicologia da afetividade e da 
conação. De fato, todos os experimentos coincidem em afirmar que a imensa 
maioria dos delinquentes sofre de perturbações afetivas – quantitativas ou 
qualitativas. O indivíduo, ao nascer, contém em si todas as tendências delituosas, 
visto que procura satisfazer suas necessidades vitais sem ter em conta 
absolutamente o prejuízo que isso possa ocasionar ao meio que o rodeia. (MÍRA Y 
LÓPEZ, 2015, p. 159) 

Apesar de todos os estudos em torno do fenômeno da psicopatia, as forças 
que os produzem ainda são obscuras até mesmo para os pesquisadores. No 
entanto, várias teorias rudimentares sobre as suas causas merecem consideração, 
de um extremo estão as teoria que consideram a psicopatia, em grande parte, como 
produto de fatores genéticos ou biológicos (da natureza); no outro, estão às teorias 
que afirmam que a psicopatia resulta, inteiramente, de um ambiente social inicial 
problemático (da criação). (HARE, 2013, p. 172-173) 

Ao analisar a psicogênese do ato criminoso, deve-se ter em mira os fatores 
subconscientes e esta classe de fatores se reduz a três: genótipo, fenótipo e 
personalidade (herança, educação e circunstâncias). Do perfeito equilíbrio entre 
esses três fatores resulta a conduta social do individuo e quando existe desequilíbrio 
desses fatores a consequência pode ser o delito. (FERNANDES; FERNANDES, 
2010, p. 264) 

Talvez existam vários genes assassinos, que, por conta própria ou em uma 
complexa conspiração do meio, molde os psicopatas e mesmo aqueles que são 
adotados e criados em um ambiente seguro e estimulante, com todo amor de seus 
pais tendem a cometer crimes. (RAINE, 2015, p. 36) 

Mas, não são apenas os gêneses que influenciam no cometimento de um 
crime. O crime também está correlacionado com as condições sociais de vida do 
homem, fatores como: sistema econômico, pobreza, miséria, malvivência, fome e 
desnutrição, civilização, cultura, educação, escola, analfabetismo, casa, rua, 
desemprego e subemprego, profissão, guerra, industrialização, urbanização, 
densidade demográfica, migração e imigração, são alguns dos fatores do crime. 
(FERNANDES; FERNANDES, 2010, p. 337). 

Porém, enganasse aquele que imagina que os psicopatas são 
necessariamente assassinos. Em geral, eles estão envolvidos em transgressões 
sociais, como tráficos de drogas, corrupção, roubos, assaltos à mão armada, 
estelionatos, fraudes no sistema financeiro, agressões físicas, violência no trânsito. 
(SILVA, 2014, p. 144) 

Ocorre que os criminosos psicopatas no meio corporativo normalmente são 
indivíduos de alto ou significativo status socioeconômico, que tranquilamente 
ignoram as leis para aumentar os lucros de suas atividades ocupacionais e 
principalmente aquelas relativas ao gerenciamento de negócios e empresas. 
(FERNANDES; FERNANDES, 2010, p. 440) 
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Seu modus operandié divido em cinco fases, conforme traz Ana Beatriz 
Barbosa Silva: 

Fase 1 – Ingresso na empresa: esta fase corresponde basicamente à 
entrevista de emprego. Na ocasião, o candidato psicopata mostra-se 
cativante, seguro e charmoso. Utiliza-se de todo o seu arsenal sedutor com 
objetivo claro de impressionar o entrevistador da forma mais positiva 
possível.  
Fase 2 – Estudo do território (avaliação): nesta etapa o psicopata já se 
encontra empregado. Procura então descobrir, da forma mais rápida 
possível, quem são as pessoas que possuem voz ativa na empresa. Logo 
em seguida, trata de construir relações pessoais, de preferência íntimas, 
com esses funcionários influentes.  
Fase 3 – Manipulação de pessoas e fatos: De forma intencional, espalha 
falsas informações para que seja visto de forma positiva e os outros, de 
maneira negativa perante as chefias. Semeia desconfiança entre 
funcionários, jogando uns contra os outros. Disfarça-se de amigo, contando 
aos colegas sobre outros que o difamaram. Estabelece contato individual 
com as pessoas, mas evita reuniões ou situações nas quais precise se 
posicionar perante todo o grupo. Mantém-se “camuflado” para levar adiante 
a estratégia de ascensão ao poder.  
Fase 4 – Confrontação: Nesta fase, os psicopatas “de terno e gravata” 
abandonam as pessoas que haviam cortejado anteriormente e que não são 
mais úteis à sua ascensão profissional. Num requinte de maldade, eles 
utilizam a humilhação como arma para manterem suas vítimas em silêncio. 
Dessa forma, as pessoas que mais foram exploradas são aquelas que 
menos se dispõem a falar sobre suas experiências. 
Fase 5 – Ascensão: Tal qual um jogo de xadrez, essa é a hora do xeque-
mate, é a hora do golpe fatal. Após colocar líderes e chefias uns contra os 
outros, o psicopata “de terno e gravata” toma o lugar do seu superior, que 
geralmente é demitido ou rebaixado de cargo e função. (SILVA, 2014, p. 99-
100) 
 

Após toda a ação para alcançar o cargo mais alto, o psicopata traça o plano 
para aumentar seus lucros, normalmente à violência nesses casos praticamente 
inexiste ou é rara, pois seus promovedores atingem os propósitos colimados através 
da astucia e da fraude. Esse criminoso desfruta de ampla impunidade, de 
respeitabilidade e até de intangibilidade. (FERNANDES; FERNANDES, 2010, p. 441) 

 
 
3.7- APLICAÇÃO DA NORMA PENAL NOS CASOS DE CRIMINOSOS 
CONSIDERADOS PSICOPATAS 
 

Ao traçar-se a personalidade psicopática dentro da presente pesquisa, 
percebe-se que esses indivíduos mais do que os outros criminosos tendem a não 
obedecer às regras, e cometem crimes por prazer, normalmente, crimes violentos, 
mas, como abordado, há aqueles que normalmente não empregam violência.  

Os psicopatas normalmente não assimilam os efeitos da punição, pois, a taxa 
de reincidência de psicopatas é mais ou menos duas vezes maior do que a dos 
demais infratores e a reincidência de violência é cerca de três vezes maior do que os 
demais infratores. (HARE, 2013, p. 107) 

Por possuir comportamento impulsivo, e por conta da dificuldade de sentir 
emoções, é necessário que os sentimentos experimentados por eles sejam 
realmente fortes, já que o psicopata não tem problema algum em violar regras 
sociais e legais para alcançar as sensações que almeja. E, desta maneira acaba 
praticando atos delituosos. (BANHA SOTO, 2008)  
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São sujeitos que não internalizaram a noção de lei, transgressão e culpa. Na 
realidade, os psicopatas sentem-se “além” das normas, quando, na verdade, são 
sujeitos “fora” e “aquém” do mundo da cultura. Pensar a psicopatia como uma 
incapacidade de internalizar valores e uma sujeição à norma aponta menos para 
uma doença nos moldes médico e psicológico e mais para uma constelação de 
caráter com precárias condições para realizar aquisições éticas. (TRINDADE, 2012, 
p. 179). 

Como se sabe, a responsabilidade penal é um fato de competência judicial, 
no qual serão verificados outros aspectos e dados processuais para que se possa 
verificar se o indivíduo terá a obrigação de suportar as consequências jurídicas de 
seu crime. Ou seja, a responsabilidade depende da imputabilidade do indivíduo, de 
forma que em toda responsabilidade existe uma imputabilidade, entretanto, nem 
todos os imputáveis são legalmente responsáveis por certas infrações. Uma seria a 
obrigação de responder penalmente, e outra uma capacidade de direito penal. 
(MEIRA E SILVA, 2008) 

Examina-se a capacidade de entendimento e de determinação de acordo com 
o entendimento de um individuo que tenha cometido um ilícito penal. O 
entendimento depende essencialmente da capacidade cognitiva, que se encontra, 
preservada no transtorno de personalidade antissocial, bem como no psicopata. 
(Morana, Stone, & Abdalla-Filho, 2006) 

Aplicar a pena a um determinado indivíduo sem um estudo de sua condição 
psicossocial é não se importar com as consequências desse ato estatal, uma vez 
que o direito penal deve levar em consideração as particularidades do indivíduo, 
tanto na culpabilidade, quanto na aplicação da pena. (CASTRO, 2012) 

Para que aja a responsabilidade penal de alguma pessoa que cometeu 
alguma ação que venha a preencher todas as características do conceito analítico 
de crime, é necessário que a mesma seja imputável. A imputabilidade é 
probabilidade de conferir o fato atípico e ilícito ao responsável 

O artigo 26, parágrafo único do Código Penal Brasileiro diz que aqueles que 
possuem doença mental ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado é 
isento de pena, ocorre que Julio Fabbrini Mirabete ao interpretar o artigo 
mencionado preconiza:  

 
Refere-se à lei em primeiro lugar à perturbação da saúde mental, expressão 
ampla que abrange todas as doenças mentais e outros estados mórbidos. 
Os psicopatas, as personalidades psicopáticas, os portadores de neuroses 
profundas, em geral têm capacidade de entendimento e determinação, 
embora não plena. (MIRABETE, 2001, p. 240) 
 

O fato é que a doutrina da psiquiatria forense é uníssona no sentido de que, 
mesmo possuindo um transtorno de personalidade o psicopata é inteiramente capaz 
de entender o caráter ilícito de sua conduta, restando assim, se ele é capaz de 
determinar-se de acordo com esse entendimento ele é capaz de entender a sanção 
a ele imposta. (COELHO, 2017). 

Para que o psicopata seja responsabilizado penalmente, é vital a identificação 
entre o transtorno parcial e global da personalidade antissocial, pois a maioria dos 
psicopatas preenche os critérios para transtorno antissocial, mas, nem todos os 
indivíduos que preenchem os critérios para tal transtorno são necessariamente 
psicopatas. (SATRUIUC, 2016) 

Sabemos que pode o criminoso psicopata ser considerado imputável, semi-
imputável e inimputável e segundo Rogério Greco:  
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Para que o agente possa ser responsabilizado pelo fato típico e ilícito por 
ele cometido é preciso que seja imputável. A imputabilidade é a 
possibilidade de se atribuir, imputar o fato típico e ilícito ao agente. A 
imputabilidade é a regra; a inimputabilidade, a exceção. (GRECO, 2017, p. 
530) 
 

Ou seja, a maior parte da doutrina acredita que o agente é imputável, apenas 
uma pequena parcela entende o contrário e por isso é considerada exceção a regra.  

Segundo Luís Augusto Sanzo Brodt: 
 

A imputabilidade é constituída por dois elementos: um intelectual 
(capacidade de entender o caráter ilícito do fato), outro volitivo (capacidade 
de determinar-se de acordo com esse entendimento). O primeiro é a 
capacidade (genérica) de compreender as proibições ou determinações 
jurídicas. Bettiol diz que o agente deve poder ‘prever as repercussões que a 
própria ação poderá acarretar no mundo social’, deve ser, pois, ‘a 
percepção do significado ético-social do próprio agir’. O segundo, a 
‘capacidade de dirigir a conduta de acordo com o entendimento ético-
jurídico. Conforme Bettiol é preciso que o agente tenha condições de avaliar 
o valor do motivo que impele à ação e, do outro lado, o valor inibitório da 
ameaça penal. (SANZO BRODT, 1996, p. 46) 
 

Há uma tendência universal de considerar que os psicopatas são capazes de 
entender o caráter lícito ou ilícito dos atos que pratica e de dirigir suas ações. Em 
que pese à existência de posicionamento jurisprudencial referindo à posição de que 
os psicopatas apresentam capacidade penal diminuída, imaginar a psicopatia como 
uma doença mental clássica e incapacidade sob o aspecto cognitivo e volitivo, 
fazendo com que, sob o aspecto jurídico, o psicopata seja isento de pena, são o 
mesmo que privilegiar a sua conduta delitiva perpetrada ao longo da vida e validar 
seus atos. (TRINDADE, 2012, p. 179). 
 
3.7.1- Como se dá a aplicação da pena aos psicopatas condenados 
 

Vislumbra-se que, no Brasil, ora os criminosos psicopatas cumprem pena 
privativa de liberdade, ora ficam sujeitos à medida de segurança, na maioria das 
vezes sem a realização da avaliação pericial adequada que, efetivamente, considere 
as peculiares condições desse condenado para a individualização de sua pena, em 
completo desrespeito ao previsto no artigo 5º, XLVI, da Constituição Federal (CF) e 
artigos 5º a 8º da Lei de Execução Penal (LEP). (SAVAZZONI, 2016, p. 124) 

Em breve pesquisa pelos tribunais regionais, não se vislumbra diferente 
punibilidade aos criminosos psicopatas. Ao se realizar breve pesquisa no Superior 
Tribunal de Justiça, a jurisprudência que segue foi encontrada, vejamos:  

 
RECURSO ESPECIAL. PENAL. HOMICÍDIO. DOSIMETRIA. VIOLAÇÃO 
DO ART. 59 DO CP. CONDUTA SOCIAL, PERSONALIDADE, 
CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO DELITO CONSIDERADAS 
COMO VETORES NEGATIVOS. ELEMENTOS CONCRETOS. 
POSSIBILIDADE. CULPABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA. 
EXCLUSÃO. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. (grifei) 
(Recurso Especial nº 1.533.82 – TO (2015/0123231-4). Relatora: Min. Maria 
Thereza de Assis Moura. 22 de junho de 2017). 
 

A ementa supramencionada trata do recurso de apelação criminal interposta 
contra decisão proferida em Tribunal do Júri, onde o relator afirma que estes 
estavam amparados por laudo psiquiátrico atestando que o réu possuía, ao tempo 
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da infração, a capacidade de entendimento (capacidade cognitiva) e a capacidade 
de autodeterminar-se diante da situação (capacidade volitiva) preservadas, uma vez 
que se refutou a ideia de semi-imputabilidade ou mesmo inimputabilidade.  

A pena privativa de liberdade não é a única aplicada aos criminosos 
psicopatas, como já se abordou, ocorre também à aplicação de medida de 
segurança, vejamos a jurisprudência a seguir: 

 
COMPETÊNCIA. HABEAS CORPUS. PACIENTE QUE É INTERDITADO E 
CUMPRE MEDIDA DE SEGURANÇA POR PRAZO INDETERMINADO. 
PRETENSÃO DE LEVANTAMENTO DA INTERDIÇÃO SOBRE O 
PACIENTE COM A CESSAÇÃO DA ORDEM RESTRITIVA DA 
LIBERDADE. QUESTÃO AFETA A UMA DAS 1ª A 16ª CÂMARAS DA 
SEÇÃO DE DIREITO CRIMINAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA (ART. 2º, I, 
DARESOLUÇÃO N° 194/2004 C.C. PROVIMENTO N° 63/2004). HABEAS 
CORPUS NÃO CONHECIDO, DETERMINADA A REDISTRIBUIÇÃO. 
(grifei) (Habeas Corpus nº 2002754-17.2019.8.26.0000. Ação: Medida de 
segurança. Relator: EricksonGavazza Marques. 13 de março de 2019). 
 

A ementa citada trata de pedido de habeas corpus, com pedido liminar, 
impetrado por Ubirajara Celso do Amaral Guimarães Júnior contra decisão que 
determinou manutenção da medida de segurança por prazo indeterminado do 
paciente Roberto Aparecido Alves Cardoso (o Champinha), também conhecido pelo 
homicídio de Liana Friedenbach e Felipe Caffé ocorrido no ano de 2003.  

O paciente em questão permanece no tratamento da medida de segurança 
por apresentar um risco incalculável à sociedade como um todo. O paciente cumpriu 
período máximo de três anos de internação na Unidade Experimental de Saúde 
(UES) da capital paulista desde novembro de 2006 e passados 13 anos, ainda 
persiste a ordem de restrição à sua liberdade de ir e vir. Afirma que o paciente já 
cumpriu a medida socioeducativa na fundação Casa, e está atualmente internado 
ilegalmente por suposta doença mental que coloca em risco a sociedade, tendo sido 
promovida a sua interdição civil cumulado com internação compulsória pelo 
Ministério Público. (Habeas Corpus nº 2002754-17.2019.8.26.0000. Ação: Medida de 
segurança. Relator: EricksonGavazza Marques. 13 de março de 2019). 

Vale dizer que, mesmo depois de anos no sistema de tratamento da medida 
de segurança, Roberto Aparecido Alves Cardoso (o Champinha) ainda gera 
insegurança para a sociedade e mostra-se perigoso, como mostra recente matéria 
feita pela revista Veja: 

 
Condenado pelo assassinato do casal Liana Friendebach e Felipe Caffé, 
Roberto Aparecido Alves Cardoso, o Champinha, tentou fugir na madrugada 
desta quarta-feira (4) da unidade experimental de saúde na zona norte de 
São Paulo, onde está internado há 12 anos. Champinha e outro interno 
fizeram um enfermeiro refém por volta das 2 horas da manhã. A negociação 
pela rendição durou cerca de uma hora e ninguém ficou ferido. Na época 
dos assassinatos, Champinha tinha 16 anos. Hoje, ele tem 33 anos. 
Champinha vive com outros quatro internos na unidade experimental de 
saúde localizada no bairro de Vila Maria. Ele é mantido sob custódia do 
estado desde quando completou 21 anos e teve que deixar a Fundação 
Casa, onde ficou internado após confessar a autoria do crime ocorrido em 
2003. Ao completar a maioridade, porém, a Justiça de São Paulo 
determinou que ele fosse mantido longe do convívio social após avaliação 
psiquiátrica atestar desvio de personalidade capaz de colocar outras 
pessoas em risco. A defesa de Champinha argumenta em recursos judiciais 
que sua internação é irregular e aponta erros processuais. Mesmo assim, 
sucessivas decisões de cortes superiores mantêm a internação de 
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Champinha. A mais recente foi em 2015, quando o então ministro do STF 
(Superior Tribunal Federal) Teori Zavascki decidiu mantê-lo na unidade de 
saúde. (VEJA, 2019) 
 

O tratamento penal despendido a esses indivíduos, hoje, não se mostra 
efetivo nem condizente com as recentes pesquisas de neurobiologia. As três 
alternativas penais existentes hoje (aplicação integral da pena, redução da pena e 
medida de segurança) se mostram ineficazes para os casos que envolvem 
psicopatas e não conduzem ao objetivo principal, que é ressocializar o indivíduo 
(além de puni-lo). (CASTRO, 2012) 

 
4. CONCLUSÃO 

O crime, como já apresentado, é fato social e existe no homem desde os 
primórdios, tendo o Estado à função de punir e ensinar aqueles que vão contra as 
leis e costumes por ele impostos.  Isto é, após analisar as facetas do crime e 
principalmente os fatores que levam uma pessoa a cometer crimes, mostra-se ainda 
mais urgente a utilização de meios sociais para a prevenção criminológica.  

Historicamente, vimos que o crime evoluiu com o homem, assim, como sua 
necessidade por dinheiro e poder. Vimos ainda na Roma antiga, onde os 
imperadores utilizavam a punibilidade como diversão para o povo, era a chamada 
política do Circo e Pão.  

A sociedade, então, evoluiu em sua essência, mas, em nosso ordenamento 
jurídico, vimos que foi somente com a Constituição de 1988 que se passou a utilizar 
punibilidades mais brandas para aqueles que cometiam crimes, pois, ainda na 
época do Brasil colônias e posteriormente a isso tinham as penas de morte.  

Foi revolucionária tal Constituição, pois, além de trazer penas mais brandas, 
ainda previa que nenhum homem deveria ser condenado antes que o processo de 
investigação fosse definitivamente terminado, sendo este o Princípio do Estado de 
Inocência.  

E apesar de todas as evoluções feitas no âmbito penal, ainda verifica-se que 
muitos criminosos possuem uma personalidade perturbadora até mesmo para os 
estudiosos, pois, o crime não vem apenas da sociedade, mas, pode vir de sua 
genética.  

Nesse sentido, o presente estudo teve como problemática analisar de que 
forma o ordenamento jurídico brasileiro tem trabalhado nos casos em que o 
criminoso apresenta o transtorno de personalidade antissocial, que também é 
conhecido como psicopatia.  

Os Tribunais Regionais e o Supremo Tribunal Federal apresentam duas 
formas de punir aqueles que são diagnosticados com tal transtorno, mesmo que se 
mostre difícil seu diagnóstico utiliza a pena privativa de liberdade e a medida de 
segurança, esta segunda podendo ser aplicada a indivíduos semi-imputáveis e 
inimputáveis.  

O intuito dessa pesquisa foi justamente demonstrar que a aplicabilidade da 
Lei Penal e a atuação dos tribunais perante os casos de psicopatia em nosso 
ordenamento jurídico, pois, mostra-se de extrema complexidade a personalidade de 
tal indivíduo. 

Ademais, não se desconsidera o aumento da criminalidade crescente em 
nosso país e a falta de infraestrutura necessária para acompanhar e reduzir o 
impacto desses criminosos tanto na sociedade, quanto no local onde é ele posto.  

Ou seja, apesar de todos os esforços em diminuir o impacto que o psicopata 
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causa na sociedade, podendo fazê-lo de forma devastadora, como já abordado 
nesta pesquisa, muitas vezes o sistema não consegue fazê-lo, seja pela falta de 
pessoal ou mesmo pelo tempo de punição máxima previsto em nosso ordenamento.  

Portanto, com tudo o que foi abordado até o momento faz entender que a Lei 
é efetiva quando pune o criminoso psicopata, todavia, por este não internalizar a 
noção de lei, transgressão e culpa mesmo após cumprirem uma a pena privativa de 
liberdade ou mesmo serem submetidos à medida de segurança voltam a cometer 
crimes.  

Não é por falha do sistema, mas, a ineficácia de entendimento do próprio 
psicopata torna difícil a principal função que a punibilidade tem de ressocializar e 
ensinar o que seria certo e errado. 
 

REFERÊNCIAS 

 

AMBIEL, Rodolfo Augusto Matteo. Diagnóstico de psicopatia: a avaliação 
psicológixa no âmbito judicial. Psico-USF (Impr.), Itatiba, v. 11, n. 2, Dec. 2006. 
Disponível em: <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-
82712006000200015&lng=en&nrm=iso> Acesso em: 22 de julho de 2019.  
 
AOKI, Luiz Gustavo De Oliveira Santos. Evolução Histórica do Direito Penal e 
Processual Penal em Face das constituições. Disponível em: 
<https://direitodiario.com.br/evolucao-historica-processo-penal/> Acesso em: 28 de 
maio de 2019. 
 
BANHA SOTO, Nathalia Cristina. A resposta do Estado aos crimes cometidos 
por psicopatas. Âmbito Jurídico, 2008. Disponível em: 
<https://ambitojuridico.com.br/cadernos/direito-penal/a-resposta-do-estado-aos-
crimes-cometidos-por-psicopatas/> Acesso em: 10 de agosto de 2019. 
 
BITENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de Direito Penal: parte geral 1/ Cezar 
Roberto Bitencourt – 20 ed. Ver.,ampl. e atual. – São Paulo: Saraiva, 2012. 
 
BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm> Acesso em: 03 
de junho de 2019.  
 
BRASIL. Código de Processo Penal Brasileiro, 1941. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del3689compilado.htm> Acesso em: 
21 de agosto de 2019.  
 
BRASIL, Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial. Recurso Especial nº 
1.533.802 – TO. Diego Maradona dos Santos Silva e Ministério Público do Estado de 
Tocantins. Relatora: ministra Maria Thereza de Assis Moura. 22 dez 2017 
 
BRASIL, Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins. Apelação Criminal nº 5004417-
64.2012.827.0000. Comarca de Araguaína – TO. Diego Maradona dos Santos e 
Ministério Público do Estado de Tocantins. Relatora: Juíza Adelina Gurak. 10 fev 
2015. 
 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-82712006000200015&lng=en&nrm=iso
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-82712006000200015&lng=en&nrm=iso
https://direitodiario.com.br/author/gustavoaokyhotmail-com/
https://direitodiario.com.br/evolucao-historica-processo-penal/
https://ambitojuridico.com.br/cadernos/direito-penal/a-resposta-do-estado-aos-crimes-cometidos-por-psicopatas/
https://ambitojuridico.com.br/cadernos/direito-penal/a-resposta-do-estado-aos-crimes-cometidos-por-psicopatas/
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del3689compilado.htm


VI Encontro de Pesquisa e X Encontro de Iniciação Científica da FATEB – Telêmaco Borba - PR, 24 e 25 de 
outubro de 2019. 

 

BRASIL, Tribunal De Justiça Do Estado De São Paulo. Habeas Corpus nº 2002754-
17.2019.8.26.0000. Vara Distrital de Mogi-Guaçu (Comarca de Itapecerica da Serra) 
– SP. Roberto Aparecido Alves Cardoso e Ministério Público do Estado de São 
Paulo. Relator: EricksonGavazza Marques. 13 mar 2019. 
 
BUSATO, Paulo César. Direito penal: parte geral/ Paulo César Busato. – São 
Paulo: Atlas, 2013.  
 
BUSATO, Paulo César. Intersecções entre psicologia forense e direito penal: 
entre loucos e culpáveis. Revista Justiça e Sistema Criminal, v. 7, n. 13, p. 231-
260, jul./dez. 2015.  
 
FERREIRA, Luísa de Nazaré. Violência e Infância na Grécia Antiga: Três 
Aspectos de uma Problemática. Imprensa da Universidade de Coimbra; 
Abbablume, 2015. 
 
FERNANDES, Newton, FERNANDES, Valter. Criminologia Integrada/ Newton 
Fernandes, Valter Fernandes. - 3. Ed. rev. atual. ampl.- São Paulo: Editora Revista 
dos Tribunais, 2010. 
 
FIORELLI, José Osmir. Psicologia Jurídica/ José OsmirFiorelli, Rosana 
CathyaRagazzoniMangini. – 6. Ed. – São Paulo: Atlas, 2015) 
 
FUHRER, Maximiliano Roberto Ernesto. Trato da Inimputabilidade no Direito 
Penal. Malheiros Editores LTDA, São Paulo, 2000.  
 
GRECO, Rogério. Curso de Direito Penal: parte geral, volume I / Rogério Greco. – 
19. ed. – Niterói, RJ: Impetus, 2017. 
 
GUARINELLO, Norberto Luiz. Violência como espetáculo: o pão, o sangue e o 
circo.  
 
HARE, Robert D. Sem consciência [recurso eletrônico]: o mundo perturbador 
dos psicopatas que vivem entre nós / Robert D. Hare ; tradução: Denise Regina 
de Sales ; revisão técnica: José G. V. Taborda. – Dados eletrônicos. – Porto Alegre: 
Artmed, 2013. 
 
HUSS, Mattew T. Psicologia forense [recurso eletrônico] : pesquisa, prática 
clínica e aplicações / Matthew T. Huss ; tradução: Sandra Maria Mallmann da Rosa ; 
revisão técnica: José Geraldo Vernet Taborda. – Dados eletrônicos. – Porto Alegre : 
Artmed, 2011. 
 
JAKOBS, Günther. A imputação objetiva no direito penal [livro 
eletrônico]/GüntherJakobs; tradução: André Luís Callegari. - 1. Ed. - São Paulo: 
Editora Revista dos Tribunais, 2014. 
 
JESUS, Damásio de. Direito penal, volume 1 : parte geral / Damásio de 
Jesus. — 32. ed. — São Paulo : Saraiva, 2011. 
 
LOMBROSO, Cesare. O Homem Delinquente/ Cesare Lombroso; tradução 



VI Encontro de Pesquisa e X Encontro de Iniciação Científica da FATEB – Telêmaco Borba - PR, 24 e 25 de 
outubro de 2019. 

 

Sebastião José Roque. - São Paulo: Ícone, 2007. 
 
Manual diagnóstico e estatístico de transtornos mentais [recurso eletrônico] : 
DSM-5 / [American PsychiatricAssociation ; tradução: Maria Inês Corrêa 
Nascimento... et al.] ; revisão técnica: Aristides VolpatoCordioli ...[et al.]. – 5. ed. – 
Dados eletrônicos. – Porto Alegre: Artmed, 2014. 
 
MIRANDA, Alex Barbosa Sobreira de. Psicopatia: Conceito, Avaliação e Perspectivas de 

Tratamento. Psicologado. Edição 07/2012. Disponível em 
<https://psicologado.com.br/atuacao/psicologia-juridica/psicopatia-conceito-
avaliacao-e-perspectivas-de-tratamento>. Acesso em 8 de julho de 2019. 
 
MIRABETE, Julio Fabbrini. Manual de direito penal / Julio Fabbrini Mirabete. 17. 
ed. São Paulo: Atlas, 2001. 
MIRA Y LOPEZ, Emílio. Manual de psicologia jurídica/ Emílio Mira y López: - 
Campinas, SP: Servanda Editora, 2015.  
 
MEIRA E SILVA, Deborah. O psicopata na visão do direito peal: aspectos de 
imputabilidade e da medida de segurança. Revista Jurídica, ano 8, n. 10, Centro 
de Ensino Superior de Itajaí – CESUT,  2008. 
 
MORANA, Hilda C. P. Transtornos de personalidade, psicopatia e serial killers. 
Ver. Bras. Psiquiatr., São Paulo, 2006. Disponível em: 
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1516-
44462006000600005&lng=en&nrm=iso> Acesso em: 22 de julho de 2019.  
 
Morana, H. C. (2003). Identificação do ponto de corte para a escala PCL-R 
(Psychopathy Checklist Revised) em população forense brasileira: 
caracterização de dois subtipos da personalidade; trantorno global e parcial. 
tese , Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, Psiquiatria, São Paulo. 
 
______Morana, H. C., Stone, M. H., & Abdalla-Filho, E. (outubro de 2006). 
Transtornos de personalidade, psicopatia e serial killers. Acesso em 09 de 
agosto de 2019, disponível em Scielo: 
<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1516-
44462006000600005&lng=en&nrm=iso> 
 
MOURA, J. A., & FEGURI, F. E. (dezembro de 2012). Imputabilidade penal dos 
psicopatas à luz do código penal Brasileiro. Semina: Ciêcias Sociais e 
Humanas,14. 
 
NUCCI, Guilherme de Souza. Manual de processo penal e execução penal/ 
Guilherme de souza Nucci.- 13. Ed. Ver., atual. e ampl. - Rio de Janeiro: Forense, 
2016. 
______ Manual de processo penal e execução penal / Guilherme de Souza Nucci. 
– 13. ed. rev., atual. e.ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2016. 
 
PRADO, Luiz Regis. Curso de direito penal brasileiro, volume 1 [livro 
eletrônico]/Luiz Regis Prado – 6. Ed. – São Paulo: Mastersaf, 2018.  
 

https://psicologado.com.br/
https://psicologado.com.br/atuacao/psicologia-juridica/psicopatia-conceito-avaliacao-e-perspectivas-de-tratamento
https://psicologado.com.br/atuacao/psicologia-juridica/psicopatia-conceito-avaliacao-e-perspectivas-de-tratamento
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1516-44462006000600005&lng=en&nrm=iso
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1516-44462006000600005&lng=en&nrm=iso
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1516-44462006000600005&lng=en&nrm=iso
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1516-44462006000600005&lng=en&nrm=iso


VI Encontro de Pesquisa e X Encontro de Iniciação Científica da FATEB – Telêmaco Borba - PR, 24 e 25 de 
outubro de 2019. 

 

RAINE, Adrian. A anatomia da violência: as raízes biológicas da criminalidade/ 
Adrian Raine; tradução: MaizaRitomyIte; revisão técnica: Ney Fayet Júnior, Pedro 
Antônio Schmidt do Prado-Lima. – Porto Alegre: Artmed, 2015. 
 
SANZO BRODT, Luis Augusto. Da consciência da ilicitude no direito penal brasileiro. 
Belo Horizonte: Del Rey, 1996. 
 
SARLET, Ingo Wolfgang. Curso de direito constitucional / Ingo Wolfgang Sarlet, 
Luiz Guilherme Marinoni e Daniel Mitidiero. – 6. ed. – São Paulo:Saraiva, 2017. 
SILVA, Ana Beatriz Barbosa. Mentes perigosas: o psicopata mora ao lado/ Ana 
Beatriz Barbosa Silva. – 2. Ed. – São Paulo: Globo, 2014. 
 
SATRIUC, Marisa Ferreira. O Psicopata no ordenamento jurídico penal 
Brasileiro. Jurídico Certo, 2016. Disponível em: 
<https://juridicocerto.com/p/marisaferreiraadvocacia/artigos/o-psicopata-no-
ordenamento-juridico-penal-brasileito-2688> Acesso em: 10 de agosto de 2019 
 
SILVA, Mateus Maciel César. Princípio da legalidade no Direito Penal. Conteúdo 
Jurídico, Brasilia-DF: 04 maio 2015. Disponível em: 
<http://www.conteudojuridico.com.br/?artigos&ver=2.53367&seo=1>. Acesso em: 01 
de junho de 2019 
 
SILVA, Talita Gancedo. Exame criminológico na fase da execução penal: 
diagnósticos e prognósticos. Revista Transgressões: Ciências criminais em 
debate, Natal, vol. 3, n. 1, maio/2015. 
 
TRINDADE, Jorge. Manual de Psicologia Jurídica para operadores do Direito/ 
Jorge Trindade. 6. Ed. rev. Atual. E ampl.  - Porto Alegre: Livraria do Advogado 
Editora, 2012.  
 
VEJA. Champinha tenta fugir de unidade de saúde e faz enfermeiro de refém. 
Disponível em: <https://veja.abril.com.br/brasil/champinha-tenta-fugir-de-unidade-de-
saude-e-faz-enfermeiro-refem/> Acesso em: 06 de setembro de 2019.  
 
ZAFFARONI, Eugênio Raúl. Manual de Direito penal brasileiro [livro eletrônico]: 
parte geral/ Eugênio RaúlZaffaroni, José Henrique Pierangeli. - rev. e atual. - São 
Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015.  

https://juridicocerto.com/p/marisaferreiraadvocacia/artigos/o-psicopata-no-ordenamento-juridico-penal-brasileito-2688
https://juridicocerto.com/p/marisaferreiraadvocacia/artigos/o-psicopata-no-ordenamento-juridico-penal-brasileito-2688
https://veja.abril.com.br/brasil/champinha-tenta-fugir-de-unidade-de-saude-e-faz-enfermeiro-refem/
https://veja.abril.com.br/brasil/champinha-tenta-fugir-de-unidade-de-saude-e-faz-enfermeiro-refem/


VI Encontro de Pesquisa e X Encontro de Iniciação Científica da FATEB – Telêmaco Borba - PR, 24 e 25 de 
outubro de 2019 

 

TESTAMENTO VITAL E EUTANÁSIA: AUTONOMIA DA VONTADE 
NA EFETIVAÇÃO DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS PELA 

DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA 
 

Ana Caroline Kosan Gouveia1, Cristina Aparecida Rodrigues da Silva2, Marcelly 
Patrícia de Souza3 e Guilherme Telman4 

 
 
Área de Concentração: Direito 
 
Grupo de Trabalho: Administração Pública e os dilemas do estado contemporâneo 
 
 

RESUMO 
 
O tema abordado por este artigo refere-se à pratica da eutanásia como forma de 
autonomia da vontade, buscando compreender se a morte digna ocasionada através 
da eutanásia viola o princípio constitucional da dignidade da pessoa humana. 
Compreende-se pelo objetivo geral e específicos, conceituar eutanásia e o 
testamento vital analisando a Constituição Federal de 1988 e o Direito Internacional 
no que concerne o princípio da dignidade da pessoa humana e o direito à vida, 
expor se a aplicabilidade do testamento vital e o estudo da eutanásia no Sistema 
Único de Saúde, seria uma realidade difícil de se alcançar à luz da legislação atual, 
e por fim, averiguar se o testamento vital é de fácil acesso aos cidadãos. 
Palavras-chave: eutanásia; dignidade; testamento vital; vida. 
 
 

ABSTRACT 
 
The theme addressed by this article refers to the practice of euthanasia as a form of 
will autonomy, seeking to understand if the dignified death caused by euthanasia 
violates the constitutional principle of human dignity. It is understood by the general 
and specific objective, to conceptualize euthanasia and the living will by analyzing 
the 1988 Federal Constitution and International Law regarding the principle of human 
dignity and the right to life, to expose whether the applicability of the living will and 
the The study of euthanasia in the Unified Health System would be a difficult reality to 
achieve in the light of current legislation, and finally whether the vital will is easily 
accessible to citizens. 
Key-words: euthanasia, dignity, vital testament, life. 
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O presente trabalho aborda o tema testamento vital e eutanásia, para tanto 
iniciará com uma abordagem sobre os direitos fundamentais e a dignidade da 
pessoa humana, expondo sua evolução até culminar na Declaração Universal de 
Direitos Humanos, de 1948. 

Passando pela abordagem na Constituição Federal de 1988 e também 
expondo as dimensões de direitos fundamentais. Logo após, trata da eutanásia e 
suas classificações, citando sempre a legislação brasileira, e diferencia-se eutanásia 
de suicídio, as classificações dividem-se em eutanásia voluntária e involuntária, 
eutanásia ativa e passiva, cocatanásia, eutanásia qualitativa, distanásia e 
ortotanásia. 

A partir de então passa-se a abordar o testamento vital e as consequências 
da sua decisão, após aborda-se a legislação brasileira e o posicionamento do 
Conselho Federal de Medicina, logo em seguida expõe-se a posição doutrinária 
sobre o direito à morte digna no Brasil e por fim o direito internacional a respeito à 
eutanásia e o testamento vital.  

Para tanto utilizar-se-á de renomados autores sobre os temas tratados de 
modo a contribuir para um melhor entendimento do assunto. 
 
2. METODOLOGIA 
 

O artigo classifica-se metodologicamente como uma pesquisa qualitativa e 
bibliográfica de documentação indireta, a partir do uso dos métodos comparativo e 
hipotético dedutivo. A principal finalidade do projeto, portanto, está na discussão 
sobre a boa morte na efetivação do direito fundamental da dignidade, sem prejudicar 
o direito à vida também previsto constitucionalmente. 
 
3. DIREITOS FUNDAMENTAIS E A DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA 
 

“Direitos Humanos” e “Direitos Fundamentais” não são sinônimos. A 
expressão Direitos Humanos possui relação com documentos de direito 
internacional, pois refere-se às posições jurídicas que reconhecem essas atribuições 
ao ser humano, sem vinculação às ordens constitucionais dos Estados, possuindo 
caráter supranacional. Direitos Fundamentais são direitos do ser humano admitidos 
na esfera constitucional de um Estado. (DUTRA; LOVATO, 2015, p. 2) 

A principal referência para a exigência e concretização dos Direitos 
Fundamentais foi a Declaração Universal dos Direitos Humanos, aprovada pela 
Organização das Nações Unidas (ONU) em 1948. É constituída por trinta artigos nos 
quais estão indicados Direitos Fundamentais e suas exigências. Esta Declaração é 
considerada universal porque se dirige a toda a humanidade, devendo ser aplicada 
pelos países e pelas pessoas, em proveito de todos os seres humanos, sem 
qualquer exceção. (DUTRA; LOVATO, 2015, p. 3) 

Nela se condensa o mínimo ético a ser assegurado para a preservação da 
dignidade humana que somam outros tratados e convenções internacionais da ONU, 
e também documentos regionais relevantes, americanos, europeus e africanos. 
(BARROSO, 2010, p. 20) 

A primeira dimensão dos Direitos Fundamentais surgiu entre o século XVIII e 
XIX, com base no lema revolucionário francês do século XVII (igualdade, liberdade, 
fraternidade). São direitos indispensáveis à individualidade e norteiam-se por meio 
do princípio da liberdade. (DUTRA; LOVATO, 2015, p. 4) 
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Os direitos de segunda dimensão vinculam-se ao princípio da igualdade, 
englobam os direitos sociais, econômicos, culturais (individuais e coletivos); “são 
direitos prestacionais relacionados ao Estado de bem-estar social. Os direitos da 
primeira dimensão continuam válidos junto com os direitos da nova dimensão; é um 
acúmulo”. (DUTRA; LOVATO, 2015, p. 5-7) 

Os Direitos Fundamentais encontram-se expressos principalmente no Artigo 
5º, Capítulo I, do Título II - “Dos Direitos e Garantias Fundamentais”.  

Alguns autores consideram o direito à vida como o mais importante, porque 
consiste na possibilidade para o exercício de todos os demais direitos. No entanto, 
não é possível afirmar de forma absoluta, pois há exceções como por exemplo a 
legítima defesa e situações em que o aborto é permitido. (DUTRA; LOVATO, 2015, 
p. 8) 

O contexto histórico da terceira dimensão dos Direitos Fundamentais é o fim 
da Segunda Guerra Mundial. Esses direitos surgem a partir do século XX. Em 
relação aos direitos de quarta dimensão há autores que divergem quanto a sua 
existência ou não, esta dimensão abarcaria direitos relativos à democracia, à 
informação, ao pluralismo, à globalização e ao futuro da cidadania. (DUTRA; 
LOVATO, 2015, p. 6) 

Segundo Barroso, sobre a evolução da dignidade da pessoa humana: 
 

A dignidade da pessoa humana em sua acepção contemporânea, possui 
origem religiosa, bíblica: o homem feito à imagem e semelhança de Deus. 
[...] Após a 2ª. Guerra Mundial, a ideia de dignidade da pessoa humana 
migra paulatinamente para o mundo jurídico, em razão de dois movimentos. 
O primeiro foi o surgimento de uma cultura pós positivista, que reaproximou 
o Direito da filosofia moral e da filosofia política, atenuando a separação 
radical imposta pelo positivismo normativista. O segundo consistiu na 
inclusão da dignidade da pessoa humana em diferentes documentos 
internacionais e Constituições de Estados democráticos. Convertida em um 
conceito jurídico, a dificuldade presente está em dar a ela um conteúdo 
mínimo, que a torne uma categoria operacional e útil, tanto na prática 
doméstica de cada país quanto no discurso transnacional. (BARROSO, 
2010, p. 4) 
 

Apenas no final da segunda década do século XX que a dignidade humana 
passou a figurar em documentos jurídicos, como as Constituições do México (1917) 
e da Alemanha de Weimar (1919). Antes de se tornar símbolo humanista, esteve 
presente em textos pouco democrático, como Lei Constitucional decretada por 
Francisco Franco (1945), durante a longa ditadura espanhola. Após a Segunda 
Guerra Mundial, a dignidade humana incorporou-se aos principais documentos 
internacionais, como a Carta da ONU (1945) e a Declaração Universal dos Direitos 
do Homem (1948). (BARROSO, 2010, p. 4-5) 

A dignidade humana possui origem secular na filosofia. Constitui, desse 
modo, em primeiro lugar, um valor, ligado à ideia de bom e do justo. Somente nas 
décadas finais do século XX é que a dignidade se aproxima do Direito, tornando-se 
conceito jurídico, deontológico – expressão de um dever-ser normativo. Da filosofia 
para o Direito, a dignidade humana, sem deixar de ser um valor moral fundamental, 
ganhou também status de princípio jurídico. (BARROSO, 2010, p. 9-10) 

A dignidade, na visão de Kant, tem por fundamento a autonomia. Em um 
mundo no qual as condutas sejam pautadas pelo imperativo categórico, tudo tem um 
preço ou uma dignidade. As coisas que têm preço podem ser substituídas por outras 
equivalentes. Mas quando uma coisa está acima de todo o preço, e não pode ser 
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substituída por outra equivalente, ela tem dignidade. Tal é a situação de uma pessoa 
humana. (BARROSO, 2010, p. 17) 

A dignidade é uma qualidade intrínseca da pessoa humana e também 
irrenunciável, portanto pode e deve ser reconhecida, respeitada, promovida e 
protegida, não podendo, contudo, ser concedida ou retirada, já que existe em cada 
ser humano como algo que lhe é inerente. (SARLET, 2002, p. 41-42),  

A dignidade evidentemente não existe apenas onde é reconhecida pelo 
Direito e na medida que este a reconhece, já que constitui dado prévio, não sendo, 
portanto, completamente sem razão que se sustentou até mesmo a desnecessidade 
de uma definição jurídica da dignidade da pessoa humana, na medida em que, em 
última análise, se cuida do valor próprio, da natureza do ser humano como tal. 
(SARLET, 2002, p. 42) 

A dignidade, frequentemente funciona como um espelho, no qual cada 
pessoa projeta sua própria imagem. Não por acaso, ela tem sido invocada em temas 
como interrupção da gestação, eutanásia, suicídio assistido, uniões homoafetivas, 
negação do holocausto e clonagem, por exemplo. (BARROSO, 2010, p. 2) 

No plano do direito comparado, destaca-se a atuação do Tribunal 
Constitucional Federal alemão. Na prática da Corte, a dignidade humana sempre 
esteve no centro de discussões de inúmeros casos como, a declaração de 
inconstitucionalidade da descriminalização do aborto, a proibição de derrubada de 
aviões sequestrados por terroristas e a vedação do uso de diário pessoal como meio 
de prova, dentre muitos outros. (BARROSO, 2010, p. 6) 

A dignidade humana, desse modo, é um valor fundamental convertido em 
princípio jurídico de estatura constitucional, seja através de sua positivação em 
norma expressa seja por sua aceitação como um mandamento jurídico extraído do 
sistema. Serve tanto como justificação moral quanto como fundamento normativo 
para os direitos fundamentais. (BARROSO, 2010, p. 11) 

A dignidade humana como princípio jurídico produz consequências relevantes 
quanto à determinação de seu conteúdo e estrutura normativa. Princípios são 
normas jurídicas com carga axiológica, que consagram valores, sem explicitar 
comportamentos específicos. Sua aplicação poderá se dar por subsunção ou 
ponderação, em caso de colisão com outras normas de igual hierarquia. Seu papel 
no sistema jurídico difere do das regras, uma vez que eles se irradiam por outras 
normas, condicionando seu sentido e alcance. Não apenas atos estatais, mas 
também condutas privadas podem ser violadoras da dignidade humana. 
(BARROSO, 2010, p. 12-14) 

A dignidade é parte do conteúdo dos direitos materialmente fundamentais, 
mas não se confunde com qualquer deles. Nem é a dignidade um direito 
fundamental em si, ponderável com os demais. Ela é o parâmetro da ponderação, 
em caso de concorrência entre os direitos fundamentais. Embora seja qualificada 
como um princípio fundamental, a dignidade não tem caráter absoluto. (BARROSO, 
2010, p. 14) 

É certo que ela deverá prevalecer na maior parte das situações, que entre em 
rota de colisão com outros princípios, mas, em determinados contextos, aspectos 
relevantes da dignidade poderão ser sacrificados em favor de outros valores 
individuais ou sociais, como na pena de prisão, na expulsão do estrangeiro ou na 
proibição de certas formas de expressão. (BARROSO, 2010, p.15) 

Como consequência, na determinação dos conteúdos mínimos da dignidade, 
deve-se fazer uma opção pela laicidade. Salvo quanto aos pontos em que todas as 
grandes religiões compartilhem valores comuns. Em segundo lugar, a dignidade 
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deve prezar o máximo de neutralidade política possível, com elementos que possam 
ser compartilhados por liberais, conservadores ou socialistas. (BARROSO, 2010, p. 
19) 

De acordo com Barroso, as jurisprudências sobre a dignidade da pessoa 
humana estão abrangentes no âmbito jurídico: 
 

No Brasil, a invocação da dignidade humana pela jurisprudência tem se 
dado como mero reforço argumentativo de algum outro fundamento ou 
como ornamento retórico. É que com o grau de abrangência e de 
detalhamento da Constituição brasileira, inclusive no seu longo elenco de 
direitos fundamentais, muitas das situações que em outras jurisdições 
envolvem a necessidade de utilização do princípio mais abstrato da 
dignidade humana, entre nós já se encontram previstas em regras 
específicas de maior densidade jurídica. (BARROSO, 2010, p. 30) 

 
A referência à dignidade humana, na jurisprudência do Supremo Tribunal 

Federal, é abundante em matéria penal e processual penal. Em diversos julgados 
está expressa a não aceitação da instrumentalização do acusado ou do preso aos 
interesses do Estado na persecução penal. O indivíduo não pode ser uma 
engrenagem do processo penal, decorrendo, de sua dignidade, uma série de direitos 
e garantias. Daí a existência de decisões assegurando aos que são sujeitos 
passivos em procedimentos criminais o direito à não autoincriminação, à presunção 
de inocência, e à ampla defesa. (BARROSO, p. 31) 

A dignidade da pessoa humana é um dos princípios fundamentais da Carta 
Magna, desse modo as jurisprudências vêm crescendo nos últimos anos, com 
vínculo nesse assunto. 
 
4. EUTANÁSIA E SUAS CLASSIFICAÇÕES 
 

De acordo com Mabtum e Marchetto, a partir do pensamento de Siqueira-
Batista (2005) define-se a eutanásia como uma antecipação voluntária do 
passamento, visando pôr fim a um sofrimento insuportável, eivada de um sentimento 
humanitário tanto no que diz respeito ao enfermo, mas também se estende à 
coletividade à qual este está inserido. (MABTUM; MARCHETTO, 2015, p. 64) 

Para autores, como Garcia (2007), explica Mabtum e Marchetto, o termo 
“eutanásia” é utilizado, tão somente, para designar procedimentos aplicados por 
profissionais juridicamente tutelados em pacientes em encontram-se em estágio 
terminal, assim como em vítimas de doenças graves, visto que são portadoras de 
um intenso sofrimento, o que influencia na antecipação de sua morte. Não se deve 
confundir a prática da eutanásia com o “homicídio piedoso”, pois esta se fundamenta 
em um sentimento de misericórdia de um leigo, que impulsiona a tal prática. 
(MABTUM E MARCHETTO, 2015, p. 64). 

O Código Penal brasileiro tipifica em seu parágrafo 1º do art. 121, o 
“homicídio privilegiado”, cujo o ato é cometido por um agente, incentivado por 
valores morais ou sociais, sendo nesses casos, a pena será reduzida em até um 
terço. (BRASIL, 1940) 

No mesmo sentido, o Código de Ética Médica, no caput do art. 41, veta a 
atitude do profissional da saúde posta a abreviar a vida de um paciente, mesmo que 
a pedido deste ou de sua família, sendo tal prática considerada uma infração ética 
punível. (CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA, 2018) 

Conforme a visão dos autores fundamentada nos ensinamentos de Sousa, “O 
suicídio assistido é uma prática muito criticada, porque o auxílio de um profissional 
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da saúde a um paciente que busca a morte atenta contra os princípios da ciência 
médica, que [...] busca salvar, e não abreviar a vida. ” (MABTUM E MARCHETTO, 
2015, p. 65). 

A grande divergência entre a eutanásia e o suicídio assistido está 
consubstanciada no fato de que na eutanásia outra pessoa põe fim à vida, já no 
suicídio assistido o próprio doente provoca a sua morte.  

A eutanásia subdivide-se em diversas espécies, conforme sua finalidade, o 
modo de execução, tanto por meio de ação positiva quanto negativa, e segundo a 
vontade do paciente.  
 
4.1. EUTANÁSIA VOLUNTÁRIA E INVOLUNTÁRIA 
 

Essa primeira variação, não necessita de tamanha investigação, visto que a   
eutanásia voluntária pressupõe o consentimento do paciente, ao passo que a 
eutanásia involuntária prescinde o consentimento, visto que o paciente se encontra 
impossibilitado de manifestar-se, importando então no consentimento de seus 
familiares ou representantes legais. (RIPOLLÉS, 1996, p. 512-513) 
 
4.2. EUTANÁSIA ATIVA E PASSIVA 
 

Em relação ao ato em si, a eutanásia divide-se em ativa, quando o ato 
premeditado de provocar a morte sem sofrimento do paciente tendo em vista fins 
humanitários (exemplo: injeção letal); já a passiva, caracteriza-se pela atuação 
proposital de procedimentos que garantiriam a perpetuação da sobrevida (exemplo: 
deixar de usar certos medicamentos); (MABTUM; MARCHETTO, 2015, p.65). 

A eutanásia ativa ainda é subclassificada, em direta e indireta. Ativa direta 
consiste na eutanásia propriamente dita, tendo o escopo de antecipação da morte, 
visando cessar o sofrimento. Já na classificação indireta, a abreviação   é efeito da 
atividade médica atribuída a aliviar o sofrimento do paciente. 
 
4.3. COCATANÁSIA 
 

A cocatanásia possui origem no prefixo grego kakós, que representa a 
palavra ruim, referindo-se à redução da vida sem o consentimento do paciente, 
deturpando o sentido da eutanásia, que compreende como elemento fundamental a 
manifestação de vontade do paciente. (FERNANDEZ, 2000, p. 92). 
 
4.4. EUTANÁSIA QUALITATIVA 
 

Essa modalidade possui a intenção de dizimar o sofrimento do paciente ao 
provocar a morte, como ocorre nos casos de desligamento de aparelhos que   
mantêm o paciente vivo. (RIPOLLÉS, 1996, p. 518). 
 
4.5. DISTANÁSIA 
 

De acordo com Mabtum e Marchetto, inspirados em Pessini (2015, p. 67), a 
distanásia é conceituada como futilidade terapêutica, posto que a sua prática 
procura prolongar ao máximo o tempo da vida humana, postergando a morte, 
percebendo esta como seu grande inimigo. 
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A partir desta visão, concebe-se a “distanásia” como sinônimo de “morte 
lenta”, ao passo que se prolonga no tempo, pois utiliza-se, inutilmente, 
procedimentos médico-hospitalares com o objetivo de curar a enfermidade, sem 
gerar nenhum benefício na qualidade de vida do paciente, acarretando a 
intensificação das dores do enfermo, bem como do sofrimento à sua família. 
(MABTUM; MARCHETTO, 2015, p.68). 

Portanto, a execução a distanásia, consiste em uma violação à liberdade 
individual, já que expõe o paciente a um procedimento lento e que lhe causa ainda 
mais sofrimento, fazendo-o sobreviver de modo artificial, sem preocupar-se com o 
ser humano, trata-se de conduta que ofende a dignidade da pessoa humana, visto a 
falta de compaixão no tocante combalido e familiares. (MABTUM; MARCHETTO, 
2015, p. 68). 
 
4.6. ORTOTANÁSIA 
 

Segundo a compreensão de Fernadez (2000, p. 91), a ortotanásia, significa 
morte correta, visto que o prefixo orto tem sentido de apropriado, e tanásia quer 
dizer morte, isto é, o processo da morte sem qualquer tipo de obstrução e 
prolongamento. A morte do paciente ocorre de modo natural, sem interferências 
humanas. 

Pelo prisma da ortotanásia, conforme a visão de Mabtum e Marchetto 
orientados por Pessini (2015, p. 70), a morte seria algo natural, que faz parte da vida 
humana, sendo o principal escopo desta, ofertar ao paciente em fase terminal e seus 
familiares o enfrentamento da morte com tranquilidade, assim como honrar a 
autonomia do doente e fornecer um tratamento paliativo, este segundo a 
Organização Mundial da Saúde constitui métodos para diminuir sua agonia e seu 
sofrimento. O enfermo aqui, não é tratado como mero objeto, prolongando ou 
abreviando sua vida, em conformidade com as vontades médica e da família. 

Esta modalidade encontra-se prevista na Resolução n. 1.805/2006, do 
Conselho Federal de Medicina, criada sob a influência do princípio da dignidade da 
pessoa humana, permitindo a limitação de procedimentos que busquem prolongar a 
vida de paciente terminal, no entanto, deve-se respeitar a vontade do enfermo, de 
mesma forma, “impõe ao médico o dever de esclarecer-lhe quais são os tratamentos 
mais adequados para o caso dele, inclusive assegurando-lhe o direito de solicitar 
outra opinião médica.” (MABTUM; MARCHETTO, 2015, p. 71). 

No ano de 2007, o Ministério Público Federal elaborou com uma Ação Civil 
Pública contra a Resolução n. 1.805/2006, propondo especificação de critérios e a 
nulidade da ortotanásia. A defesa, todavia, expôs, conforme requerido, os conceitos, 
detalhes e distinções da eutanásia, ortotanásia e distanásia, e pleiteou a 
improcedência da ação. Em 2010, portanto, a Ação Civil Pública foi julgada 
improcedente. (MABTUM; MARCHETTO, 2015, p. 71) 
 
5. TESTAMENTO VITAL E AS CONSEQUÊNCIAS DESSA DECISÃO 
 

As diretivas antecipadas de vontade são categorias declaradas pela 
autorização do cidadão para cuidados e tratamentos médicos criados na década de 
60 nos Estados Unidos da América. (PORTAL TESTAMENTO VITAL. Diretivas 
antecipadas) 
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Essa categoria possui duas classes: Testamento Vital e Mandato Duradouro 
que, quando proferido em um único documento, são denominadas de Diretivas 
Antecipadas de Vontade. (PORTAL TESTAMENTO VITAL. Diretivas antecipadas) 

É relevante que este documento seja escrito e assinado com o auxílio de um 
médico de confiança da pessoa, entretanto, o profissional de saúde terá a função 
somente de orientar o paciente quanto às cláusulas técnicas, não deve o médico ser 
arbitrário em impor sua vontade, visto que o desejo é exclusivamente do paciente. A 
assistência de um advogado é importante, com a finalidade de evitar que haja 
disposições contra o ordenamento jurídico brasileiro. (PORTAL TESTAMENTO 
VITAL. Diretivas antecipadas) 

Deste modo, o testamento vital ou diretiva antecipada de vontade, significa 
manifestação prévia, que através da autorização expressa do paciente declara o seu 
direito a  não ser submetido a tratamento médico futuro em situação em que ele 
estiver incapacitado de se manifestar contrariamente ou a favor à intervenção, isto 
acontece em casos terminais em que a pessoa não está lúcida para resolver se quer 
ou não continuar com o tratamento que só está prolongando a vida e o sofrimento do 
paciente e dos familiares.  

Outro procedimento relevante é constar no testamento vital um procurador 
para cuidar da saúde do paciente caso o outorgante não possa mais manifestar sua 
vontade, todavia não é obrigatório a recomendação de um representante. (PORTAL 
TESTAMENTO VITAL. Diretivas antecipadas) 

Num julgado recente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, aconteceu um 
exemplo claro de testamento vital em que a autora buscava autorização do Poder 
Judiciário ao seu direito à ortotanásia que consiste em atenuar o sofrimento de um 
doente em estado terminal pelo meio da interrupção de tratamentos que prolongam 
a vida, entretanto não curam a enfermidade. (TJDFT, 2019) 

Estas questões trazem problemas enfrentados pela ética médica e pelo Poder 
Judiciário. Todavia o posicionamento médico a respeito das diretivas antecipadas 
encontra seu respaldo na regulamentação na Resolução n° 1.995/2012 do Conselho 
Federal de Medicina. (TJDFT, 2019) 

De acordo com o acórdão, relata-se a ementa: 
 

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE TESTAMENTO 
VITAL (DIRETIVA ANTECIPADA DE VONTADE). BIODIREITO À 
ORTOTANÁSIA. MANIFESTAÇÃO MERAMENTE DECLARATÓRIA. 
COMPETÊNCIA DA VARA DE REGISTROS PÚBLICOS (INCISO III DO 
ARTIGO 31 DA LEI N° 11.697/2008). NÃO CONFIGURAÇÃO. 
COMPETÊNCIA RESIDUAL DA VARA CÍVEL. INCIDÊNCIA DO ARTIGO 
25 DA LEI N° 11.697/2008. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO. 1 - 
Na ação de testamento vital ajuizada, a Autora busca seja declarada, pelo 
Poder Judiciário, o seu biodireito à ortotanásia, a fim de que, caso venham a 
submetê-la a situação artificial de prolongamento da vida por meio de 
intervenção médica, estejam ela e sua representante nomeada munidas de 
pronunciamento jurisdicional favorável à morte natural. Em outras palavras, 
trata-se de manifestação prévia, diretiva de vontade, que tem o condão 
declarar o seu direito a não ser submetida a tratamento médico futuro em 
situação em que ela estiver incapacitada de se manifestar contrariamente à 
intervenção. 2 - A possibilidade de que sejam realizadas diretivas 
antecipadas de vontade dos pacientes traz difíceis questões a serem 
enfrentadas tanto pelo Poder Judiciário como pela ética médica. Do ponto 
de vista médico, a possibilidade de realização de diretivas antecipadas de 
vontade dos pacientes tem regulamentação na Resolução nº 1.995/2012 do 
Conselho Federal de Medicina. 3 - Como a demanda originária tem natureza 
meramente declaratória, sem qualquer relação com tentativa já manifestada 
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de formalização do ato de vontade nos registros públicos e notariais, ou 
seja, sem que se configure questão contenciosa e administrativa que se 
refira diretamente a atos de registros públicos e notariais em si mesmos 
(artigo 31, II, da Lei nº 11.697/2008), a competência para processamento e 
julgamento do Feito é da Vara Cível, tendo em vista o critério residual (artigo 
25 da Lei nº 11.697/2008). Conflito de competência admitido e acolhido para 
o fim de declarar competente o Juízo Suscitado. 
(TJ-DF 07073272220198070000 – Segredo de Justiça 0707327-
22.2019.8.07.0000, Relator: ANGELO PASSARELI, Data de Julgamento: 
06/08/2019, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: Publicado no PJe: 
09/08/2019. Pág: Sem Página Cadastrada.) 

 
Como analisado pela ementa, este processo corre em segredo de justiça, 

entretanto mesmo sem saber o término da ação é de relevância para esse trabalho, 
visto que este tema é discutido também no âmbito judicial. 

Relata-se a seguir outro acórdão a respeito de um paciente que teve o pé 
esquerdo necrosado e se recusa à imputação, segundo laudo psicológico o paciente 
prefere morrer para aliviar o sofrimento, é importante mencionar que o indivíduo se 
encontra lúcido, isto é, em pleno gozo das faculdades mentais. 

Na esfera infraconstitucional pode-se verificar no Código Civil no artigo 15 que 
dispõe: “Ninguém pode ser constrangido a submeter-se, com risco de vida, a 
tratamento médico ou a intervenção cirúrgica.” (BRASIL, 2002) 

O Estado não pode obriga-lo a se submeter à cirurgia para mutilação do 
membro, aliás nem para salvar sua vida, pois este sente-se constrangido ao 
procedimento cirúrgico. (TJRS, 2013) 

Desta forma, foi concedido ao paciente realizar o testamento vital, a fim 
também de preservar o médico por eventual acusação feita por terceiros. 

Conforme consta na ementa do acórdão: 
 

APELAÇÃO CÍVEL, ASSISTÊNCIA À SAÚDE. BIODIREITO. 
ORTOTANÁSIA. TESTAMENTO VITAL. 1. Se o paciente, com o pé 
esquerdo necrosado, se nega à amputação, preferindo, conforme laudo 
psicológico, morrer para “aliviar o sofrimento”; e, conforme laudo 
psiquiátrico, se encontra em pleno gozo das faculdades mentais, o Estado 
não pode invadir seu corpo e realizar a cirurgia mutilatória contra a sua 
vontade, mesmo que seja pelo motivo nobre de salvar sua vida. 2. O caso 
se insere no denominado biodireito, na dimensão da ortotanásia, que vem a 
ser a morte no seu devido tempo, sem prolongar a vida por meios artificiais, 
ou além do que seria o processo natural. 3. O direito à vida garantido no art. 
5º, caput, deve ser combinado com o princípio da dignidade da pessoa, 
previsto no art. 2º, III, ambos da CF, isto é, vida com dignidade ou razoável 
qualidade. A Constituição institui o direito à vida, não o dever à vida, razão 
pela qual não se admite que o paciente seja obrigado a se submeter a 
tratamento ou cirurgia, máxime quando mutilatória. Ademais, na esfera 
infraconstitucional, o fato de o art. 15 do CC proibir tratamento médico ou 
intervenção cirúrgica quando há risco de vida, não quer dizer que, não 
havendo risco, ou mesmo quando para salvar a vida, a pessoa pode ser 
constrangida a tal. 4. Nas circunstâncias, a fim de preservar o médico de 
eventual acusação de terceiros, tem-se que o paciente, pelo quanto consta 
nos autos, fez o denominado testamento vital, que figura na Resolução nº 
1995/2012, do Conselho Federal de Medicina. 5. Apelação desprovida.  
(TJ-RS – AC: 70054988266 RS, Relator: Irineu Mariani, Data de 
Julgamento: 20/11/2013, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: Diário 
da Justiça do dia 27/11/2013) 
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Consequentemente, como visto o testamento vital vem ganhando espaço no 
judiciário pela jurisprudência, o direito à vida é garantia constitucional, firmada pelo 
Princípio da dignidade da pessoa humana que abre interpretações sobre o direito da 
vida digna e também o falecimento do indivíduo com dignidade. 
 
6. A LEGISLAÇÃO BRASILEIRA E O POSICIONAMENTO DO CONSELHO 
FEDERAL DE MEDICINA 
 

O ordenamento jurídico brasileiro é regido por leis, no ápice está a 
Constituição Federal e a baixo as leis infraconstitucionais que não podem estar em 
desacordo com a Carta Magna. 

Além do mais a Constituição Federal é conhecida como Constituição Cidadã, 
pois proporciona aos cidadãos os direitos e garantias fundamentais como exposto 
no caput do artigo 5°5 da Carta Política. (BRASIL, 1988) 

O assunto sobre eutanásia ainda é tratado muitas vezes como tabu, sempre 
relacionado com os direitos fundamentais, ou seja, com o direito à vida. 

Conforme o doutrinador José Afonso da Silva descreve: 
 

Por isso, nem o consentimento lúcido do agente exclui o sentido delituoso 
da eutanásia no nosso Direito. [...] O desinteresse do indivíduo pela própria 
vida não exclui esta da tutela penal. O Estado continua a protegê-la como 
valor social e este interesse superior toma inválido o consentimento ao 
particular para que dela o privem. Nem sequer quando ocorrem as 
circunstâncias que incluíram o fato na categoria da eutanásia, ou homicídio 
piedoso". (2014, p. 204) 

 
No Brasil não existe legislação específica sobre o tema “testamento vital” e 

por este motivo os cuidados devem ser ainda maiores. 
Entretanto, não é apenas a existência de leis que possibilita a legalidade de 

um instituto no ordenamento brasileiro, pois os princípios e as regras são sopesados 
diante do caso concreto.  

Na Constituição Federal verifica-se muitos princípios e dentre eles destaca-
se: dignidade da Pessoa Humana (art. 1°, III); autonomia Privada (art. 5°); vedação 
de tratamento desumano (art. 5°, III), portanto, o Poder Constituinte Originário 
reconheceu a autonomia da vontade ao cidadão. 

O testamento vital, documento em que a pessoa estabelece disposições 
sobre o tipo de tratamento de saúde, foi considerado válido pelo Enunciado nº 528 
do Conselho da Justiça Federal (s.d.), leia-se: 

 
É válida a declaração de vontade expressa em documento autêntico, 
também chamado "testamento vital", em que a pessoa estabelece 
disposições sobre o tipo de tratamento de saúde, ou não tratamento, que 
deseja no caso de se encontrar sem condições de manifestar a sua 
vontade. 

 
Ademais, Tartuce elucida sobre as diretivas antecipadas de vontade: 

 

                                                 
5
 Conforme a Constituição da República Federativa do Brasil expõe no caput do artigo 5°: “Todos são 

iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos 
estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à 
segurança e à propriedade”. 
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[...] a modificação do Código de Ética Médica e a aprovação da resolução 
do Conselho Federal de Medicina sobre diretivas antecipadas de vontade. O 
reconhecimento da autonomia do paciente repercute social e juridicamente 
nas relações entre médico e paciente, médico e família do paciente e 
médico e equipe assistencial. O art. 15 deve ser interpretado na perspectiva 
do exercício pleno dos direitos da personalidade, especificamente no 
exercício da autonomia da vontade. O ‘risco de vida’ será inerente a 
qualquer tratamento médico, em maior ou menor grau de frequência. Por 
essa razão, não deve ser o elemento complementar do suporte fático para a 
interpretação do referido artigo. Outro ponto relativo indiretamente à 
interpretação do art. 15 é a verificação de como o processo de 
consentimento informado deve ser promovido para adequada informação do 
paciente. O processo de consentimento pressupõe o compartilhamento 
efetivo de informações e a corresponsabilidade na tomada de decisão. 
(2018, p. 130) 

 
Consequentemente, por esse motivo a jurisprudência busca fundamentar 

nesse dispositivo a liberdade que se pode ser dar ao indivíduo que busca a 
autorização do testamento vital no âmbito jurídico. 

O Conselho Federal de Medicina frente a falta de regulamentação a respeito 
das orientações previamente dadas pelo paciente, aprovou a Resolução nº 
1995/2012, traçando diretrizes éticas, estabelecendo: 
 

Art. 1º Definir diretivas antecipadas de vontade como o conjunto de desejos, 
prévia e expressamente manifestados pelo paciente, sobre cuidados e 
tratamentos que quer, ou não, receber no momento em que estiver 
incapacitado de expressar, livre e autonomamente, sua vontade. 
 
Art. 2º Nas decisões sobre cuidados e tratamentos de pacientes que se 
encontram incapazes de comunicar-se, ou de expressar de maneira livre e 
independente suas vontades, o médico levará em consideração suas 
diretivas antecipadas de vontade. 
§ 1º Caso o paciente tenha designado um representante para tal fim, suas 
informações serão levadas em consideração pelo médico. 
§ 2º O médico deixará de levar em consideração as diretivas antecipadas de 
vontade do paciente ou representante que, em sua análise, estiverem em 
desacordo com os preceitos ditados pelo Código de Ética Médica. 
(CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA, 2012) 

 
Portanto, o Conselho Federal de Medicina deixou expresso que a vontade dos 

particulares não poderá exceder aos preceitos ditados pelo Código de Ética Médica 
e que o paciente registre as diretivas antecipadas de vontade ou testamento vital no 
prontuário médico, entretanto existe lacunas que poderão ser preenchidas por uma 
lei específica no futuro, como por exemplo regulamentar: prazos de validade, 
registros, idade mínima do outorgante, etc. (PORTAL TESTAMENTO VITAL. 
Legislação brasileira) 

Estes avanços no Brasil significam importantes conquistas ao cidadão que 
deseje realizar o testamento vital antes de ficarem impossibilitados de decidirem qual 
procedimento médico gostariam que realizassem ou deixassem de realizar em sua 
vida. 
 
6.1. A POSIÇÃO DOUTRINÁRIA SOBRE O DIREITO À MORTE DIGNA NO BRASIL 
 

A eutanásia pode vir a ferir esse direito constitucionalmente garantido, pois, o 
direito a uma morte digna é ou não inconstitucional, justifica Uadi Lammêgo Bulos 
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(2014, p. 559): “Pela Carta Magna de 1988, não é dado a ninguém dispor de sua 
vida no sentido de fulminá-la, razão pela qual a eutanásia ativa e a eutanásia 
passiva (ortotanásia) são flagrantemente inconstitucionais.”. Tendo essa afirmação 
como ponto de partida, ao estudarmos o texto constitucional é perceptível que não 
há previsão legal sobre a garantia de uma “morte digna”. Outra importante 
perspectiva sobre o tema fica a cargo do autor: 
 

Muito embora a doutrina majoritária entenda que o direito à vida não 
abrange um direito de sua livre disposição, no sentido de um direito ao 
suicídio, há quem sustente que o direito geral de liberdade e, 
especialmente, o direito geral da personalidade incluem um direito a tomar a 
própria vida, que, portanto, não seria um bem absolutamente indisponível 
ao seu titular. (SARLET, 2018. p. 439) 

 
A análise sobre a eutanásia não deve ser enquadrada apenas a seara 

constitucional, nos remetemos também a outro grande campo do Direito que é o 
Direito Penal. Ao analisar o Código Penal, depara-se com o artigo 122 onde a 
eutanásia é enquadrada no campo do homicídio. “Induzir ou instigar alguém a 
suicidar-se ou prestar-lhe auxílio para que o faça”. Na Concepção doutrinaria do 
Direito Penal, a eutanásia não é aceita como hipótese de morte digna, isso seria um 
valor ético/moral Médico e não teria nenhuma relação legal ao campo do Direito. 
(BRASIL, 1940) 

Conforme explica o doutrinador Uadi Lammêgo Bulos: 
 

O direito à vida não abre brechas para o império de artifícios médicos 
destinados a abreviar doenças incuráveis ou terríveis. É por esse motivo 
que a ordem: jurídica proíbe todas as formas de manifestação da eutanásia. 
Ainda que seja impossível prever ou impedir o exato momento em que 
alguém, sponte própria, elimina sua vida, mais certo ainda é que não é 
facultado ao homem dispor de sua própria morte. (2014, p. 549) 

 
Esse posicionamento doutrinário abrange os demais meios de classificações 

da eutanásia como afirma Guilherme de Souza Nucci (2019, p. 96): “Costuma-se 
dividi-la em Ativa (praticam-se atos para matar o enfermo, que se encontra em 
sofrimento) e passiva (deixa-se de ministrar remédios – e/ou alimentação forçada – 
ou outras intervenções, quando ainda viável fazê-lo).”  

A ortotanásia também está presente na doutrina penal, leia-se:  
 

Homicídio Piedoso Omissivo; morte no tempo certo (eutanásia omissiva em 
sentido lato, eutanásia moral ou terapêutica), deixando o médico de 
ministrar remédios que prolonguem artificialmente a vida da vítima, 
portadora de enfermidade incurável, em estado terminal e irremediável, já 
desenganada pela medicina. (NUCCI, 2019, p. 96) 

 
Decorrente das afirmações hora transcritas, é de fácil percepção sobre 

embate entre o campo da medicina e o Direito, duas linhas antagônicas sobre o 
mesmo tema que alcançam extremos. O renomado autor supracitado Guilherme de 
Souza Nucci, de maneira expressa fala sobre ambos os pontos de vista: “Sob o 
ponto de vista legal, qualquer dessas formas de matar (ou ajudar a fazê-lo) o 
paciente, que se encontra angustiado por uma doença, seria criminoso”. O autor 
ainda salienta que não se enquadra nesse aspecto a distanásia, pois essa tem como 
finalidade prolongar o “sofrimento” até o fim da vida da pessoa humana. (2019. p. 
96) 
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Por fim, chegamos ao último ponto desse difícil tema, a perspectiva médica, 
que nas palavras do autor Guilherme de Souza Nucci, esclarece: 
 

Sob o ponto de vista médico, no entanto, conforme o Código de Ética 
Médica trata-se a ortotanásia como procedimento ético. Entende-se, no 
entanto, no meio jurídico conservador, nutrido pelos valores morais e 
religiosos que estão em jogo, buscando evitar o sofrimento prolongado de 
alguém vitimado por doença grave, que se trata de um homicídio 
privilegiado, com base no relevante valor moral. (2019, p. 97) 

 
Fica claro o posicionamento e atuação das respectivas áreas mencionadas. 

Pode ser afirmado que não é admitida pelos meios legais a garantia da eutanásia ou 
a morte-digna. O STJ de São Paulo julgou improcedente a Resolução nº 1.805/2006 
do Conselho Federal de Medicina, resolução essa em prol da ortotanásia. Esse tema 
é passível de ser classificado como inconstitucional, já que não há previsão no texto 
legal e, esse tema é em certos aspectos oposto em relação ao direito à vida. Em 
outros países a discussão se mostrou mais acessível ao povo e não ficou apenas a 
cargo do Poder Judiciário como será abordado a seguir. 
 
7. DIREITO INTERNACIONAL A RESPEITO À EUTANÁSIA E O TESTAMENTO 
VITAL 
 

Como antes mencionado, tal tema é de difícil discussão no Brasil, pois a 
Eutanásia está cada vez mais difundida nas culturas europeias e americanas (EUA). 
Em linhas gerais, o testamento vital nos ordenamentos jurídicos estrangeiros tem 
como conteúdo as disposições de recusa e/ou aceitação de tratamentos que 
prolonguem a vida. 

A eutanásia vem a debate em todos os continentes sobre a eficácia e a 
legalidade desta prática, pois se diverge com vários institutos do Direito como: penal, 
civil e constitucional e movimenta desta forma outras áreas do ordenamento jurídico. 
(DINIZ, 2018, p. 304) 

A grande diferença sobre o que ocorre nos Estados Unidos em relação ao 
Brasil é que tudo passa pela submissão do Poder Judiciário, ou seja, ao Supremo 
Tribunal Federal, já na federação norte americana, esse tema fica a cargo povo que 
tem o poder de manifestar-se a favor ou contra o direito de uma morte-digna, como é 
chamado nos Estados Unidos (Right to die with dignity) e também o suicídio 
medicamente assistido (assisted suicide). A partir desses movimentos foram criadas 
tais entidades como a Death With Dignity National Center, que tem a finalidade de 
defender publicamente os direitos de morrer. 

Alguns dados sobre a participação popular são citados pelo aclamado 
doutrinador Uadi Lammêgo Bulos, que elucida: 
 

Na República irmã do Norte, todos decidem, democraticamente, qual a 
diretriz a ser atribuída a certos assuntos. Em novembro de 1994, por 
exemplo, os americanos foram chamados a votar em um plebiscito. 51,3% 
votaram a favor da morte assistida. Outra consulta plebiscitária foi realizada 
em Washington. 57,82% dos eleitores decidiram pela morte antecipada. 
(2014, p. 550) 

 
A sintética constituição norte-americana desde sua publicação (1787), que 

sempre garantiu princípios ao invés de preceitos, não apresentou no corpo do seu 
texto algo relacionado ao direito de morrer, mesmo em casos estremos como 
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doenças irreversíveis. Em outros tempos já no final do século XX, mais precisamente 
no ano de 1997, a Suprema Corte Americana sob a presidência de um conservador 
apreciou dois casos: “Vacco vs. Quill” e “Washington vs. Glucksberg”. A decisão final 
dos juízes da Suprema Corte foi que pacientes em estágio terminal  tinham o direito 
de prolongar suas vidas, ou poderiam negar o tratamento, porém, não poderiam 
utilizar da assistência médica como auxiliares para ajudar na sua morte, o médico 
que praticasse tal ato seria acusado de assassinato. 

Com o intuito de garantir o direito a uma morte digna, defende Diniz a 
execução do suicídio assistido, institucionalizado em países como a Holanda e a 
Suíça, caracteriza-se pela aplicação de uma injeção, cujo conteúdo é uma 
substância letal, pelo próprio paciente, sendo este último auxiliado por um médico. 
(MABTUM E MARCHETTO, 2015, p. 65) 

Já em Portugal o testamento vital é realizado fazendo-se uma declaração 
prévia respeitando a vontade do paciente de não ser subjugado à possíveis 
tratamentos desumanos, quando o paciente não estiver em condições de determinar 
seu posicionamento. (DINIZ, 2018, p. 306) 

No Uruguai não é autorizado a prática da eutanásia, mas não é punível se o 
fizer em condições previamente convencionada, entretanto a prática do suicídio 
assistido não é permitida. (DINIZ, 2018, p. 310) 

A eutanásia é permitida na Bélgica, o início se deu pelo Comitê Consultivo 
Nacional de Bioética criado em 2002, doze anos mais tarde o parlamento autorizou 
essa prática para qualquer idade, contudo somente em enfermidade terminal, 
insuportável e pedido do paciente, sendo preciso da autorização do responsável 
legal. (DINIZ, 2018, p. 311) 

Portanto, o tema abordado é motivo para as mais variadas discussões sobre 
os direitos de a pessoa humana decidir sobre sua própria vida, talvez em um futuro 
próximo esse caloroso debate possa vir a público, assim como é feito em outros 
países. Antes de tudo é necessário aguardar o amadurecimento da sociedade 
brasileira para que seja esse tema motivo de possível discussão pacífica. 
 
CONCLUSÃO 
 

O presente artigo expôs a evolução dos direitos fundamentais, a dignidade da 
pessoa humana que está relacionado com documentos de direito internacional, 
possuindo caráter supranacional e não está relacionado com as ordens 
constitucionais de um Estado. 

Como observado, o ordenamento jurídico brasileiro é regido por leis, tendo 
seu ápice a Constituição Federal e abaixo dela as leis infraconstitucionais que não 
podem estar em desacordo com a Carta Magna que garante o direito à vida.  

É mister ressaltar que no Brasil não existe legislação específica sobre o tema 
“testamento vital”. Entretanto, não é apenas a existência de leis que possibilita a 
legalidade de um instituto no ordenamento brasileiro, pois os princípios e as regras 
são sopesados diante do caso concreto.  

Pelo princípio da dignidade da pessoa humana deve-se respeitar a vontade 
do enfermo tanto para uma ação positiva ou negativa. Da mesma forma, o Conselho 
Federal de Medicina impõe ao médico o dever de esclarecer quais são os 
tratamentos adequados para as circunstâncias apresentadas, inclusive 
assegurando-lhe o direito de solicitar outra opinião médica. 

Desta forma, o testamento vital seria uma solução para a pessoa se 
manifestar previamente declarando o seu direito a ser submetido ou não a 
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tratamento médico futuro. Isso acontece em casos terminais em que a pessoa não 
está lúcida para resolver se quer ou não continuar com o tratamento que só está 
prolongando a vida e o sofrimento do paciente e dos familiares.  

Dois julgados recentes do Tribunal de Justiça foram destacados no texto. Um 
deles relata uma autora que buscava autorização do Poder judiciário ao seu direito à 
ortotanásia que consiste em abreviar o sofrimento do doente em estado terminal 
para interrupção de tratamentos que prolonguem a vida, entretanto não curam a 
enfermidade. Como analisado pela ementa este processo corre em segredo de 
justiça, mesmo sem saber o término da ação é relevante mencionar, pois este tema 
é discutido também no âmbito judicial. 

Estas questões trazem problemas enfrentados pela ética médica e pelo Poder 
Judiciário. Todavia o posicionamento médico a respeito das diretivas antecipadas 
encontra seu respaldo na regulamentação na Resolução n° 1.995/2012 do CFM. 

Existe oposição entre o campo da medicina e do Direito, duas linhas 
antagônicas sobre o mesmo tema que alcançam extremos, pois na ordem jurídica é 
proibido todas as formas de manifestação da eutanásia, porém não se enquadra a 
distanásia, pois essa tem como finalidade prolongar o “sofrimento” até o fim da vida 
da pessoa humana. 

A partir da análise do Direito comparado observou-se que no direito 
internacional a eficácia e a legalidade da eutanásia e do testamento vital estão cada 
vez mais difundidas nas culturas europeia e americana, além de todos os 
continentes, pois diverge com vários institutos do Direito no ordenamento jurídico. 

Consequentemente, o testamento vital vem ganhando espaço no judiciário 
pela jurisprudência, o direito à vida é garantia constitucional, firmada pelo Princípio 
da dignidade da pessoa humana que abre interpretações sobre o direito da vida 
digna e também o falecimento do indivíduo com dignidade. 
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RESUMO 
 
O presente artigo tem como objetivo investigar se a atleta da modalidade de futsal 
feminino é considerada profissional no Brasil e quais as condições necessárias para 
a profissionalização esportiva. Para tanto, abordou a regulamentação específica 
quanto à relação de emprego produzida aos atletas profissionais, a Lei nº 9.615/98, 
os aspectos dos contratos de trabalho desportivos, bem como confrontou os 
requisitos da relação de emprego com o cotidiano esportivo das atletas em busca do 
vínculo empregatício para as praticantes da modalidade. O estudo foi realizado 
mediante metodologia qualitativa construída por meio do método dedutivo, através 
de revisão bibliográfica e análise de questionários aplicados para as equipes 
participantes da XXVI Taça Brasil de Futsal Feminino, no ano de 2018, realizada em 
Telêmaco Borba no Paraná, que investigou a legitimidade de profissionalização de 
102 atletas participantes da competição. Concluiu-se que perante a lei esportiva as 
atletas não são consideradas profissionais. No entanto, preenchem todos os 
elementos indispensáveis a caracterização do vínculo empregatício e, portanto, 
surge a possibilidade do reconhecimento da atleta de futsal enquanto profissional no 
esporte. 
Palavras-chave: Atleta profissional; Contrato especial de trabalho desportivo; Lei nº 
9.615/98; Vínculo empregatício; Direito do trabalho. 
 

ABSTRACT 
 

This article aims to investigate if the female futsal athlete is considered a professional 
in Brazil and what are the necessary conditions for the professionalization of sports. 
To this end, it addressed the specific regulation regarding the employment 
relationship produced by professional athletes, Law No. 9.615 / 98, the aspects of 
sports employment contracts, as well as confronted the requirements of the 
employment relationship with the athletes' daily life in search of employment 
relationship for practitioners of the sport. The study was conducted using a qualitative 
methodology built by the deductive method, through literature review and analysis of 
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questionnaires applied to the teams participating in the XXVI Brazil Women's Futsal 
Cup, in 2018, held in Telêmaco Borba in Paraná, which investigated the legitimacy of 
professionalization of 102 athletes participating in the competition. It was concluded 
that under sports law athletes are not considered professionals. However, all the 
indispensable elements fulfill the characterization of the employment relationship 
and, therefore, there is the possibility of the recognition of the futsal athlete as a 
professional in the sport. 
Key-words: Professional athlete; Special contract for sports work; Law n° 9,615/ 98; 
Employment relationship; Labor law. 
 

1. INTRODUÇÃO 

 A prática esportiva ao longo da sua existência transcendeu o aspecto somente 
físico e aprofundou-se na esfera social, cultural, econômica, política, educacional, 
científica e antropológica. Motivo pelo qual “o esporte é considerado um dos 
fenômenos socioculturais mais importantes na transição dos séculos". (TUBINO, 
2010, p.17) 
 Um dos principais motivos a qual se constituiu a evolução esportiva deve-se 
ao fato dos grandes eventos no esporte, como as Olimpíadas, as Copas, os 
Mundiais de diversas modalidades, entre muitos outros. Essas realizações 
passaram a chamar a atenção pelo seu investimento, glamour e visibilidade. Nesse 
contexto, o mercado esportivo cresceu tão absurdamente que é considerado o 
segmento econômico com maior índice de crescimento das últimas décadas.  
 Por essa razão, empresários, gestores e investidores enxergam no esporte 
uma oportunidade de obtenção de lucro através da divulgação de suas marcas e a 
intensificação de seus produtos. Por sua vez, atletas vislumbraram a oportunidade 
de renda e vida financeira estável, isto é, a oportunidade de mercado de trabalho, 
do sustento pela prática desportiva, da profissionalização através do esporte. 
 No entanto, uma dúvida surge a partir do contexto acima: De fato, os atletas 
são considerados profissionais no Brasil? Em um primeiro momento, sim, a partir da 
análise da disponibilidade integral do atleta ao dedicar sua vida ao esporte com 
intuito da própria subsistência. Porém, ao observar os requisitos legais para que a 
profissionalização se configure, a dúvida incentiva a busca por uma resposta mais 
convicta. 
 O que se sabe é que as transformações históricas, políticas, econômicas e 
culturais trouxeram a necessidade de regulamentações para direcionar o desporto, 
garantir direitos, deveres e obrigações aos atletas e entidades desportivas. Em 
decorrência disso, além de surgir legislações específicas para norteá-lo, o Estado 
passou a reconhecer o esporte como um fator fundamental na sociedade 
contemporânea e outras legislações passaram a abraçar o esporte no Brasil. 
 A princípio, é no art.217 da Constituição Federal de 1988 que o desporto 
aparece de forma explícita e ganha força constitucional, abrindo, portanto, as portas 
para a autonomia do Direito Desportivo e a necessidade de leis mais específicas 
para suprir a demanda esportiva.  
 Nesse sentido, cumpre evidenciar que há uma regulamentação específica 
quanto à relação de emprego produzida aos atletas profissionais a fim de tutelar 
seus interesses, a Lei nº 9.615 de 24 de março de 1998, popularmente conhecida 
como a Lei Pelé. À vista disso, a atividade do (a) atleta profissional no Brasil é 
caracterizada por remuneração pactuada em contrato especial de trabalho 
desportivo, firmado com entidade de prática desportiva, conforme art.28 da Lei 
desportiva. 
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 Dessa maneira, as entidades esportivas passaram a regulamentar o vínculo 
com o atleta e uniu o vínculo esportivo ao vínculo empregatício ao passo de uma 
relação jurídica para tão somente uma relação trabalhista. Assim, vale esclarecer 
que o trabalhador amparado pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) é “toda 
pessoa física que presta serviços de natureza não eventual a um empregador, sob 
a dependência deste e mediante salário”, como aduz em seu art.3º para a 
manifestação do vínculo empregatício. 
 Do ponto de vista jurídico, o vínculo empregatício ou a relação de emprego é 
uma modalidade da relação de trabalho que se caracteriza pela prestação de serviço 
através do labor humano. Este fato jurídico se configura quando identificados os 
requisitos indispensáveis à sua existência como: a) prestação de trabalho por 
pessoa física a um tomador; b) a pessoalidade; c) a não eventualidade; d) a 
onerosidade; e a e) subordinação. (DELGADO, 2019, p.337) 
 Desta acima, explora-se a contextualização temática que envolve a 
legitimidade da profissionalização esportiva da modalidade de futsal no gênero 
feminino, uma vez que este estudo deriva de uma pesquisa teórico-empírica 
realizada na XXVI Taça Brasil de Futsal Feminino, em 2018, realizada na cidade de 
Telêmaco Borba no Paraná. 
 Sendo assim, se pretende com esse artigo investigar se a atleta de futsal 
feminino é considerada profissional no Brasil, as condições necessárias para a 
profissionalização esportiva, bem como confrontar os requisitos da relação de 
emprego com a cotidiano esportiva das atletas em busca do vínculo empregatício 
para as praticantes da modalidade.  
 
 

2. METODOLOGIA 

 Optou-se pela metodologia qualitativa construída por meio do método 
dedutivo, através da análise de questionários aplicados para as equipes 
participantes da XXVI Taça Brasil de Futsal Feminino em 2018, realizada na 
cidade de Telêmaco Borba-PR, considerada uma das competições mais 
importantes da modalidade atualmente.  
 A abordagem qualitativa permitirá a análise da investigação quanto à 
profissionalização da atleta de futsal feminino. Nesse sentido, participaram da 
pesquisa as atletas das seguintes entidades desportivas: 1) Associação Desportiva 
de Telêmaco Borba/PR; 2) Associação de Futebol Feminino Celemaster 
Uruguaianense/RS; 3) Associação Female Futsal/SC; 4) Cianorte Futsal 
Feminino/PR; 5) Clube Atlético Desportivo/MA; 6) Clube Escolar Colégio Dom 
Bosco/MS; 7) Clube Jaó/GO; 8) Minas Brasília Tênis Clube/DF; 9) São José Futsal 
e Esportes Olímpicos/SP; e 10) Sociedade Recreativa Filadélfia/MG. 
 Nessa ótica, Marconi e Lakatos (2011, p.186/269) salientam que “a 
metodologia qualitativa preocupa-se em analisar e interpretar aspectos mais 
profundos, descrevendo a complexidade do comportamento humano” com o 
objetivo de alcançar informações acerca de um problema e ir em busca de uma 
resposta ou hipótese que pretende comprovar ou constatar novos fenômenos. 
Corroborando com o ensinamento acima, é o que se anseia com o presente estudo. 
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3. RESULTADO E DISCUSSÃO 

 Participaram da amostra 102 atletas do gênero feminino com idade entre 17 e 
35 anos e média de idade de 26 anos. Os questionários apresentaram perguntas 
que investigaram o cotidiano das atletas sobre a temática proposta. O status com a 
denominação em “branco” presente nos gráficos são para as perguntas que não 
foram respondidas.  
 De início, como mencionando no texto introdutório, a atividade do atleta 
profissional é caracterizada por remuneração pactuada em contrato especial de 
trabalho desportivo, firmado com entidade de prática desportiva, conforme art.28 da 
Lei nº 9.615/98. Assim, o Gráfico (1) apresenta que 83% das atletas entrevistadas 
não possuíam contrato especial de trabalho desportivo. 
 
 
Gráfico 01 - Possuem contrato especial de trabalho desportivo? 

 
Fonte: Elaborado pelos autores (2019)  

 
 
 Vale ressaltar que 16% que responderam que possuem contrato especial de 
trabalho desportivo. No entanto, não foi investigado adequadamente se este contrato 
é o previsto no art.28 e seguintes, no qual deve constar, obrigatoriamente algumas 
cláusulas para a sua configuração, em especial o registro do contrato com a 
entidade desportiva, “a anotação da CTPS, prazo determinado de duração, 
estipulação de salário e das multas rescisórias envolvidas em caso de rescisão 
(cláusulas indenizatórias e compensatórias).” (FLAITT, 2018) 
 À vista do exposto, a apresentação dos resultados, bem como a discussão do 
presente estudo poderia se findar por aqui, visto que pela inexistência do contrato de 
trabalho as atletas participantes da pesquisa não são consideradas profissionais. 
 Desse modo, o tratamento diferenciado para o desporto não-profissional tem 
previsão no art.217, III da Constituição Federal de 1988, bem como no art.3º, 
parágrafo único, inciso II da lei esportiva 9.615/98 que estabelece o desporto de 
rendimento não-profissional “caracterizado pela liberdade de prática e pela 
inexistência de contrato de trabalho, sendo permitido o recebimento de incentivos 
materiais e de patrocínio”.   
 Nesse ponto, evidencia-se que o requisito da inexistência do contrato de 
trabalho até corrobora com o debate, porém a “liberdade de prática” sugere a ideia 
de uma ausência de vínculo entre atleta e entidade de prática desportiva e ainda 
uma independência do atleta, o que de fato não ocorre na prática.  
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Gráfico 1 - Contrato especial de trabalho desportivo  

Sim Não Branco
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 Ainda sobre o tema, outro fator chama atenção à luz dos ensinamentos de 
José Ricardo Rezende (2016, p.486) que explica ser regra geral a prática do 
desporto não-profissional, “sendo o profissionalismo uma exceção futebolística”. Isto 
porque, o art.94 e parágrafo único, determina a obrigatoriedade do contrato 
desportivo de trabalho apenas para o futebol e faculta para as demais modalidades, 
conforme se observa a seguir: 
 
 

Art. 94.  O disposto nºs arts. 27, 27-A, 28, 29, 29-A, 30, 39, 43, 45 e nº § 1º 
do art. 41 desta Lei será obrigatório exclusivamente para atletas e 
entidades de prática profissional da modalidade de futebol.   
 
Parágrafo único. É facultado às demais modalidades desportivas adotar 
os preceitos constantes dos dispositivos referidos no caput deste artigo. 
(grifo nosso) 

 
 
 Nesse contexto, mais uma vez José Ricardo Rezende (2016, p.587) 
esclarece:  
 

Apesar do objeto de regulação deste capitulo ser a “pratica desportiva 
profissional”, na realidade estamos diante de normas elaboras para atender, 
fundamentalmente, as demandas de uma modalidade em específico, que é 
o futebol. Tanto é assim que o art.94 da lei é explicito e taxativo ao 
determinar que diversos dispositivos deste capitulo se aplicam de forma 
obrigatória “exclusivamente para atletas e entidades da pratica de futebol “, 
sendo de adoção facultativa para as demais modalidades. Não obstante, 
por mais que as entidades  de administração e pratica, bem como os atletas 
das ‘demais modalidades desportivas” tenham interesse em se organizar de 
modo profissional, o enquadramento dos dispositivos no tocante a realidade 
do futebol (e consequentemente às normativas emanadas pela FIFA) é tão 
grande, que compromete seriamente sua utilização de acordo com os usos 
e costumes de outros sistemas desportivos, de maneira que não 
conseguem se acoplar satisfatoriamente aos termos da lei.   

 
 
 Precisamente por esse motivo, é importante explicar que o regime jurídico do 
desporto profissional é regulado pelo Direito Desportivo e Direito do Trabalho, 
aplicando-se ao atleta profissional as normas gerais da legislação trabalhista e da 
Seguridade Social, salvo as peculiaridades constantes da lei 9.615/98, enquanto o 
atleta não-profissional é percebido “como uma função social e direito de cada um, 
sedimentado pelo Direito Desportivo e Direito Civil”. (REZENDE, 2016, p.492) 
 De outra maneira, a lei 12.395/2011 incluiu no texto legal da lei 9.615/98 o art. 
28-A que trouxe como inovação a existência dos atletas profissionais autônomos 
caracterizados principalmente pela “inexistência de relação empregatícia com a 
entidade de prática desportiva auferindo rendimentos por conta e por meio de 
contrato de natureza civil.”  
 Nessa perspectiva, Luciano Martinez (2019, p.51) diz que o trabalhador 
autônomo é o prestador de serviço responsável por si mesmo, encarregado por 
definir o tempo e o modo da execução da contratação. Assim, leciona: 
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Se o trabalhador autônomo tem sua atividade reconhecida por lei e atua 
como empresário de si mesmo, diz-se existente a figura do trabalhador 
autônomo “profissional liberal”. Nesse ponto cabe registrar uma novidade 
trazida pela reforma trabalhista de 2017. A Lei n. 13.467, de 13 de julho de 
2017, trouxe em seu bojo o novo art. 442-B para a CLT com o objetivo de 
tornar possível a contratação de uma espécie singular de trabalhador 
autônomo: o autônomo exclusivo e não eventual. Veja-se: Art. 442-B. A 
contratação do autônomo, cumpridas por este todas as formalidades legais, 
com ou sem exclusividade, de forma contínua ou não, afasta a qualidade de 
empregado prevista no art. 3º desta Consolidação.  

  
 
 Portanto, existem duas situações distintas. A primeira, o (a) atleta profissional 
da modalidade de futebol, conforme art.94, e o (a) atleta autônomo, de acordo com o 
art. 28-A. Isso significa que o atleta de modalidade esportiva coletiva que não seja o 
futebol situa-se no limbo, ou seja, em um mundo esquecido e sem valor, não sendo 
nem empregado nem autônomo. (TASSO, 2013) 
 Esse cenário já é suficiente para descartar, em um primeiro momento, as 
possibilidades da atleta profissional da modalidade de futsal, tanto pela inexistência 
do contrato desportivo de trabalho (Gráfico 1) quanto pela previsão legal da Lei nº 
9.615/98 em profissionalizar somente o futebol.  
 Nesse sentido, a lei abre espaço para diversas críticas e questionamentos, 
como por exemplo, a obrigatoriedade da profissionalização para o futebol se os 
atletas de outras modalidades desempenham o mesmo papel que o atleta 
futebolístico. Por essa razão, o Gráfico (2) mostra que apenas 29% das atletas 
exercem outra atividade profissional, ou seja, 70% das atletas entrevistadas 
dedicam-se sua vida exclusivamente para o futsal feminino com intuito da própria 
subsistência e, por consequência tem o esporte como objetivo de vida.  
 
Gráfico 2 - Exercem outra atividade profissional? 

Fonte: Elaborado pelos autores (2019)
 

 Entretanto, até o momento, as considerações expostas partem para uma 
análise negativa sobre a profissionalização da atleta de futsal feminino participantes 
da Taça brasil de Clubes em 2018. Diante esse cenário, observa-se que a lei 
esportiva em debate é omissa e insuficiente para esse determinado grupo, visto que 
causa insegurança e instabilidade nas relações. Assim, na intenção de segregar a 
ideia que as atletas deste estudo são consideradas como não-profissionais, 
confronta-se os requisitos da relação de emprego com a cotidiano esportivo das 
atletas em busca do vínculo empregatício. 
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Gráfico 2 - Atividade profissional diversa  
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 Como citado anteriormente, os elementos fático-jurídicos que compõem a 
relação de emprego são: a) a prestação de trabalho por pessoa física a um tomador 
qualquer; b) a prestação efetuada com pessoalidade pelo trabalhador; c) também 
efetuada com não eventualidade; d) efetuada ainda sob subordinação ao tomador 
dos serviços, e por fim; e) a prestação de trabalho efetuada com onerosidade.  
 Nessa perspectiva, Delgado (2019, p.338) ensina que o Trabalho por 
pessoa física remete a ideia que “a prestação de serviços que o Direito do Trabalho 
toma em consideração o pacto por uma pessoa física (ou natural) para uma pessoa 
jurídica. Assim, a pessoa física são as atletas e a pessoa jurídica as entidades 
desportivas.  
 Sobre a Pessoalidade Carlos Henrique Bezerra Leite (2018, p.150) explica 
que: 

O contrato de trabalho é, via de regra, intuitu personae com relação ao 
empregado, que é sempre pessoa física. Vale dizer, o empregado deve 
prestar pessoalmente o trabalho e somente em casos excepcionais, com 
consentimento, tácito ou expresso, do empregador tem-se admitido a 
substituição do prestador do trabalho. Não há, porém, pessoalidade em 
relação ao empregador, que pode ser pessoa física ou jurídica ou, ainda, 
ente despersonalizado, como a massa falida 

 
 Mauricio Godinho Delgado (2019, p.339), por sua vez, diz que o trabalho 
prestado por pessoa física nem sempre é prestado com pessoalidade. “Esse 
segundo elemento fático-jurídico tem, assim, que ser também aferido na relação 
jurídica concreta formulada entre as partes.”  
 No entanto, a pessoalidade é um critério diáfano quando se observa a figura 
do (a) atleta de rendimento, visto que a este é conferida um processo de escolha 
precedida de critérios minuciosos e fundamentado pela presença de suas 
qualidades e habilidades personalíssimas. 
 Nesse sentido, o Gráfico (3) buscou investigar a possibilidade da existência 
da pessoalidade entre as atletas entrevistadas. Questionou-se sobre a ausência 
injustificada nos treinos, jogos, viagens e eventos que envolvessem a entidade 
desportiva, bem como as consequências acarretadas pelo fato em si. Sobre o 
presente questionamento, 79% responderam que não podem se ausentar e caso 
ocorra seriam passíveis de: advertências (48%), multas (39%) suspenção (7%) e até 
exclusão da equipe (5%). 
 
Gráfico 3 - Podem se ausentar dos treinos, jogos, viagens e eventos que envolvem a equipe? Quais 
as consequências das faltas injustificadas? 

 

 
Fonte: Elaborado pelos autores (2019)
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Gráfico 3 - Pessoalidade  
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 O terceiro requisito deste estudo, a Não eventualidade ou Habitualidade, é 
regido pelo princípio da continuidade da relação de emprego, isto diz a respeito da 
duração do contrato de emprego que defende a permanência do vínculo 
empregatício, reduzindo assim a possibilidade do trabalho temporário. (DELGADO, 
2019, p.340) 
 Para Carlos Henrique Bezerra Leite (2018, p.150): 

 
O contrato de trabalho exige uma prestação de serviço de forma habitual, 
constante e regular, levando-se em conta um espaço de tempo ou uma 
tarefa a ser cumprida. Assim, o trabalho eventual, esporádico, a princípio, 
não tipifica uma relação empregatícia. Geralmente, o critério da não 
eventualidade é extraído a partir da identificação do trabalho realizado pelo 
trabalhador e atividade econômica desenvolvida pela empresa. 
 
 

 Diante o explanado, conforme ilustrado no Gráfico (4), apenas 7% das atletas 
não possuem a rotina habitual, constante e regular de treino. Identificou-se a 
prevalência do critério, ao observar que 89% das atletas cumprem rigorosamente a 
frequência semanal de 03 (três) ou mais, dias de treino na semana.  
 
Gráfico 4 – Qual a frequência de treinamento (dias/semana)? 

 
Fonte: Elaborado pelos autores (2019)

 
 Nas palavras de Fernando Tasso (2013): 
 
 

Ser atleta profissional é dedicar-se ao esporte como uma profissão, fazendo 
dele, senão uma ocupação exclusiva, ao menos uma ocupação habitual, 
tendo ele como seu principal objetivo de vida. Para nós, atleta profissional é 
o que faz do esporte sua profissão, e amador é o que pratica qualquer 
modalidade apenas por esporte. 

 
 
 Dando sequência, o Gráfico (5) apresenta o elemento fático-jurídico da 
Onerosidade. Tal elemento determina que exista remuneração para os serviços 
prestados, ou seja, todo contrato de trabalho é oneroso. Como nota-se a seguir, 
64% das atletas afirmam que recebem uma contraprestação pecuniária pela atuação 
esportiva. Nesse ponto, cumpre relembrar que o Gráfico (2) apontou o percentual de 
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Gráfico 4 - Não eventualidade   
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70% das atletas tornam o esporte como meio exclusivo de subsistência, o que 
reforça ainda mais o requisito da onerosidade quanto o da habitualidade. 
 
Gráfico 5 - Recebem remuneração para atuar como atleta? 

 
Fonte: Elaborado pelos autores (2019)

 
 Além disso, “o simples fato de não existir contraprestação durante o tempo 
em que houve “trabalho” não autoriza a conclusão de que estará descaracterizada a 
ocorrência de relação de emprego.” Essa inteligência decorre da ideia da mera 
expectativa do trabalhador e, neste caso, da atleta, em auferir ganho econômico 
pelo trabalho prestado. (MARTINEZ, 2019, p.53) 
 No mesmo sentido é o entendimento doutrinário de Carlos Henrique Bezerra 
Leite (2018, p.150 e 151) sobre o tema: 
 
 

O empregado tem que receber remuneração, seja salário fixo, comissões ou 
utilidades, cujo pagamento pode ser estabelecido por dia, hora ou mês. O 
trabalho prestado a título gratuito, voluntário, por caridade, não é protegido 
pelo direito do trabalho. Uma advertência: o fato de o salário não ser pago 
não desfigura a relação de emprego, pois pode caracterizar mora salarial do 
empregador. 

  
  
 Por fim, a subordinação, o último requisito a ser confrontado, pode ser 
compreendido em sua própria essência etimológica. “Subordinar (sub + ordinare) 
significa ordenar, comandar, dirigir a partir de um ponto superior àquele onde se 
encontra outro sujeito.” Desse modo, deve existir a figura de um tomador de serviço 
que definirá o tempo e modo de execução do serviço contratado. É de fácil 
compressão que esse elemento fático-jurídico nasce a partir da: a) intensidade de 
ordens; b) comando do tomador dos serviços; e c) respeito à hierarquia, delimitando, 
portanto, autonomia de vontade do prestador dos serviços. (MARTINEZ, 2019, p.53) 
 Dessa maneira, buscou-se através deste estudo alcançar quais atletas 
recebiam ordens e cumpriam rigorosamente as regras estipuladas pela entidade 
desportiva apresentado pelo Gráfico (6). Na coleta realizada, auferiu-se que 78% 
das atletas cumpriam a rigor as regras estabelecidas. Nessa lógica, foi investigado 
as consequências do possível não cumprimento do regimento interno e caso ocorra 
as atletas seriam passíveis de: advertências (50%), multas (40%), suspenção (5%) e 
até exclusão da equipe (4%). 
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Gráfico 5 - Onerosidade   
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Gráfico 6 - Recebem ordens e devem cumprir rigorosamente as regras estipuladas pela equipe? 
Quais as consequências do não cumprimento das regras estipuladas pela equipe? 

 

 
Fonte: Elaborado pelos autores (2019)

 
 Ante o exposto, Martinez, (2019, p.54) afirma que é imprescindivelmente 
necessário a cumulação de todos os elementos. “Não basta que estejam presentes 
alguns elementos caracterizadores do contrato de emprego; é indispensável que 
todos eles coexistam, sob pena de ser caracterizado um tipo contratual totalmente 
diverso do emprego.”  
 Por essa razão, foi levantado o percentual de quantas atletas cumulavam 
todos elementos. Desse modo, o Gráfico (07) mostra que 52% das atletas 
entrevistadas cumulam os requisitos de prestação de trabalho por pessoa física, 
pessoalidade, não eventualidade, prestação de trabalho efetuada com onerosidade 
e subordinação.  
 
Gráfico 7 – Requisitos da relação de emprego 

 
Fonte: Elaborado pelos autores (2019)

 
 Portanto, resta comprovado a possibilidade do vínculo empregatício para 
atletas praticantes da modalidade de futsal. Com esse cenário, enfatiza Rezende 
(2016, p.512) ao defender que a conjunção desses fatores na perspectiva exclusiva 
da legislação trabalhista ao deixar de considerar a lei especial, isto é, a Lei Pelé 
dotada da “dinâmica social do desporto (primazia da realidade desportiva)”, conduz a 
conclusão que estamos diante de uma relação de emprego. 
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Gráfico 6 - Subordinação  
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Gráfico 7 - Relação de emprego   
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4. CONCLUSÃO 

 Objetivou-se neste artigo investigar se as atletas da modalidade de futsal 
feminino no Brasil são consideradas profissionais e as condições necessárias para 
a profissionalização esportiva. Assim, além de analisar a previsão legal da lei 
esportiva 9.615/98, confrontou-se os requisitos da relação de emprego com o 
cotidiano esportivo das atletas entrevistadas, a fim de alcançar o vínculo 
empregatício para esse determinado grupo. 
 De acordo com o referencial teórico levantado aliado às análises das 
entrevistas das atletas, constatou-se que as atletas participantes da XXVI Taça 
Brasil de Futsal Feminino, realizada em 2018 na cidade de Telêmaco Borba-PR, 
não são consideradas profissionais, conforme a previsão legal da Lei esportiva n° 
9.615/98. 
 No entanto, verificou-se que as atletas estavam sujeitas ao cumprimento de 
horários, devendo demonstrar comprometimento com a função exercida sob pena 
de possíveis sanções. Ademais, as atletas exerciam atividade esportiva mediante 
remuneração, e não praticam esporte simplesmente por diversão e lazer. Tais 
elementos demostram que existia o vínculo empregatício entre as atletas e suas 
respectivas equipes, afastando, portanto, a liberdade da prática esportiva que 
caracteriza o esporte não-profissional.   
 Assim sendo, restou demonstrada a existência do trabalho subordinado, 
pessoal, remunerado e não-eventual, preenchendo, portanto, para um número 
expressivo de atletas, todos os elementos indispensáveis a caracterização da 
relação de emprego, conforme revelou o presente estudo. Portanto, a atleta de 
futsal pode ser considerada profissional pelo reconhecimento do judiciário ao julgar 
os requisitos aqui tratados.  
 José Ricardo Rezende em sua obra do Tratado de Direito Desportivo (2016), 
realizou uma rica pesquisa jurisprudencial sobre o reconhecimento do vínculo 
empregatício para atletas das modalidades que a lei faculta a obrigatoriedade do 
contrato especial de trabalho desportivo, e constatou que a Justiça Trabalhista 
oscila muito em suas decisões, ao deixar de “considerar” a lei esportiva e levar em 
conta os aspectos da natureza trabalhista. 
 Destarte, enquanto existir a inobservância das entidades desportivas, a 
indecisão do judiciário e a incoerência da lei esportiva, cabe a atleta de futsal 
feminino, ou melhor, aos atletas das modalidades desportivas com exceção da 
futebolística, buscar amparo jurídico para assegurar seus direitos e tentar sair de 
vez do limbo, uma vez que anseiam pelo reconhecimento do vínculo empregatício e 
possuem todos os elementos necessários a sua constituição.  
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



VI Encontro de Pesquisa e X Encontro de Iniciação Científica da FATEB – Telêmaco Borba - PR, 24 e 25 de 
outubro de 2019 

 

REFERÊNCIAS 

 

BRASIL. Consolidação das Leis do Trabalho. Decreto-Lei nº 5.442, de 01 de maio 
de 1943. 52.ª ed. Saraiva: 2019. 
 
________.  [Constituição (1988)]. Constituição da República Federativa do Brasil: 
promulgada em 5 de outubro de 1988. 27ª ed. São Paulo: Saraiva, 2019. 
 
________. Lei n. 9.615. 24 de março de 1998. Institui normas gerais sobre desporto 
e dá outras providências. Diário Oficial da União, Brasília, 25 de março de 1998.  
 
DELGADO, Mauricio Godinho. Curso de direito do trabalho: obra revista e 
atualizada conforme a lei da reforma trabalhista e inovações normativas e 
jurisprudenciais posteriores. 18. ed. São Paulo: LTr, 2019. 
 
FLAITT, Ricardo. Os vínculos empregatícios dos jogadores e a nova legislação 
trabalhista. Lance, 2018. Disponível em:< http://blogs.lance.com.br/cronicas-do-
morumbi/os-vinculos-empregaticios-dos-jogadores-e-a-nova-legislacao-trabalhista/>. 
Acesso em: 09 out. 2019. 
 
LAKATOS, Eva Maria; MARCONI, Maria Andrade. Metodologia científica. 6.ed. 
São Paulo: Atlas, 2011. 
 
LEITE, Carlos Henrique Bezerra. Curso de direito do trabalho. 9. ed. São Paulo: 
Saraiva Educação, 2018.  
 
MARTINEZ, Luciano. Curso de direito do trabalho: relações individuais, 
sindicais e coletivas do trabalho. 10. ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2019. 
 
REZENDE, José Ricardo. Tratado de Direito Desportivo. São Paulo: All Print 
Editora, 2016. 
 
TASSO, Fernando.  Quem é atleta profissional?. Extracampo, 2013. Disponível 
em:<https://blogextracampo.wordpress.com/2013/09/04/quem-e-atleta-profissional/>. 
Acesso em: 09 out. 2019. 
 
TUBINO, Manoel José Gomes. Estudos brasileiros sobre o esporte: ênfase no 
esporte-educação. Maringá: Eduem, 2010. 



VI Encontro de Pesquisa e X Encontro de Iniciação Científica da FATEB – Telêmaco Borba - PR, 24 e 25 de 
outubro de 2019 

 

DIREITO PÚBLICO SUBJETIVO E POLÍTICAS EDUCACIONAIS 
 
David Sebastião Gomes Karklin1; Jean Carlo Tallevi da Silva2; Guilherme Henrique 
Ramos3; João Felipe da Silva Rodrigues4 e Waldi Moreira Soares Filho5; Vítor Hugo 

Bueno Fogaça6 
 
 
Área de Concentração: Ciências Sociais Aplicadas: Direito 
 
Grupo de Trabalho: Administração pública e os dilemas do estado contemporâneo 
 
 

RESUMO 
 
Este trabalho apresenta uma breve reflexão acerca do direito público subjetivo 
relacionados às políticas públicas educacionais, por meio de uma pesquisa 
qualitativa utilizando a revisão bibliográfica e documental, o trabalho apresenta um 
vislumbre sobre as modalidades educacionais no Brasil, assim como as mais 
recentes políticas públicas que tem sido trabalhada em cada modalidade. O trabalho 
divide-se numa breve apresentação das modalidades: Ensino Fundamental I e II, 
Ensino médio e Ensino superior. Considera-se que nas últimas décadas o país tem 
demonstrado uma preocupação com políticas públicas voltadas para a educação, 
principalmente políticas voltadas para o Ensino Superior, modalidade educacional 
que não é obrigatória. 
 
Palavras-Chaves: Educação; políticas públicas; direito subjetivo. 
 
 
 

ABSTRACT 
 
This paper presents a brief reflection on the subjective public law related to the 
educational public policies, through a qualitative research using the bibliographic and 
documentary revision, the work presents a glimpse on the educational modalities in 
Brazil, as well as the most recent public policies that has been worked on in each 
modality. The work is divided into a brief presentation of the modalities: Elementary 
School I and II, High School and Higher Education. It is considered that in recent 
decades the country has shown a concern with public policies focused on education, 
especially policies aimed at Higher Education, an educational modality that is not 
mandatory. 
 

 
Key words: Education; public policy; subjective right. 
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1. INTRODUÇÃO 

Nos dias atuais o debate sobre democracia e equidade social é parte da 
preocupação diária e o ambiente educativo é parte integrante dessa problemática, 
nesse sentido, um dos objetivos das ações na educação é fortalecer o processo 
pedagógico e a participação responsável da sociedade no que tange as decisões e, 
tomadas de caminhos pertinentes as partes interessadas.  

Para GADOTTI (1998, p.17 apud Boschetti, Mota e Abreu 2016, p.105) é 
necessário,  

 
Em primeiro lugar, uma mudança de mentalidade de todos os membros da 
comunidade escolar, mudança que implica deixar de lado o velho 
preconceito de que a escola pública é apenas um aparelho burocrático do 
estado e não uma conquista da comunidade. (GADOTTI 1998, p.17 apud 
Boschetti, Mota e Abreu 2016, p.105). 

 
Portanto é imprescindível que a sociedade passe por mudança de 

pensamento do coletivo acerca do que é educação e escola, ou seja, a sociedade 
tem que assumir o papel integrador escolar de modo que seja agente perpétuo e 
contínuo sobre as questões escolares, como defende Boschetti, Mota e Abreu 
(2016, p.105)  

 
A mudança faz parte dessa nova exigência mundial: na escola a busca não 
é mais apenas pelo acesso, mas pela qualidade do ensino, requerendo em 
seu processo de transformação uma gestão democrática com o intuito de 
que a escola deva formar para a cidadania (BOSCHETTI; MOTA e ABREU, 
2016 p. 105) 
 

Ao refletir sobre a formação do cidadão e o papel da escola nessa 
competência, é de certo modo fácil adotar a concepção de que a instituição de 
ensino pode realizar essa tarefa à margem da sociedade, como se fosse um dever 
ou incumbência dela proceder de maneira alheia ao pensamento coletivo.  
Esta maneira de pensar é um erro, excluir ou até mesmo alocar a escola como um 
ente autossuficiente de modo que ela atue independente, é modelo ultrapassado, os 
grandes muros, as locações desertas e de difícil acesso de instituições de reflexão, 
talvez tenham confundindo o imaginário popular, que acabam vislumbrando 
monastérios e presbitérios. 

A integralização com todo o corpo que está inserido no contexto escolar, e a 
necessidade de educar a sociedade brasileira com peça fundamental da cidadania, 
toma corpo perante os mecanismos constitucionais que são exemplificados neste 
trabalho. 

Conforme aponta Freire (1987, p.40) “Ninguém educa ninguém, ninguém 
educa a si mesmo, os homens se educam entre si, mediatizados pelo mundo”, deste 
modo, a conduta do Estado Democrático de Direito é manter o diálogo em fluxo 
continuo de modo a fazer com que os conhecimentos, as práticas e o ambiente 
escolar estejam sempre coadunados com o bom exercício da cidadania e dignidade 
humana. Dessa forma, não é exagero afirmar que a essência fundamental do 
pensamento do ponto de vista do Estado é manter a lisura dos processos que 
envolve o ensino. 
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O objetivo do presente artigo é apresentar uma breve reflexão acerca da 
questão de organização da educação no Brasil por meio das políticas públicas e do 
direito ao ensino como um direito subjetivo de todo cidadão.  

Apresenta-se primeiramente a questão da educação como direito público 
subjetivo, em seguida um breve apontamento das políticas públicas voltadas para a 
educação. 

Para isso optou-se pela pesquisa qualitativa, utilizando como instrumentos a 
bibliográfica e documental.  

Considera-se que a educação no Brasil historicamente busca contribuir para a 
emancipação dos cidadãos e as políticas públicas têm como objetivo garantir um 
direito subjetivo. 

 
2. METODOLOGIA 

A metodologia utilizada durante a pesquisa foi à qualitativa, Marconi e Lakatos 
(2017, p. 304), ressaltam que a pesquisa qualitativa trata os dados coletados de 
maneira interpretativa. Martins (1989, p.52 apud MARCONI e LAKATOS, 2017, p. 
305), afirma que é importante na pesquisa qualitativa a compreensão do contexto e 
seu significado perante os dados coletados. Os autores alertam ainda que a análise 
dos dados deve sempre considerar que o ser humano não pode ser reduzido a 
números. 

Como instrumentos de pesquisa foram utilizadas a revisão bibliográfica que 
conforme Severino (2007 p, 122) e Zanella (2009, p. 82) trata-se de analisar 
registros e pesquisas já realizadas anteriormente dentro da área desejada e ainda a 
pesquisa documental que conforme os autores acima mencionados, a pesquisa 
documental trata-se de uma pesquisa realizada em fontes que ainda não sofreram 
nenhum tipo de interferência, ou seja, são matérias-primas. 
 
3. EDUCAÇÃO COMO DIREITO PÚBLICO SUBJETIVO 

 
No que tange aos direitos sociais, a educação possui a característica de 

cuidado pela dignidade humana a fim de garantir tanto no âmbito individual como 
geral. Conforme aponta Duarte (2004, p.113),  

 
[...] direito público subjetivo configura-se como um instrumento jurídico de 
controle da atuação do poder estatal, pois permite ao seu titular constranger 
judicialmente o Estado a executar o que deve. (DUARTE, 2004 p. 113). 
 

Dessa forma, o indivíduo e a sociedade detêm mecanismos que faça valer a 
responsabilidade do Estado diante das garantias de sua responsabilidade. Segundo 
a Constituição Federal Art.1, 

 
 Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel 
dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado 
Democrático de Direito e tem como fundamentos: 
I - a soberania; 
II - a cidadania; 
III - a dignidade da pessoa humana; 
IV - os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa; 
V - o pluralismo político. (BRASIL, 1988) 
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Conforme advém do artigo primeiro da constituição federal, é efetivada a 
garantia do acesso ao exercício pleno a cidadania e a dignidade da pessoa humana. 
Segundo Garcia (2011, p.69) 

 
Remonta à Grécia antiga a concepção de cidadania enquanto direito 
assegurado ao cidadão (politikos) de participar ativamente de qualquer 
reunião (ekklesia) realizada em praça pública (ágora). (GARCIA, 2011 p. 
69). 

  
Nesse sentido, o exercício da cidadania juntamente com a dignidade humana 

remete ao censo de evolução educacional, donde o acesso à informação no que 
tange a prática do exercício do saber é fonte de dignificação do ser visto a relação 
libertadora da educação e do ser.  

Sobre o exposto acima, a Constituição Federal apresenta em seu artigo sexto 
os direitos sociais do cidadão,  

 
Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, 
a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a 
proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na 
forma desta Constituição. (BRASIL, 1998) 

 

A educação fica condicionada como um objetivo do Estado democrático na 
obtenção do equilibro social e da efetiva colaboração sobre a dignidade do ser 
humano. Dessa forma, o acesso e pleno exercício da educação estão confinados a 
um conjunto de ações que partem do Estado, do indivíduo, da família e da 
sociedade como um todo como é destacado pelo artigo 205 da Constituição Federal,  

 
Art. 205. A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será 
promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno 
desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e 
sua qualificação para o trabalho. (BRASIL, 1998). 
 

A educação como ferramenta de dignidade e dever do Estado é consolidada 
conforme os Art. 6º e 205, importante ainda destacar que conforme mostra o Art. 208 
incisos I e II a oferta educacional do ensino fundamental e médio deve ser de forma 
gratuita. Como exposto acima, a educação certamente é um componente essencial 
para a formação da pessoa humana frente a sociedade, as características de 
evolução do saber percorrem o espaço escolar tanto público como privado de acordo 
às políticas públicas nacionais. 

Esta na esfera nacional brasileira ainda possui muitas facetas a serem 
melhoradas, tanto para um ensino de qualidade, como a oferta e ações que tragam 
equidade para as gerações donde o saber foi negado. As políticas públicas 
nacionais para a educação no Brasil destacam-se ano após ano a fim de tratar das 
mais variadas posições do Estado em relação a oferta de um ensino de qualidade. 
Adiante o texto traz algumas vertentes sobre ações no âmbito nacional para fornecer 
educação de forma democrática. 
 

3.1 POLÍTICAS EDUCACIONAIS  
 

A educação é fonte de preocupação da sociedade e do Estado afim de que a 
realidade brasileira se transforme, com isso, é necessária a união do Estado, Escola 
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e Família, a sociedade e todas as repartições públicas/ privadas de modo a criarem 
e colocarem em prática ações que elevem o ambiente educativo.  

Existe uma grande quantidade de desafios sobre a educação no Brasil são 
problemas que afetam o Brasil como um todo e não apenas alguns Estados de 
maneira isolada, o amplo debate deve ser entendido como uma ferramenta de 
grande valia, primeiramente para buscar compreender todo o contexto e em 
segundo para buscar possíveis caminhos para diminuir as desigualdades 
educacionais em busca de uma equidade na educação de maneira coletiva e que 
abranja a totalidade do país. 

Nesse sentido, o texto apresenta algumas ações e preocupações do Estado 
brasileiro a fim de trazer uma formação continuada aos profissionais da educação, 
assim como também a oferta de todas as modalidades de ensino no território 
nacional. 
 
3.1.1 A BNCC e o Ensino Fundamental 
 

Com o advento do plano de orientação da Base Nacional Comum Curricular – 
BNCC, os debates sobre os desafios da educação frente a este documento são 
tema oportuno. Os estudos e reflexões sobre a BNCC já estão em curso desde 
2012, segundo o Ministério da Educação - MEC (2018, p.7) o documento foi 
elaborado 

“[...] por especialistas de todas as áreas do conhecimento, a Base é um 
documento completo e contemporâneo, que corresponde às demandas do 
estudante desta época, preparando-o para o futuro” (MINISTÉRIO DA 
EDUCAÇÃO, 2018 p. 7). 

 
A participação de especialistas de todas as áreas indica composição social 

democrática na construção do texto, além disso, vale ressaltar que o texto foi 
largamente assunto de discussões com o fomento de ideias e propostas de soluções 
em sua estrutura. Conforme mostra Campos e Barbosa (2015, p.357)  

 
[...] esse debate assumiu novas configurações, tendo em vista o momento 
econômico-político do País, bem como as opções no interior do próprio 
Ministério de Educação, que acabou concebendo a Base não como uma 
proposta curricular político-pedagógica, conforme indica Freitas (2015), mas 
como um rol de competências que os alunos devem atingir. (CAMPOS e 
BARBOSA, 2015 P. 357). 
 

Sobre essa temática fica evidente que a BNCC é um conjunto de orientações 
sobre as competências e habilidades que cada aluno deve alcançar ao fim de cada 
ciclo. Essa base comum não tem caráter de mostrar os processos de ensino-
aprendizagem no cotidiano escolar, muito menos isolar o campo educacional de 
outras áreas da vida comum do cidadão, esta somente apresenta um quadro que 
deve ser usado como fundamento para a práxis pedagógica, baseado nas 
competências gerais para a Educação Básica, sendo: 

 
1. Valorizar e utilizar os conhecimentos historicamente construídos sobre o 
mundo físico, social, cultural e digital para entender e explicar a realidade, 
continuar aprendendo e colaborar para a construção de uma sociedade 
justa, democrática e inclusiva.  
2. Exercitar a curiosidade intelectual e recorrer à abordagem própria das 
ciências, incluindo a investigação, a reflexão, a análise crítica, a imaginação 
e a criatividade, para investigar causas, elaborar e testar hipóteses, formular 
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e resolver problemas e criar soluções (inclusive tecnológicas) com base nos 
conhecimentos das diferentes áreas.  
3. Valorizar e fruir as diversas manifestações artísticas e culturais, das 
locais às mundiais, e participar de práticas diversificadas da produção 
artístico-cultural.  
4. Utilizar diferentes linguagens – verbal (oral ou visual-motora, como Libras, 
e escrita), corporal, visual, sonora e digital –, bem como conhecimentos das 
linguagens artística, matemática e científica, para se expressar e partilhar 
informações, experiências, ideias e sentimentos em diferentes contextos e 
produzir sentidos que levem ao entendimento mútuo.  
5. Compreender, utilizar e criar tecnologias digitais de informação e 
comunicação de forma crítica, significativa, reflexiva e ética nas diversas 
práticas sociais (incluindo as escolares) para se comunicar, acessar e 
disseminar informações, produzir conhecimentos, resolver problemas e 
exercer protagonismo e autoria na vida pessoal e coletiva.  
6. Valorizar a diversidade de saberes e vivências culturais e apropriar-se de 
conhecimentos e experiências que lhe possibilitem entender as relações 
próprias do mundo do trabalho e fazer escolhas alinhadas ao exercício da 
cidadania e ao seu projeto de vida, com liberdade, autonomia, consciência 
crítica e responsabilidade.  
7. Argumentar com base em fatos, dados e informações confiáveis, para 
formular, negociar e defender ideias, pontos de vista e decisões comuns 
que respeitem e promovam os direitos humanos, a consciência 
socioambiental e o consumo responsável em âmbito local, regional e global, 
com posicionamento ético em relação ao cuidado de si mesmo, dos outros e 
do planeta.  
8. Conhecer-se, apreciar-se e cuidar de sua saúde física e emocional, 
compreendendo-se na diversidade humana e reconhecendo suas emoções 
e as dos outros, com autocrítica e capacidade para lidar com elas.  
9. Exercitar a empatia, o diálogo, a resolução de conflitos e a cooperação, 
fazendo-se respeitar e promovendo o respeito ao outro e aos direitos 
humanos, com acolhimento e valorização da diversidade de indivíduos e de 
grupos sociais, seus saberes, identidades, culturas e potencialidades, sem 
preconceitos de qualquer natureza.  
10. Agir pessoal e coletivamente com autonomia, responsabilidade, 
flexibilidade, resiliência e determinação, tomando decisões com base em 
princípios éticos, democráticos, inclusivos, sustentáveis e solidários. 
(MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, 2018). 
 

Como já mencionado e apresentado nas competências esperadas acima, a 
BNCC não tem foco no ensino–aprendizagem, ele evidência muito mais 
comportamentos “adequados” aos cidadãos, ou seja, valorizar costumes, cuidar da 
própria saúde, desenvolver habilidades para o uso da tecnologia, enfim, 
comportamentos sociais. A BNCC apesar de já ter sido aprovada e estar em fase de 
implantação ainda gera muitos debates.  

Debater e refletir certamente são o melhor caminho para a tomada de 
decisões, avaliar a implantação da BNCC em todos os seus momentos, desde o 
repasse e compreensão dos professores, até a efetividade desta nas instituições 
escolares, só assim pode se falar de uma política pública para a educação que 
realmente tenha como foco a equidade e a qualidade. 

Entende-se a avaliação como apresenta Saul (1995, pag.61) para “[...] 
iluminar o caminho da transformação e beneficiar as audiências”, a BNCC, portanto 
não se trata de um guia que deve ser seguido sem reflexão, mas ao contrário, deve 
ser questionada, discutida, para que realmente possa contribuir de maneira ímpar na 
educação do país. 
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3.1.2 Ensino médio no Brasil 
 

Outra política pública diz respeito a organização e ou reorganização do 
Ensino Médio, outra modalidade educacional. Esta tem sido tema de amplos 
debates, afinal alguns autores defendem que essa modalidade deve ser dividida 
entre formação para o trabalho e formação para continuidade acadêmica, outros 
defende que essa modalidade deve ser integral e integradora, formando o cidadão 
para que possa ao final do curso dessa modalidade opte ou pelo mundo do trabalho 
ou pela sequência acadêmica. 

Segundo dados da Síntese de indicadores sociais do IBGE (2018, p.27) “[...] a 
força de trabalho brasileira possui um baixo nível de instrução, [...] em 2017, 43,2% 
dos ocupados não possuíam o ensino médio completo”, esta situação é algo que 
influencia diretamente as relações de trabalho e oportunidades visto que o mercado 
sempre está à procura da mão-de-obra mais qualificada possível. 

Os desafios na melhoria da educação são imensos e se revelam 
cotidianamente em diferentes realidades. Com isso, a atenção sobre cada 
particularidade do Ensino Médio e as melhorias na vivência escolar, nas condições 
trabalhistas, na capacitação, no envolvimento da sociedade como um todo é um 
recurso de absoluta relevância. O fomento das políticas públicas deve neste caso, 
implementar recursos de modo que a construção do currículo seja de modo a valorar 
o conhecimento do aluno e prepará-lo para o mercado de trabalho, a avaliação 
destas premissas juntamente com a sua realização é ação de toda a comunidade 
escolar. 

 De acordo com dados Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 
Educacionais Anísio Teixeira – INEP  

 
O número total de matrículas da educação profissional aumentou 3,9% em 
relação ao ano de 2017. As modalidades que mais cresceram foram as 
concomitantes e as integradas ao ensino médio, com 8% e 5,5% 
respectivamente. O incremento nas matrículas da educação profissional 
técnica de nível médio (4,3%) está em sintonia com a meta do PNE, que 
propõe triplicar a oferta de educação profissional técnica de nível médio, 
com 50% da expansão no segmento público. (INEP, 2018). 

 
 É possível perceber que os estudantes do Ensino Médio preferem um 

curso que também os capacite para o mercado de trabalho, portando a Educação 
profissional encontra-se em uma crescente expansão, e há um interesse de 
organizar políticas públicas que garantam o acesso, a permanência e o êxito desses 
alunos, como aponta os Indicadores da qualidade no Ensino Médio da UNICEF 
(2108, p.50)  

Embora a questão da permanência seja impactada por aspectos variados e 
de diversas naturezas, uma dimensão bastante concreta que dificulta ou até 
inviabiliza a permanência de estudantes na escola diz respeito às condições 
materiais, que vão da alimentação ao acesso a materiais escolares e a 
livros didáticos, até exigências que impliquem custos para estudantes e 
suas famílias que impeçam seu acesso às atividades escolares. 
(INDICADORES..., 2018 p. 50) 
 

 O aumento no número de matrículas aponta para essa necessidade material 
dos alunos, afinal, precisam se inserir no mercado de trabalho precocemente, tanto 
para ajudar a família como para conseguir manter as despesas com os estudos. 
 O Exame Nacional do Ensino Médio, outra política pública educacional, pode 
ser compreendida por dois vieses, primeiramente como uma possibilidade de 
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ingresso no ensino superior sem necessariamente passar por um vestibular, mas 
também pode ser compreendido como um ponto negativo, pois o aluno trabalhador, 
que tem que dividir seu tempo entre os estudos e o trabalho, pode ao não atingir 
uma nota expressiva no Exame sentir-se desencorajado a dar continuidade aos 
estudos.   
 O debate sobre a melhor forma de organizar o Ensino Médio se profissional 
ou apenas propedêutico, ainda não se encerra. Políticas públicas com intenção de 
promover uma maior equidade e qualidade estão sendo organizadas, como a nova 
estrutura do Ensino Médio ou O novo Ensino Médio e juntamente com ele os 
estudos para a nova organização curricular. 

 
3.1.3 Ampliação da oferta no ensino superior 
 
 Na última década é possível perceber um crescimento considerável no 
número de matriculados no Ensino Superior. Conforme dados apresentados na 
Sinopse Estatística da Educação Superior referente ao ano de 2000 do INEP, no 
Brasil havia 1.180 (Hum mil cento e oitenta) instituições de Ensino Superior, sendo 
1004 (hum mil e quatro) instituições privadas. 
 Mesmo com um número maior de instituições privadas, as políticas públicas 
de acesso ao ensino superior contribuíram de maneira ímpar para o crescente 
número de matrículas, conforme a Sinopse Estatística acima mencionada, “O 
número de vagas para acesso mediante outros processos seletivos, aí incluídos 
também o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) e a Avaliação Seriada no 
Ensino Médio, cresceu 55,2%.” (SINOPSE..., 2001 p. 5). 

Os alunos que participam dessa modalidade de seleção podem participar de 
outra política pública de apoio ao Ensino Superior, o Programa Universidade para 
Todos - PROUNI um programa de do MEC, que concede bolsas de estudo parciais 
(50%) ou integrais (100%) em instituições privadas. O programa delimita algumas 
regras para que os interessados possam concorrer as bolsas. (PROUNI, 2019). 

Além do PROUNI, o Fundo de Financiamento Estudantil (FIES) é outro 
programa do MEC que tem como objetivo financiar os custeios do Ensino Superior 
em instituições privadas, do mesmo modo que o PROUNI há uma regulamentação 
própria desse programa para que o aluno possa conseguir esse financiamento. 

Buarque (2003, p. 41-42) aponta que há atualmente a necessidade dos 
programas de financiamento do ensino superior em instituições privadas por fatores 
históricos, conforme o autor, em 2003 a Universidade Federal encontrava-se falida, 
isso devido à falta de investimento público nas instituições de Ensino Superior, para 
o autor 

A universidade brasileira privatizou-se em razão de um círculo vicioso: 
faltavam recursos públicos para financiá-la, causando a deterioração das 
instalações, dos equipamentos e dos salários, o que, por sua vez, levou à 
realização de greves que visavam a resgatá-la dessa situação. Como 
consequência, aumentou a oferta das universidades particulares. 
Simultaneamente, ocorria o aumento do descontentamento e da 
desmoralização. Agravando tudo isso, a falta de um projeto nacional em um 
país que acabava de sair do desenvolvimentismo para ingressar no 
neoliberalismo, passando do protecionismo para a abertura, da inflação sem 
controle destinada a financiar os gastos públicos para o rígido controle 
desses gastos públicos por organismos internacionais. Some-se a isso a 
perda da mística nacional em relação ao futuro, e todas as condições 
estavam colocadas para a grande crise da universidade brasileira. 
(BUARQUE, 2003 p. 43-44). 
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 Portanto, a situação das instituições de Ensino Superior públicas já era 
anunciada e de certo modo esperada. Na última década tem se buscado reestruturar 
e fortalecer as instituições públicas de Ensino Superior, porém com tantos 
programas financiando o Ensino Superior em instituições privadas, é uma luta 
complexa e árdua. 
 Durante esse mesmo período o país passa por mudanças, econômicas 
sociais e organizacionais além é claro de todo o avanço tecnológico e a 
globalização. No Ensino Superior outro marco importante é a Educação a Distância 
que tanto instituições privadas quanto instituições públicas passam a ofertar, 
possibilitando um aumento significativo nas matrículas no ensino superior, afinal, o 
aluno não precisa mais se deslocar fisicamente diariamente para participar das 
aulas. 
 Em 2006 o MEC institui por meio do Decreto 5.800 de 8 de junho o sistema 
de Universidade Aberta do Brasil – UAB. Esse sistema conforme a Fundação 
CAPES (2019), foi instituído para  
 

[...] "o desenvolvimento da modalidade de educação a distância, com a 
finalidade de expandir e interiorizar a oferta de cursos e programas de 
educação superior no País". Fomenta a modalidade de educação a 
distância nas instituições públicas de ensino superior, bem como apoia 
pesquisas em metodologias inovadoras de ensino superior respaldadas em 
tecnologias de informação e comunicação. Além disso, incentiva a 
colaboração entre a União e os entes federativos e estimula a criação de 
centros de formação permanentes por meio dos polos de educação a 
distância em localidades estratégicas. (FUNDAÇÃO CAPES, 2019). 
 

 É uma maneira de ampliar o atendimento das instituições públicas na oferta 
de Ensino Superior no país, atendendo não apenas os municípios onde se encontra 
a estrutura física da instituição, mas de maneira descentralizada, há a possibilidade 
de uma ampliação considerável no atendimento, conforme dos dados do Censo 
2018 apontam, 

O aumento do número de ingressantes entre 2017 e 2018 é ocasionado, 
exclusivamente, pela modalidade a distância, que teve uma variação 
positiva de 27,9% entre esses anos, enquanto nos cursos presenciais houve 
uma variação de -3,7%; 
• Entre 2008 e 2018, o número de ingressos variou positivamente 10,6% 
nos cursos de graduação presencial e triplicou (196,6%) nos cursos a 
distância; 
• Enquanto a participação percentual dos ingressantes em cursos de 
graduação a distância em 2008 era de 19,8%, essa participação em 2018 
foi para quase 40%. (CENSO, 2018). 

 
 Percebe-se que esse programa ou sistema com apresentado pela CAPES 
auxilia de maneira contundente no aumento da oferta de vagas para o Ensino 
Superior. 

Com base no Censo da Educação Superior 2018 do INEP, percebe-se que 
houve um aumento no número de instituições de Ensino Superior tanto públicas 
quanto privadas, de 1.180 (hum mil cento e oitenta) instituições em 2000, passa para 
2.537 (duas mil quinhentos e trinta e sete) instituições em 2018, dessas 299 são 
públicas. 
 Ainda conforme o Censo 2018 foram oferecidas mais de 13,5 milhões de 
vagas em cursos de graduação em todo Brasil. Foram 26 mil vagas em programas 
especiais (Plano Nacional de Formação de Professores da Educação Básica – 
PARFOR e o Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária -PRONERA). 

http://sisuab.capes.gov.br/sisuab/PesquisasUAB/ConsultaPolos_input.action
http://sisuab.capes.gov.br/sisuab/PesquisasUAB/ConsultaPolos_input.action
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 Toda essa ampliação no Ensino Superior, tanto de instituições quanto no 
número de vagas, vem atender as mudanças sociais, econômicas e culturais pelas 
quais o país tem passado nas últimas décadas. 
 
 
4. CONCLUSÃO 

Considera-se que apesar da educação ser um direito de todo cidadão e 
conforme a Constituição Federal uma educação de qualidade, ainda há muito que 
debater, refletir e melhorar quando se trata desse direito subjetivo, primeiramente 
porque definir qualidade não é algo fácil, pois se a qualidade está vinculada apenas 
a dados estatísticos, corre-se o risco de não considerar elementos sociais e culturais 
durante todo o processo avaliativo. 

Durante a breve apresentação do cenário educacional do Brasil, considera-se 
que há sim avanços, porém em alguns momentos há retrocessos, e todos esses 
percalços devem servir de base reflexiva, a fim de encontrar um caminho mais eficaz 
e eficiente, que realmente atenda cada modalidade em suas especificidades. 

Considera-se ainda que não há como pensar em um país desenvolvido sem o 
investimento necessário na educação, pois o mercado de trabalho, os avanços 
científicos e tecnológicos exigem cada vez mais, pessoas com um nível intelectual 
mais ampliado. 

Os dados do Censo 2018 referente ao Ensino Superior, modalidade 
educacional que não é obrigatória, diferente da modalidade de Ensino Fundamental 
I, apontam um crescimento no número de matrículas e consequentemente no 
número de concluintes, dados relevantes e que devem ser considerados quando do 
debate de inovação no âmbito de políticas públicas. 

As pesquisas voltadas para a educação são de extrema importância, seja 
para analisar questões de currículo com a BNCC, ou para analisar possibilidade de 
melhoria na qualidade e claro na equidade em todas as modalidades. 

Essa pesquisa não encerra o assunto, faz apenas uma breve reflexão sobre 
os encaminhamentos de políticas públicas realizados nas últimas décadas, 
possibilitando que ela seja ampliada em momento posterior. 
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RESUMO 
 
O artigo busca apresentar o instituto da Guarda Compartilhada como um instrumento 
que atende o Princípio do Melhor Interesse da Criança e coerente com o paradigma 
do Estado Democrático de Direito. Discorrer-se-á sobre o fenômeno da 
constitucionalização do direito e suas implicações no direito de família. Tratar-se-á 
sobre o “Poder Familiar”, apresentando as construções teóricas necessárias para 
chegar-se ao significado que o termo tem hodiernamente. Elencar-se-á os direitos e 
deveres legais dos pais em relação aos filhos e os aspectos gerais do instituto da 
“Guarda”. Por fim, destacar-se-á a espécie “Guarda Compartilhada”, relacionando-a 
com o Princípio do Melhor Interesse do Menor, apresentando, ainda, uma breve 
caracterização do tema em sede de direito comparado. 
Palavras-chave: Direito de Família; Guarda Compartilhada; Poder Familiar; 
Constitucionalização do Direito Civil. 
 
 

ABSTRACT 
 
The article searchs to report the Joint Custody Institute as an instrument that meets 
the needs of the Principle of the Best Interests of the Child and consistent with the 
paradigm of the Democratic State of Law. It Will argue about the phenomenon of 
constitutionalisation of the Law and its implications on the family rights. It Will deal 
with “Family Power”, presenting the theoretical constructions necessary to reach at 
the meaning that the term has nowadays. It Will list the legal rights and duties of the 
parents in relation to their children and the general aspects of the “Guard” institute. 
Finally, it highlighted the types of “Shared Guard”, relating it to the Principle of the 
Best Interest of Minors, also presenting a brief characterization of the theme in law-
based comparative. 
Key-words: Family Law’s. Joint Custody. Family Power. Civil Law 
Constitutionalization. 
 
 
1. INTRODUÇÃO 

Em situação de normalidade matrimonial, ambos os pais são titulares do 
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poder familiar e o exercem ao mesmo tempo. Contudo, sobrevindo a separação do 
casal, a custódia dos filhos deverá ser atribuída de forma compartilhada 
prioritariamente, afinal o divórcio ou a separação fática dos pais não pode repercutir 
nas regras de exercício do Poder Familiar. 

No entanto, o entendimento acima evidenciado, só foi estabelecido como 
regra legislativa a ser respeitada com o advento da Lei 13.058 de 2014, que alterou 
diversos dispositivos do Código Civil que tratavam do tema afinal, tradicionalmente, 
a guarda era atribuída de forma unilateral, com ampla tendência para a custódia 
materna, especialmente quando os filhos ainda tinham pouca idade. 

Diante da criação recente do instituto, a pesquisa buscará reunir os principais 
aspectos dessa modalidade de custódia dos filhos menores e evidenciar que, pelo 
atual paradigma do Estado Democrático, de Direito e, no caso específico, da 
igualdade dos direitos dos pais, o modelo de guarda compartilhada da prole 
resguarda o Princípio Do Melhor Interesse Da Criança e do Adolescente. 

O artigo tratará sobre o fenômeno da constitucionalização do direito e suas 
implicações no direito de família. Após, sobre o “Poder Familiar”, apresentando as 
construções teóricas necessárias para chegar-se ao significado que o termo tem 
hodiernamente, elencando os direitos e deveres legais dos pais em relação aos 
filhos e os aspectos gerais do instituto da “Guarda”. Por fim, destacará a espécie 
“Guarda Compartilhada”, relacionando-a com o Princípio do Melhor Interesse do 
Menor. 

 
2. METODOLOGIA 

A metodologia utilizada foi revisão bibliográfica, com base em obras 
pertinentes ao tema e a abordagem de documentos relacionados a temática que, 
associados, conduzem a análise do tema proposto, haja vista a relevância do 
assunto tratado. 
 
3. DESENVOLVIMENTO 

DA CONSTITUCIONALIZAÇÃO DO DIREITO 
 

Na nova ideia de Estado Constitucional de Direito, estabelecida em 1988, a 
Carta Magna passou a ser o ponto central do ordenamento jurídico, foi afastada a 
concepção de Estado Legislativo de Direito, assim, contemporaneamente, ela deve 
ser analisada como norma jurídica e composta de imperatividade, superioridade e 
centralidade, de modo que todo direito deve ser interpretado diante da Constituição. 
 A essa teoria deu-se o nome de “Constitucionalização”, ou seja, toda a 
legislação ordinária deve ser interpretada de modo a atender os valores e direitos 
estabelecidos na Carta Magna, principalmente à Cláusula Geral da Dignidade da 
Pessoa Humana, que é um dos fundamentos de existência do Estado Democrático 
de Direito.  
 Isso culminou na despatrimonialização do Direito Civil, fazendo com que 
houvesse uma maior preocupação dos intérpretes da Lei com os fenômenos 
humanos e não mais predominantemente com os fatos de origem patrimonial, como 
era com o Código Civil de 1916. Confirma essa argumentação Lacerda (2008, p.2): 

 
A Constituição Federal de 1988 trouxe como valores fundamentais a 
dignidade, solidariedade, isonomia, formando-se um entrave entre 
seus direitos humanísticos e os direitos patrimonialistas do Código 
Civil de 1916. O Código Civil de 2002 inspirou-se na Constituição 
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Federal/88, trazendo os valores de socialidade, eticidade e 
operabilidade, preocupando-se mais com a pessoa humana. ‘Na 
lição do Professor Gustavo Tepedino, a norma constitucional, nesse 
momento histórico, é apontada como reunificadora do sistema, 
"temperando, com seus princípios e normas hierarquicamente 
superiores, as pressões setoriais manifestadas nas diversas leis 
infraconstitucionais’. 

 
Hodiernamente, grande parte da sociedade prioriza as relações fáticas entre 

familiares e os vínculos afetivos que dela decorrem. Isto implica na redução das 
uniões formais. Já a facilidade para dissolver uma união formal, potencialmente, 
influencia no crescimento no número de Divórcios no País. No entanto, estes 
fatores em nada influenciam nos Direitos Fundamentais dos filhos, que se 
relacionarem com o ambiente familiar. 

 
DO PODER FAMILIAR 

 
A família vem passando por profundas transformações, tanto no que se refere 

à sua constituição, como dissolução. Famílias, como as monoparentais e compostas 
por casais do mesmo sexo, que eram rejeitadas anteriormente, passaram a ser 
reconhecidas pelo ordenamento jurídico pátrio. Em decorrência disto, as relações 
entre os cônjuges, companheiros, pais e filhos, foram e ainda estão em processo de 
alteração. 
 Despiciendo é repisar a assertiva de que o instituto do pátrio poder também 
sofreu grande evolução ao longo da história, afastando-se de seu caráter despótico 
original para ganhar uma conotação protetiva e construtiva no tocante à prole.  
 Diante da nova dimensão adquirida pelo aludido instituto, abandonou-se a 
denominação tradicional do “pátrio poder” ante os resquícios da pátria potestas 
romana, preferindo-se substituí-la por “poder familiar”, expressão adotada pelo 
Código Civil, em 2002, ou “responsabilidade parental”, “poder parental”, “autoridade 
parental” ou “pátrio dever”, conforme a doutrina faz referência. (RAMOS, 2016) 
 Filho e Gagliano (2013, p.27) traz a seguinte definição do Poder Familiar: 

 
O pátrio poder é o complexo de direitos e deveres concernentes ao 
pai e à mãe, fundado no Direito Natural, confirmado pelo Direito 
Positivo e direcionado ao interesse da família e do filho menor não 
emancipado, que incide sobre a pessoa e o patrimônio deste filho e 
serve como meio para o manter, proteger e educar. 

 
 Na atualidade, a concepção do poder familiar é instrumental e democrática, 
funcionalizada para a promoção e desenvolvimento da personalidade do filho, 
visando à sua educação e criação de forma participativa, com respeito à sua 
individualidade e integridade biopsíquica, e, sobretudo, pautada no afeto. (RAMOS, 
2016) 
 A moderna visão da autoridade parental exige que os pais se façam 
presentes na vida de seus filhos ainda que sejam separados e haja conflito familiar 
entre eles.  Ramos (2005, 210) explica o seguinte: 

 
Não basta simplesmente pagar um bom numerário de pensão 
alimentícia e fiscalizar, ao longe, a criação e educação dada ao filho 
por uma terceira pessoa. É preciso convívio, interação, troca de 
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experiências, atenção e responsabilidade por ter trazido ao mundo 
um ser humano que não pediu para nascer. As questões patrimoniais 
adquirem uma relevância secundária, sobrelevando os aspectos 
existenciais vinculados à dignidade da pessoa humana, o carinho e a 
afetuosidade cultivada no contato com os filhos.  

 

 Depreende-se dos artigos 226, § 3.º e 5.º, I, ambos da Carta de 1988, que 
homens e mulheres são iguais, bem como que não devem ser tratados distinção, 
afina todos são iguais perante a lei: 

 
Art. 226. A família, base da sociedade, tem especial proteção do 
Estado. [...] § 3º – Para efeito da proteção do Estado, é reconhecida 
a união estável entre o homem e a mulher como entidade familiar, 
devendo a lei facilitar sua conversão em casamento. […] Art. 5º 
Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, 
garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a 
inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança 
e à propriedade, nos termos seguintes: I – homens e mulheres são 
iguais em direitos e obrigações, nos termos desta Constituição; [...] 

 
 No mesmo sentido dispõe o art. 1.511 e 1.565, do Código Civil ao tratarem da 

igualdade de direito e deveres no casamento. Esta igualdade também alcança a 
união estável em razão de serem institutos equiparados: 

 
Art. 1.511. O casamento estabelece comunhão plena de vida, com 
base na igualdade de direitos e deveres dos cônjuges. […] Art. 1.565. 
Pelo casamento, homem e mulher assumem mutuamente a condição 
de consortes, companheiros e responsáveis pelos encargos da 
família. […] 

 
 Logo, o alcance da igualdade entre os cônjuges, consagrada pela 
Constituição Federal de 1988, conferiu ao pai e a mãe, em idênticas condições, a 
obrigação de atuar para concretizar todos os aspectos da autoridade que lhes é 
conferida por força da relação paterno/filial.  
 Essa igualdade, foi reafirmada também nos dispositivos infraconstitucionais 
posteriores à Constituição, seja o Estatuto da Criança e do Adolescente, seja o 
Código Civil de 2002, com as atualizações decorrentes das leis sobre guarda 
compartilhada. (RAMOS, 2016) 
 Sobre a representação dos filhos, dentro do poder familiar Fachin (1999, 
p.223), explica: 

 
Os filhos não são objeto da autoridade parental. Constituem um dos 
sujeitos da relação derivada do poder familiar, não sendo objetos 
nem sujeitos passivos, mas sim os destinatários do exercício dessa 
incumbência dos pais, na modalidade de uma dupla realização de 
interesses do filho e dos pais. 
 

 A destituição do poder familiar é definitiva e ocorre quando um ou ambos os 
pais incidem em falta grave aos deveres inerentes à autoridade parental, consistente 
no castigo imoderado do filho, abandono deste, prática de atos contrários à moral e 
aos bons costumes, ou incidir reiteradamente em abuso ou falta dos deveres 
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inerentes à autoridade parental, descumprindo os deveres de sustento, guarda e 
educação. (FILHO E GAGLIANO, 2013). 
 A falta ou carência de recursos materiais não constitui motivo suficiente para 
perda ou a suspensão do poder familiar. A condenação criminal do pai ou da mãe 
não implicará a destituição do poder familiar, exceto na hipótese de condenação de 
crime doloso, sujeito à pena de reclusão, contra o próprio filho ou filha. (BRASIL, 

2002) 
 Já a extinção decorre da morte de um dos polos da relação jurídica, da 
emancipação do infante, de sua adoção (nesse último caso é necessária a 
destituição do poder familiar dos pais biológicos, se conhecidos, por sentença prévia 
ou concomitante ao processo judicial da adoção, ou a concordância deles) e da 
maioridade. (BRASIL, 2002). 
 Na definição de Flávio Guimarães Lauria (2002, p. 54) a guarda, é um dos 
deveres decorrentes do exercício do poder familiar: 

 
Ela consiste num complexo de direitos e deveres que uma pessoa ou 
um casal exerce em relação a uma criança ou adolescente, 
consistindo na mais ampla assistência à sua formação moral, 
educação, diversão e cuidados para com a saúde, bem como toda e 
qualquer diligência que se apresente necessária ao pleno 
desenvolvimento de suas potencialidades humanas, marcada pela 
necessária convivência sob o mesmo teto, implicando, inclusive, na 
identidade de domicílio entre a criança e o(s) respectivo(s) titular(es).  

 

Ocorrendo um divórcio ou dissolução de união estável é possível que haja 
uma disputa jurídica para obtenção da guarda dos filhos e o Juiz deverá sempre 
decidir de modo que atenda, principalmente, às necessidades do menor envolvido. 
 
DA GUARDA COMPARTILHADA 

 
Conforme define o Código Civil de 2002, a guarda compartilhada é a 

responsabilização conjunta e o exercício de direitos e deveres dos genitores que não 
vivam sob o mesmo teto. Faz com que o tempo de convívio com os filhos seja 
dividido de forma equilibrada entre mãe e pai, sempre tendo em vista as condições 
fáticas e os interesses dos filhos. (BRASIL, 2002) 
 Na lição de Plácido e Silva (1997, p. 387) a guarda possui o seguinte 
significado: 

Guarda, derivado do antigo alemão warten (guarda, espera), de que 
proveio o inglês warden (guarda), de que se formou o francês garde, 
pela substituição do w em g, é empregado em sentido genérico para 
exprimir proteção, observação, vigilância ou administração. […] em 
sentido especial do Direito Civil e do Direito Comercial, guarda quer 
exprimir a obrigação imposta a certas pessoas de ter em vigilância, 
zelando pela sua conservação, coisas que lhes são entregues ou 
confiadas, bem assim manter em vigilância e zelo, protegendo-as, 
certas pessoas que se encontram sob sua chefia ou direção.  

 
 Quando o Código Civil Brasileiro de 2002 foi inaugurado, seu artigo 1.583 
estabelecia que “No caso de dissolução da sociedade ou do vínculo conjugal pela 
separação judicial por mútuo consentimento ou pelo divórcio direto consensual, 
observar-se-á o que os cônjuges acordarem sobre a guarda dos filhos.” 
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 No entanto, no ano de 2014 entrou em vigor a Lei 13.058 de 2014 que, dentre 
outras alterações, provocou a mudança dessa regra. A partir da sua vigência, a 
guarda compartilhada deverá ser considerada, levando em consideração 
circunstâncias apresentadas no caso concreto, como primeira opção: 
 

Art. 1.583. A guarda será unilateral ou compartilhada. § 1 º 
Compreende-se por guarda unilateral a atribuída a um só dos 
genitores ou a alguém que o substitua (art. 1.584, § 5º) e, por guarda 
compartilhada a responsabilização conjunta e o exercício de direitos 
e deveres do pai e da mãe que não vivam sob o mesmo teto, 
concernentes ao poder familiar dos filhos comuns.  § 2 º Na guarda 
compartilhada, o tempo de convívio com os filhos deve ser 
dividido de forma equilibrada com a mãe e com o pai, sempre 
tendo em vista as condições fáticas e os interesses dos filhos: I 
– afeto nas relações com o genitor e com o grupo familiar; (Incluído 
pela Lei nº 11.698, de 2008). II - saúde e segurança; (Incluído pela 
Lei nº 11.698, de 2008). III – educação. III - (revogado). § 3º Na 
guarda compartilhada, a cidade considerada base de moradia dos 
filhos será aquela que melhor atender aos interesses dos filhos. § 4 º 
(VETADO).. § 5º A guarda unilateral obriga o pai ou a mãe que não a 
detenha a supervisionar os interesses dos filhos, e, para possibilitar 
tal supervisão, qualquer dos genitores sempre será parte legítima 
para solicitar informações e/ou prestação de contas, objetivas ou 
subjetivas, em assuntos ou situações que direta ou indiretamente 
afetem a saúde física e psicológica e a educação de seus filhos (grifo 
da autora) 

 
 A guarda compartilhada possui duas subdivisões, quais sejam, a guarda 
compartilhada física e a jurídica. 
 Segundo o Dr. Henry S. Gornbein, jurista americano especialista na matéria, o 
termo joint legal custody refere-se à prerrogativa de “tomar decisões em conjunto”, o 
que significa que, mesmo em situações de divórcio, ambos os pais possuem o direito 
de tomar as decisões sobre o futuro dos filhos, embora a criança resida unicamente 
com um dos pais, que exerce a sua guarda física. Já a joint physicalcustodyé um 
arranjo para que ambos os pais possam estar o maior tempo possível com seus 
filhos, apresentando-se sob as mais diversas modalidades, nas quais a criança fica 
praticamente a metade de seu tempo com cada um deles. (NICK, 1997) 
 A guarda física ou material compartilhada, foi instituída pela Lei n. 
11.698/2008 no Brasil e sedimentada no art. 1.583, § 2º, do Código Civil pela nova 
redação dada pela Lei n. 13.058/2014, que expressamente menciona a necessidade 
de que o tempo de convívio com os filhos deve ser dividido de forma equilibrada 

entre mãe e pai. (RAMOS, 2016). 
 A guarda compartilhada, que significa a possibilidade de os filhos de pais 
separados serem assistidos por ambos os genitores, garantindo-se a estes o direito 
de tomar decisões quanto ao futuro dos filhos em igualdade de condições (guarda 
jurídica compartilhada), bem como de conviver com esses filhos de forma equilibrada 
(guarda física compartilhada), participando diretamente de seu crescimento e 
formação educacional, traduz-se na mais moderna expressão dos novos paradigmas 
do direito de família consagrados pelas Leis n. 11.698/2008, 12.318/2010 e 
13.058/2014, em conformidade com a Constituição de 1988. (RAMOS, 2016) 

As relações entre pais e filhos, considerando a Constituição Federal de 1988, 
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foram funcionalizadas para o amor, a proteção e o cuidado. Princípios de cunho 
participativo, democrático, igualitário, includentes, de paternidade responsável, de 
gestão colegiada da guarda e autoridade parental, da prioridade dos interesses dos 
filhos, de respeito à condição especial de pessoas em desenvolvimento, com a 
proteção de todos os aspectos inerentes à personalidade são diretrizes a serem 
seguidas. 
 
DO PRINCÍPIO DO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA 

 
Sobre o Princípio do Melhor Interesse da Criança, tem-se o artigo 100, inciso 

IV do Estatuto da Criança e do Adolescente que prevê: 
 
Art. 100. Na aplicação das medidas levar-se-ão em conta as 
necessidades pedagógicas, preferindo-se aquelas que visem ao 
fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários. […] IV – 
interesse superior da criança e do adolescente: a intervenção deve 
atender prioritariamente aos interesses e direitos da criança e do 
adolescente, sem prejuízo da consideração que for devida a outros 
interesses legítimos no âmbito da pluralidade dos interesses 
presentes no caso concreto; […] 

  

 O princípio em comento faz parte da denominada “Doutrina da Proteção 
Integral”, prevista expressamente no artigo 1° do Estatuto da Criança e do 
adolescente que dispõe que “Esta Lei dispõe sobre a proteção integral à criança e 
ao adolescente.” 
 O melhor interesse deve ser o princípio norteador de toda política voltada 
para a infância e adolescência. Deve ele ser considerado quando da feitura de leis, 
quando de sua execução, quando da formulação de políticas públicas e frente a 
institutos jurídicos que envolvam menores. (COLUCCI, 2014) 
 O legislador preocupou-se de tal maneira, com a necessidade de priorizar 
absolutamente a criança em detrimento de outros fatores ou interesses, que 
explicitou o significado, alcance e modo de assegurar o cumprimento de tal 
determinação no Estatuto da Criança e do Adolescente: 

 
Art. 4º É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e 
do poder público assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação 
dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à 
educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à 
dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e 
comunitária. Parágrafo único. A garantia de prioridade 
compreende: a) primazia de receber proteção e socorro em 
quaisquer circunstâncias; b) precedência de atendimento nos 
serviços públicos ou de relevância pública; c) preferência na 
formulação e na execução das políticas sociais públicas; d) 
destinação privilegiada de recursos públicos nas áreas 
relacionadas com a proteção à infância e à juventude. (grifo do 
autor) 
Art. 6º Na interpretação desta Lei levar-se-ão em conta os fins 
sociais a que ela se dirige, as exigências do bem comum, os 
direitos e deveres individuais e coletivos, e a condição peculiar da 
criança e do adolescente como pessoas em desenvolvimento.  
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 A relação deste Princípio com a Guarda Compartilhada baseia-se na 
necessidade de preservação de vínculos e busca impedir a ocorrência da alienação 
parental. 
 Decorre do direito constitucional à convivência familiar, direito fundamental e 
constitucionalmente assegurado e previsto no art. 227 da Carta Magna, que consiste 
no direito de ser criado e educado no âmbito da própria família. Há uma necessidade 
premente de se buscar uma interrelação axiológica visando à unidade sistemática e 
à efetiva realização dos valores estabelecidos na Carta Magna diante do direito 
infraconstitucional. (SCHIER, 1999) 
 A separação dos pais, não pode significar para a criança uma restrição ao seu 
direito à convivência familiar. Uma grande relação de proximidade com os pais é 
extremamente benéfica para o seu desenvolvimento. A tutela da dignidade humana 
encontra-se no vértice do nosso ordenamento jurídico, dada a sua previsão 
constitucional destacada, e é princípio orientador de toda a interpretação da 
legislação infraconstitucional. (RAMOS, 2016) 
 A personalidade humana é um valor jurídico a ser tutelado nas múltiplas e 
renovadas situações nas quais a pessoa possa se encontrar a cada dia. Os direitos 
da personalidade são direitos subjetivos, absolutos, oponíveis erga omnes, atípicos 
(não taxativos), imprescritíveis, irrenunciáveis, inalienáveis e que não sofrem 
restrição nas relações familiares. Muito pelo contrário, a consideração e o respeito 
mútuo são exigíveis dos cônjuges, e companheiros, de pais e filhos, e de ex-
consortes, dada a proteção constitucional prevista no art.1º, III, e art. 5º, X, 
aplicáveis a qualquer pessoa humana, corroborada, em relação à família, pelo art. 
226, §§ 7º e 8º, entre outros. 
 Compartilhar a guarda de um filho diz muito mais com a garantia de que ele 
terá pais igualmente engajados no atendimento aos deveres inerentes ao poder 
familiar, bem como aos direitos que tal poder lhes confere. A guarda compartilhada 
deve ser tomada, antes de tudo, como uma postura, como o reflexo de uma 
mentalidade, segundo a qual pai e mãe são igualmente importantes para os filhos de 
qualquer idade e, portanto, essas relações devem ser preservadas para a garantia 
de que o adequado desenvolvimento fisiopsíquico das crianças ou adolescentes 
envolvidos venha a ocorrer. (DIAS, 2016) 
 Caso não haja consenso entre os pais, haverá uma imposição judicial das 
atribuições de cada um, e do período de convivência da criança sob guarda-
compartilhada. O entendimento já pacífico do STJ e sua fundamentação para decidir 
de tal modo é a seguinte: 

 
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. DIREITO 
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. FAMÍLIA. GUARDA 
COMPARTILHADA. CONSENSO. NECESSIDADE. ALTERNÂNCIA 
DE RESIDÊNCIA DO MENOR. POSSIBILIDADE. 1. A guarda 
compartilhada busca a plena proteção do melhor interesse dos filhos, 
pois reflete, com muito mais acuidade, a realidade da organização 
social atual que caminha para o fim das rígidas divisões de papéis 
sociais definidas pelo gênero dos pais. 2. A guarda compartilhada é o 
ideal a ser buscado no exercício do Poder Familiar entre pais 
separados, mesmo que demandem deles reestruturações, 
concessões e adequações diversas, para que seus filhos possam 
usufruir, durante sua formação, do ideal psicológico de duplo 
referencial. 3. Apesar de a separação ou do divórcio usualmente 
coincidirem com o ápice do distanciamento do antigo casal e com a 
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maior evidenciação das diferenças existentes, o melhor interesse do 
menor, ainda assim, dita a aplicação da guarda compartilhada como 
regra, mesmo na hipótese de ausência de consenso. 4. A 
inviabilidade da guarda compartilhada, por ausência de consenso, 
faria prevalecer o exercício de uma potestade inexistente por um dos 
pais. E diz inexistente, porque contrária ao escopo do Poder Familiar 
que existe para a proteção da prole. 5. A imposição judicial das 
atribuições de cada um dos pais, e o período de convivência da 
criança sob guarda compartilhada, quando não houver consenso, é 
medida extrema, porém necessária à implementação dessa nova 
visão, para que não se faça do texto legal, letra morta. 6. A guarda 
compartilhada deve ser tida como regra, e a custódia física conjunta - 
sempre que possível - como sua efetiva expressão. (STJ - REsp: 
1428596 RS 2013/0376172-9, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, 
Data de Julgamento: 03/06/2014, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de 
Publicação: DJe 25/06/2014)  

 

 O principal problema concreto encontrado na imposição judicial da guarda 
compartilhada, está quando comprovado que o ex-casal não possuí e não apresenta 
condição de equilíbrio psíquico para a convivência harmônica. Bueno (2005, p.1): 

 
A nova lei que veio para incentivar a instituição da guarda 
compartilhada dispõe que em casos de não houverem consenso 
entre os pais o compartilhamento da guarda deverá ser aplicado de 
forma compulsória, não garantindo a criança a convivência em um 
ambiente menos hostil, não podendo ainda preservá-la de presenciar 
brigas e discussões dos pais, não atendendo assim o melhor 
interesse da criança, uma vez que, nada adianta ela ter suas 
responsabilidades compartilhadas com seus genitores e em 
contrapartida presenciar situações intensamente conflitantes. 

  
 A criança pode, eventualmente, figurar como mero mecanismo de afronta dos 
pais, situação que não atenderia ao Princípio do Melhor Interesse do Menor, afinal 
ela não estaria sendo considerada com um fim, mas sim como um meio para atingir 
determinado objetivo, o que desrespeitaria, evidentemente o Princípio da Dignidade 
da Pessoa Humana, cláusula máxima do ordenamento jurídico. 
 No entanto, o entendimento de que, nesses casos, deveria existir uma 
aplicação unilateral da guarda seria expressamente contrário a norma legal, em que 
pese o direito não ser um fim em si, há aqueles que defendem tal posicionamento.  
 Em razão do segredo de justiça ser atribuído em processos judiciais que 
discutam interesses de menores de idade, torna-se difícil apresentar concretamente 
as possíveis situações que uma criança esteja exposta quando os pais não possuem 
uma relação fundada no respeito e na harmonia e, a guarda compartilhada imposta. 
 Mas recentemente, a mídia divulgou um caso envolvendo a família de um 
cantor conhecido no País, Wesley Oliveira da Silva. Este, ajuizou demanda judicial 
buscando diminuir o valor que pagava a título de pensão alimentícia para seu filho; 
ele e sua ex-mulher, desde então, protagonizaram publicamente diversas 
discussões, expondo os supostos incômodos a que eram submetidos em razão da 
imposição da guarda compartilhada. 
 A ex-mulher, mãe do menor (Yhudy) afirma que, supostamente, a família 
paterna de seu filho a prejudica, buscam aproximar mais o menor com a madrasta 
de modo a fazer com que ela seja reconhecida como mãe. O pai, supostamente, 
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viaja muito a trabalho e a guarda compartilhada acaba por não servir para aproximar 
o filho do pai:  
 

Ex-esposa de Wesley Safadão e mãe de um dos filhos do cantor, 
MileideMihaile,utilizou os stories de seu Instagram para se pronunciar 
a respeito do vazamento de um vídeo em que discute por telefone 
com Thyane Dantas, atual esposa de Wesley, e sobre as 
afirmações que o casal fez através de uma nota pública a respeito do 
mesmo episódio. Através de uma sequência de vídeos Mileide critica 
as atitudes de Wesley e Thyane que teriam, segundo ela, devolvido 
o celular que foi enviado por ela para poder ligar para o seu 
filho, Yudhy, sem se preocupar com a vontade do menino. Ela 
também se queixa de, no momento da ligação que foi gravada, 
ter ligado para falar com o filho e a ligação ter sido atendida por 
Thyane, que colocou a chamada no viva voz na frente de Yudhy, 
que tem sete anos de idade e ouviu tudo. “Não é porque o pai do 
meu filho é uma pessoa pública que as autoridades e uma lei 
que não está sendo justa para com a situação passa a mão na 
cabeça. Isso é muito sério e me dói muito ver como o meu filho 
foi exposto”, disseMileide. A ex-esposa de Wesley também relatou 
sofrer ameaças por parte de sua ex-sogra, mãe de Safadão, e afirma 
que o seu filho está sendo usado para atingi-la, enquanto o pai 
da criança vê e permite tudo. “Me provocaram ao nível de eu 
falar coisas e até fazer com que meu filho ouvisse o que não era 
pra ouvir, mas expor ele dessa maneira não. Nem que seja a 
última coisa que eu faça nessa cidade eu vou protegê-lo. Meu 
desespero naquela noite no mês passado foi porque eu vi o quanto a 
vontade do meu filho é desrespeitada”, disse Mileide. A digital 
influencer também se queixa de supostas tentativas de interferência 
de Thyane na educação de Yhudy. “A esposa dele querer ser mãe 
do meu filho, não vai conseguir nunca”, disparou. (grifo da 
autora) 

 
 Por sua vez, o pai do menor sustenta que sua ex mulher falta com a verdade 
e influencia negativamente o filho que possuem em comum, oferecendo a ele uma 
educação que não o agrada: 
 

Na nota, que fala em nome da família, é dito que a discussão foi 
motivada pela devolução de um tablet e um celular enviados por 
Mileide na mochila de Yudhy em uma visita à casa do pai um mês 
atrás, uma vez que o menino teria os mesmos equipamentos na 
casa do pai, porém com restrições de uso. “A família reforça 
que, desde janeiro, Yhudy tem, na casa do pai, um celular à 
disposição para que possa falar com a mãe sempre que quiser. 
Além disso, seguindo a orientação da psicóloga, Yhudy possui 
na casa do pai tudo que tem na casa da mãe, inclusive 
eletrônicos”, diz o texto. O comunicado também diz que uma 
das razões para a devolução dos aparelhos é garantir a 
supervisão do acesso da criança à internet. “Não queremos 
Yhudy com um celular com acesso à internet e o uso do tablet 
sem supervisão, por isso ser incompatível com sua idade, 
motivo pelo qual preferimos que, quando estiver sob nossa 
responsabilidade, ele utilize um telefone do qual possamos ter 
controle”, afirma Safadão em nome do casal. A nota também 

https://www.instagram.com/stories/mileidemihaile/?hl=pt-br
http://www.leiaja.com/cultura/2018/09/10/vaza-video-de-discussao-entre-ex-e-atual-de-wesley-safadao/
http://www.leiaja.com/cultura/2018/09/10/vaza-video-de-discussao-entre-ex-e-atual-de-wesley-safadao/
http://www.leiaja.com/cultura/2018/09/11/safadao-se-pronuncia-sobre-discussao-de-mileide-e-thyane/
http://www.leiaja.com/cultura/2018/09/11/safadao-se-pronuncia-sobre-discussao-de-mileide-e-thyane/
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afirma que todas as medidas adotadas pela família são comunicadas 
a Mileide e visam ao bem-estar de Yudhi. No que diz respeito à 
ligação que foi gravada e vazada na internet, o comunicado diz 
que Thyane atendeu a ligação a pedido da própria Mileide, e que 
a gravação foi feita para o resguardo de “futuras ocorrências e 
supostas distorções da verdade”. (grifo da autora) 

 
 O compartilhamento da guarda não garante que a criança não conviva em 
ambiente hostil e adequado para um saudável desenvolvimento psíquico e 
emocional. Por vezes, os sentimentos negativos dos pais acabarão por forçar à 
utilização da criança como ferramenta de provocação, um objeto a serviço de seus 
interesses, que talvez, não sejam tão nobres. Conforme ensinamento de Rolf 
Madaleno (2010, p.434): 

 
Guarda conjunta não é guarda repartida, como se a divisão do tempo 
fosse a solução de todos os problemas e de todas as aflições de 
casais em dissenso conjugal, muito embora a lei da guarda 
compartilhada viabilize uma maior distribuição do tempo dos pais 
para com seus filhos comuns, justamente para criar as condições de 
atendimento à função da guarda repartida. Contudo, existindo 
sensíveis e inconciliáveis desavenças entre os pais, têm concluído os 
julgados e a doutrina, não haverá como encontrar lugar para uma 
pretensão judicial à guarda compartilhada apenas pela boa vontade e 
pela autoridade do julgador, quando ausente a boa e consciente 
vontade dos pais. […] Nesse quadro dos acontecimentos, a cena de 
uma custódia compartida reverteria para o acirramento dos ânimos e 
para a perpetuação dos conflitos, repercutindo este ambiente hostil 
de modo negativo, a causar severos danos à saúde psicológica dos 
filhos, e a comprometer sua estrutura emocional 

 
 A guarda compartilhada pressupõe conversa, consenso e uma relação de 
colaboração entre os genitores para que se atinja o bem-estar da criança, objetivo 
primordial dessa modalidade de guarda. Porém, a sua imposição está longe de ser 
uma forma de eliminação dos conflitos existentes. O direito não pode, não deve e 
não se presta a intervir no comportamento, regular o modo de sentir e reagir a 
situações que a vida apresenta aos jurisdicionados.  
 Não é possível que se obrigue alguém a amar, respeitar e ser cordial. Mas é 
possível resguardar a integridade do menor quando percebe-se ser impossível existir 
um relacionamento harmonioso com a imposição da guarda compartilhada.  
 Um casal em processo de separação judicial, na maioria das vezes, coloca 
seus próprios interesses à frente criando uma zona de guerra entre eles. 
Infelizmente essa raiva e ódio tendem a permanecer depois do processo terminado, 
e ao impor a guarda compartilhada entre duas pessoas que mal se suportam, a 
criança não estará imune aos conflitos que possam vir a acontecer. Diante de tal 
situação, aparece uma corrente que questiona a necessidade de se manter todos os 
personagens da família envolvidos, mesmo após a ruptura da vida em comum” 
(LEVY, 2009) 
 Quando o relacionamento conjugal acaba se dissolvendo e chegando a um 
divórcio litigioso presume-se que na relação entre as pessoas envolvidas não existe 
mais tolerância, paciência e até respeito, e com isso os filhos acabam se envolvendo 
e são prejudicados com essa situação; impor a eles uma guarda compartilhada pode 
se tornar outro motivo de discórdia. Isso torna a imposição da guarda compartilhada 
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obrigatória uma medida por vezes ineficaz e que pode causar mais danos à criança 
ou ao adolescente do que os benefícios que poderá trazer “possibilidade de conviver 
com ambos os pais” e “a participação deles no processo de criação” (TARTUCE, 
2015) 

O que parece ser possível à Justiça Brasileira, quando a imposição da 
guarda compartilhada prejudicar o menor, é oferecer medida de mediação em casos 
de animosidade, oportunizando aos pais a superação das diferenças e orientando-
os para cooperar com o objetivo da guarda compartilhada, que é o bem-estar da 
criança. 
 
DIREITO COMPARADO 

 
É relevante evidenciar o tratamento dado a matéria em outros países afinal, 

torna possível constatar as experiências em locais em que há, por vezes, grandes 
diferenças acerca dos valores morais e costumes existentes no Brasil. 

Nos Estados Unidos foi majoritariamente aceita, reconheceu-se e deu-se 
destaque aos diversos benefícios que ela propõe. Entendeu-se que esse novo 
modelo de guarda acabaria por compelir os pais a encontrarem um meio de se 
relacionarem de modo mais saudável. Inclusive, alguns Estados Americanos 
implementaram programas de educação familiar para auxiliar os genitores a 
enfrentar o novo sistema. (PRUNZEL, KANIESKI, CAPELLARI, 2012) 

Já em Portugal a guarda compartilhada é chamada de “guarda conjunta”, 
mas guarda o mesmo significado. Os tribunais portugueses já a utilizavam antes 
mesmo de existir uma legislação específica, que só foi efetivada em 1999 no 
Código Civil de Portugal. Na cidade de Lisboa há uma instituição chamada 
“Associação Pais Para Sempre” que tem como finalidade assegurar às crianças e 
seus pais o contato com a família extensa.  (PRUNZEL, KANIESKI, CAPELLARI, 
2012) 

Na Alemanha, até o ano de 1992, vigorou o entendimento de que a guarda 
seria estipulada levando em consideração a vontade do filho ou da filha, com 
predominância da guarda unilateral. Porém, esse entendimento foi declarado 
inconstitucional pela Corte Institucional. O principal argumento era o de que o 
Estado estaria interferindo demasiadamente na relação privada parental.  
(PRUNZEL, KANIESKI, CAPELLARI, 2012) 

De outro norte, a legislação argentina tem como regra legislativa a aplicação 
da guarda compartilhada. É atribuído ao pai e a mãe a responsabilidade conjunta. 
(PRUNZEL, KANIESKI, CAPELLARI, 2012) 

Já no Canadá esse modelo de guarda só é deferido caso haja requerimento 
expresso dos pais. Os juízes buscam incentivar sua aplicação orientando as partes 
que a guarda na modalidade compartilhada é a mais benéfica para todos os 
envolvidos pois defendem que não ser possível insistir ou forçar o genitor ou a 
genitora a colaborar na guarda quando demonstram não ter o menor interesse.  
(PRUNZEL, KANIESKI, CAPELLARI, 2012) 

 
 
4. CONCLUSÃO 

 A guarda compartilhada decorre do direito constitucional à convivência 
familiar, direito fundamental e constitucionalmente assegurado e previsto no art. 227 
da Carta Magna, que consiste no direito de ser criado e educado no âmbito da 
própria família.  
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Há uma necessidade premente de se buscar uma interrelação axiológica 
visando à unidade sistemática e à efetiva realização dos valores estabelecidos na 
Carta Magna diante do direito infraconstitucional. (SCHIER, 1999). 

A separação dos pais, não pode significar para a criança uma restrição ao 
seu direito à convivência familiar. Uma grande relação de proximidade com os pais 
é extremamente benéfica para o seu desenvolvimento. A tutela da dignidade 
humana encontra-se no vértice do nosso ordenamento jurídico, dada a sua previsão 
constitucional destacada, e é princípio orientador de toda a interpretação da 
legislação infraconstitucional. (RAMOS, 2016). 

A guarda compartilhada atende o Princípio do Melhor Interesse da Criança 
quando há convívio pacífico entre os pais, na medida em que pode possibilitar, a 
depender da vontade dos genitores, que os filhos tenham constante contato com 
seus referenciais maternos e paternos. Quando estes são sólidos e bem 
estruturados, contribuem positivamente para a ocorrência de um desenvolvimento 
psicossocial saudável, o que favorece o Princípio em comento. 
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RESUMO 
 
O presente artigo traz uma análise sobre o dano moral na esfera trabalhista. De 
forma a apresentar a conceituação, requisitos para aferição e fixação, sua relação 
com princípios constitucionais, sua aplicação antes da reforma trabalhista e como 
passa a ser com a vigência da Lei nº 13.467 de 2017 e sua previsão expressa. Traz 
ainda uma crítica em relação a sua equitação, sob o entendimento que viola 
claramente preceitos constitucionais e fundamentais do Estado de Direito. O tema se 
mostra relevante tendo em vista que a Justiça do Trabalho tem expressiva 
quantidade de pleitos por indenização extrapatrimonial em virtude de violações de 
direitos personalíssimos nas relações de emprego, e sendo assim carece de intensa 
atenção para mudanças, pois pode gerar conflitos na ordem jurídica que levam a 
uma perigosa insegurança. O texto legal conforme publicado acaba por contradizer 
sua própria disposição, bem como se mostra retrógrado e maléfico ao cidadão. 
Palavras-chave: Direito do Trabalho; Dano moral; Indenização; Reforma 
Trabalhista. 
 
 

ABSTRACT 
 
This article presents an analysis of moral damage in the labor sphere. To present the 
conceptualization, requirements for gauging and fixing, its relationship with 
constitutional principles, its application before the labor reform and how it happens 
with the validity of Law nº 13467 of 2017 and its express forecast. It also brings a 
criticism regarding his riding, under the understanding that clearly violates 
constitutional and fundamental precepts of the Rule of Law. The legal text as 
published ends up contradicting its own disposition, as well as showing itself in a 
regressive and evil way to the citizen. The issue is relevant since the Labor Court has 
a significant amount of claims for extra-legal damages due to violations of personal 
rights in employment relations, and thus requires intense attention for changes, as it 
may generate conflicts in the legal system which lead to a dangerous insecurity. 
Key-words: Labor Law. Moral damage. Indemnity. Law’s Labor Reform. 
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1. INTRODUÇÃO 

O presente artigo visa apresentar a aferição e caracterização da indenização 
por danos extrapatrimoniais nas relações trabalhistas sob a égide do Código Civil, e 
com as mudanças trazidas pela Lei nº 13.467 de 2017, que reformou e introduziu 
novas diretrizes para a sua aplicação na Justiça do Trabalho. 

Assim, considerando a expressiva modificação na aplicação dos danos 
morais nas relações de emprego trazidas pela Lei nº 13.467 de 2017, há que se 
discutir e refletir até que ponto será prejudicial ao trabalhador, e seus efeitos na 
estabilidade jurídica do trabalho. 

O Direito do Trabalho é o instituto que regulamenta a atividade laboral e 
protege o hipossuficiente na relação de emprego, de qualquer abuso ou excesso da 
parte autossuficiente. Por essa razão, qualquer iniciativa de modificação neste ramo 
deve ser feita com serenidade e racionalidade sob pena de provocar grave 
insegurança jurídica à sociedade. 

Neste artigo será apresentada a natureza, conceituação e características dos 
danos extrapatrimoniais, sua aplicação no âmbito do direito e sua interpretação 
segundo os Tribunais brasileiros e doutrinadores como Maurício Godinho Delgado, 
Alexandre Agra Belmonte, Alice Monteiro de Barros, Luís Roberto Barroso, entre 
outros. Busca ainda explanar sobre o uso subsidiário das disposições trazidas pelo 
Código Civil na esfera trabalhista, tendo em vista que não havia qualquer disposição 
quanto aos danos morais na Consolidação das Leis do Trabalho, e por fim 
apresentar uma análise dos efeitos trazidos pelo texto reformador que reconheceu e 
limitou a sua aplicação nos pleitos trabalhistas, sob moldes controversos e 
inconstitucionais. 

Ao final deste se espera deixar claro que as modificações feitas pelo 
Legislativo nacional se mostram extremamente exasperadas e com pouca 
hermenêutica científica do Direito. Uma vez que além de transgredir preceitos 
constitucionais fundamentais, vai de encontro também com princípios gerais do 
Direito, de forma a banalizar e interpretar com frieza a proteção dada a dignidade e 
a moral da pessoa-humana. 
Por fim, busca-se discutir se a Reforma da legislação trabalhista da forma como foi 
feita segue os preceitos fundamentais básicos e exigíveis do Direito, bem como sua 
compatibilidade com a Constituição Brasileira de 1988. 
 
2. METODOLOGIA 

A metodologia utilizada foi revisão bibliográfica, com base em obras pertinentes ao 
tema e a abordagem de documentos relacionados a temática que, associados, 
conduzem a análise do tema proposto, haja vista a relevância do assunto tratado. 
 
 
3. DESENVOLVIMENTO 

3.1 DANO MORAL E A DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA 
 

A responsabilização pelos danos causados a terceiros, tem por escopo a 
restauração do equilibro moral da pessoa lesionada, ou seja, é uma espécie de 



VI Encontro de Pesquisa e X Encontro de Iniciação Científica da FATEB – Telêmaco Borba - PR, 24 e 25 de 
outubro de 2019 

 

contraprestação àquele que tem algum de seus direitos fundamentais violados pela 
conduta danosa, o que lhe garante a restauração do status quo ante.4 

A referida violação se configura em relação aos bens personalíssimos da 
pessoa, não se exterioriza socialmente ou repercute na ordem jurídica, mas sim 
intrinsecamente no campo da consciência individual. 

Esta esfera de direito tem sua importância confirmada uma vez que a 
Constituição Brasileira de 1988 delimitou como fundamentos do Estado 
Democrático de Direito a dignidade da pessoa-humana, e os valores sociais do 
trabalho e da livre iniciativa5. Delimitou também como objetivos fundamentais da 
República a promoção do bem de todos, sem preconceito de origem, raça, sexo, 
cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação, conforme seu artigo 3º, 
inciso IV. 

Ainda neste sentido, dispõe o referido Diploma Constitucional, na condição 
de dispositivo de maior importância e fonte da maior parte das garantias 
fundamentais do Estado brasileiro, a seguinte redação: 

 

Art. 5º [...]: 
V - é assegurado o direito de resposta, proporcional ao agravo, além da 
indenização por dano material, moral ou à imagem; 
 X - são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das 
pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral 
decorrente de sua violação;

6
 

 

Como se nota do caput do dispositivo citado, esta Constituição garante 
taxativamente a igualdade entre os cidadãos, de forma a proibir qualquer tipo de 
discriminação na seara jurídica, social, religiosa, étnica, patrimonial, enfim, como 
bem diz o texto, todos são iguais sem distinção de qualquer natureza. 

Ainda na esfera constitucional, porém, especificamente quanto ao dano 
extrapatrimonial, os incisos V e X acima transcritos são responsáveis pela proteção 
de valores morais como a honra e imagem das pessoas, bem como do direito de 
resposta e a proporcional indenização pelos danos causados aos referidos direitos 
fundamentais. 

A Declaração Universal dos Direitos Humanos, aprovada em dezembro de 
1948, pela Assembleia Geral das Nações Unidas, foi um marco na proteção ao 
patrimônio moral dos cidadãos, de forma a influenciar diretamente nos textos 
constitucionais modernos, inclusive o brasileiro. 

Seu artigo primeiro é emblemático, e traz a seguinte redação: “Todos os 
serem humanos nascem livres e iguais em dignidade e em direitos. Dotados de 

                                                 
4
 Expressão empregada para significar o estado, ou a situação em que se achava anteriormente 
algum acontecimento. A tendência dos juristas neolatinos, com discrepâncias, é pela forma ablativa 
originária statu quo, enquanto a dos juristas alemães e ingleses é, sem discrepância, pela forma 
nominativa status quo. Parece ser esta a correta, considerando que, nas citações soltas de 
vocábulos e locuções latinos, emprega-se a forma nominativa, singular ou plural, sem obediência à 
flexão. Ademais, a expressão não é latim das fontes, mas formada já na Idade Moderna. 

5
 BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Brasília: Diário Oficial da 
União, 1988. artigo 1º, incisos III e IV. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm>. Acesso em 18 de nov. de 
2018. 

6
 BRASIL, 1988. Op. Cit. Artigo 5º, incisos V e X. 
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razão e de consciência, devem agir uns para com os outros em espírito de 
fraternidade.”7 

O fundamento da reparação pelo dano extrapatrimonial, é que este compõe 
parte integrante do patrimônio do indivíduo em sentido técnico, e desta forma o 
direito não deve permitir que haja violação destes valores sem a atribuição da 
devida punição ao transgressor, sobretudo ante a disposição taxativa trazida pela 
norma máxima do direito no sentido da proteção e responsabilização pela 
reparação daquele que causa dano a outrem.8 

A dignidade da pessoa-humana é tida como valor máximo dos direitos 
fundamentais, e se traduz no sentido de que a dignidade é fundamento essencial e 
irrenunciável do homem, requisito que comporta a razão de ser da sociedade. 
Tendo em mente que as experiências com a segregação étnica e racial, escravidão, 
discriminação, exclusão social, dentre outros episódios de intolerância ao longo da 
história foram extremamente degradantes à sociedade como um todo. 

Nesse sentido, destaca-se a importante conceituação feita por Ingo Wolgang 
Sarlet, que define a dignidade da pessoa humana como: 

 

 [...] sendo uma “qualidade intrínseca e distintiva de cada ser humano que o 
faz merecedor do mesmo respeito e consideração por parte do Estado e da 
comunidade, implicando, neste sentido, um complexo de direitos e deveres 
fundamentais que assegurem a pessoa tanto contra todo e qualquer ato de 
cunho degradante e desumano, como venham a lhe garantir as condições 
existentes mínimas para uma vida saudável, além de propiciar e promover 
sua participação ativa e co-responsável nos destinos da própria existência e 
da vida em comunhão com os demais seres humanos.

9
 

 

Tal conceituação é de profunda hermenêutica técnico-jurídica, visto que 
consegue traduzir em palavras, valores do homem protegidos no âmbito do direito 
interno e externo, e o faz de forma simples. 

Ainda sobre a dignidade humana, apregoa Luís Roberto Barroso: 
 

[a] dignidade da pessoa-humana assegura um espaço de integridade moral 
a todas as pessoas só pelo fato delas existirem. Ela expressa um conjunto 
de valores civilizatórios incorporado ao patrimônio da humanidade 
significando em última análise a superação da intolerância, da 
discriminação, da exclusão social, da violência, da incapacidade de aceitar o 
outro, o diferente, na plenitude de sua liberdade de ser, pensar e criar.

10
 

 

Estas interpretações mostram-se acertadas e precisas, uma vez que 
apresentam de forma sucinta o que deve ser a dignidade humana, principalmente 
quando dizem que deve ser empregada a pessoa por sua existência, 
independentemente de qualquer outro fator. 

                                                 
7
 DECLARAÇÃO UNIVERSAL DOS DIREITOS HUMANOS. Assembleia Geral das Nações Unidas 
em Paris. 10 dez. 1948. Disponível em: <http://www.onu.org.br/img/2014/09/DUDH.pdf>. Acesso 
em 18 de nov. de 2018. 

8
 PEREIRA. Caio Mario da Silva. Responsabilidade Civil, 12 ed. Rio de Janeiro: Forense, 2018. p. 
73. 

9
 SARLET, Ingo Wolfgang. Dignidade da Pessoa Humana e Direitos Fundamentais na 
Constituição Federal de 1988. 9 ed. Porto Alegre: Livraria do advogado, 2006. p. 60. 

10
 BARROSO, Luís Roberto (Org). A nova interpretação constitucional. Rio de Janeiro: Renovar, 

2003. p. 39 

http://www.onu.org.br/img/2014/09/DUDH.pdf


VI Encontro de Pesquisa e X Encontro de Iniciação Científica da FATEB – Telêmaco Borba - PR, 24 e 25 de 
outubro de 2019 

 

No mesmo sentido, a Declaração Universal de Direitos Humanos, afirmou o 
valor compreendido pelo fundamento da vida social, lembrando que a pessoa-
humana é o objeto fundamental da ordem jurídica, e a sua dignidade constitui a 
fonte das fontes do direito. 

Da mesma forma, segue a Constituição brasileira quando estabelece seus 
fundamentos e objetivos voltados a dignidade do cidadão, impondo limites para o 
exercício da vontade na relação de emprego, tal como na criação de um título sobre 
direitos fundamentais dotado de imutabilidade, visando proteger a qualquer custo os 
valores intrínsecos a pessoa-humana.11 
Impende ressaltar ainda, que em caso de colisão entre qualquer norma seja ela 
constitucional ou infraconstitucional, e o princípio da dignidade humana, este deverá 
prevalecer, considerando que constitui um dos princípios gerais do direito. 
 
3.2 O DANO MORAL NA JUSTIÇA DO TRABALHO 
 

Todas as modalidades de violação a direitos fundamentais que podem gerar 
dano extrapatrimonial encontram no Direito do Trabalho situações oportunas por 
excelência, tendo em vista o caráter pessoal, subordinado e duradouro da relação 
de emprego. Portanto, reputa-se dano moral trabalhista o desrespeito aos direitos 
ínsitos à personalidade no bojo da relação empregatícia, seja ao empregado ou ao 
empregador. 

O pacto empregatício pode gerar com que ambas as partes infrinjam direitos 
da personalidade, porém o mais comum é que ocorra a violação em relação ao 
empregado, tendo em mente que por óbvio a pessoa jurídica não possui 
sentimentos, mas goza de personalidade, que pode ser atingida em relação ao bom 
conceito, respeito, admiração reconhecida no ambiente social, entre outros, o que 
equivale a reputação frente a opinião pública. Mas o foco deste artigo será o dano 
moral em relação ao empregado. 

Ressalta-se que antes do advento da Constituição Brasileira de 1988, havia 
resistência quanto ao reconhecimento do direito à indenização por dano moral, ao 
ponto que o entendimento majoritário da Suprema Corte àquela época era no 
sentido de negar qualquer direito à indenização por dano moral, sob a alegação de 
ser uma “extravagância do espírito humano”12, porém após sua promulgação e sua 
disposição taxativa quanto a proteção e o direito de indenização em caso de dano 
moral no texto constitucional, bem como a disposição também no Código Civil de 
2002 nos artigos 186 e 927 a realidade mudou. 

O artigo 186 do Código Civil Brasileiro de 2002 traz a seguinte redação 
quanto ao dano moral: “Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou 

                                                 
11

 O Título II da Constituição Brasileira, denominado “Dos direitos e Garantias Fundamentais”, traz 
todas as garantias necessárias à vida digna, e o legislador constituinte se preocupou em lhe conferir 
imutabilidade por meio do artigo 60, §4º, inciso IV, que proíbe qualquer proposta de emenda à 
Constituição tendente a abolir os direitos e garantias individuais. 

12
 O Agravo n.º 1.723, que cuidava precisamente da liquidação de danos havidos em acidente 
ferroviário, no qual perdera a vida um chefe de família fora Submetido a julgamento na Suprema 
Corte no ano de 1913. A princípio concedida a indenização por dano material, de um lado, e por 
dano moral, de outro (cfr. RF vol. XXV, págs. 73–77), tal decisão foi parcialmente reformada por 
acórdão de 26 de junho de 1915, da mesma Suprema Corte, que culminou em excluir a indenização 
pelo dano moral. A pretensão de reduzir o sofrimento físico ou moral foi ali tida como uma 
"extravagância do espírito humano". 
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imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, 
comete ato ilícito”.13 

Na esfera trabalhista, a indenização fundada na responsabilidade objetiva do 
empregador, é a destinada a promover o ressarcimento de um dano específico, qual 
seja a perda do emprego. Especialmente neste ramo do Direito, a indenização não 
visa sancionar ou compensar lesão a direito, tendo em vista que a ruptura do 
vínculo empregatício não é um ato ilícito ou abusivo, porém o Estado visa 
desestimular a cessação do vínculo de emprego e por isso o ordenamento jurídico 
prevê o dever do empregador de pagar a referida indenização. 

Já a indenização por dano extrapatrimonial, se faz em virtude da violação de 
direitos personalíssimos do empregado, ainda que gerado de forma relacionada 
com o fim da relação de emprego, ou ainda pelos danos relacionados à saúde e 
segurança do trabalhador. 

Proclama Alice Monteiro de Barros sobre o tema: 
 

Incorre na compensação por danos morais o empregador que atribui ao 
empregado acusações infundadas lesivas ao seu bom nome; dá 
informações desabonatórias e inverídicas a alguém que pretende contratá-
lo; comunica abandono de emprego em jornal, embora conheça o endereço 
do empregado; assedia-o sexualmente, inclusive com chantagem; investiga-
o para conhecer suas atividades políticas e sindicais; realiza inspeções 
corporais desrespeitosas, com gracejos e ameaças; exerce investigação 
sobre aspectos da vida pessoal do obreiro, sem que possua relevância para 

a atividade que está executando.
14

 

 

Apesar de breve, o rol trazido apresenta situações em que o empregador 
estará violando direitos fundamentais do empregado, por meio do exercício irregular 
da condição de subordinação da relação empregatícia, o que consequentemente 
gerará a obrigação de indenização extrapatrimonial. No mesmo sentido, é o 
posicionamento do Superior Tribunal de Justiça: 

 

Na concepção moderna da reparação do dano moral, prevalece a 
orientação de que a responsabilidade do agente se opera por força do 
simples fato da violação, de modo a tornar-se desnecessária a prova do 
prejuízo em concreto.

15
 

 

Na mesma linha, entende o Tribunal Superior do Trabalho: 
 

O dano moral caracteriza-se pela simples violação de um direito geral de 
personalidade, sendo a dor, a tristeza ou o desconforto emocional da vítima 
sentimentos presumidos de tal lesão (presunção hominis) e, por isso, 
prescindíveis de comprovação em juízo (Dallegrave Neto, José Affonso, 
Responsabilidade Civil no Direito do Trabalho, 2ª ed. SP: LTr, 2007, p. 154). 
Daí prescindir, o dano moral, da produção de prova, relevando destacar 

                                                 
13

BRASIL. Código Civil. Lei 10.406 de 10 de janeiro de 2002. Brasília: Diário Oficial da União, 2002. 
Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/l10406.htm>. Acesso em 18 de nov. 
2018. 

14
BARROS, Alice Monteiro de. Proteção à Intimidade do Empregado. São Paulo, Editora LTr, 1997, 
p. 167. 

15 Resp. 173.124, 4ª. Turma, Rel. Ministro César Asfor Rocha, julgado em 11.09.2001, DJ: 
19.11.2001. Acesso em 18 de nov. de 2018. 
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cabível a indenização não apenas nos casos de prejuízo, mas também pela 
violação de um direito.

16
 

 

As situações em que o empregador estará responsabilizado são diversas, 
porém passaremos a analisar algumas situações mais recorrentes de forma 
pormenorizada. 

Primeiramente, passa-se a análise da prática de ato discriminatório. Atitudes 
discriminatórias praticadas na admissão, durante a vigência do contrato ou ao 
término deste impõem ao empregador o dever de indenizar. O artigo 7º, incisos 
XXX e XXXI, da Consolidação das Leis do Trabalho é taxativo neste sentido, 
vejamos: 

 

Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que 
visem à melhoria de sua condição social: 
XXX - proibição de diferença de salários, de exercício de funções e de 
critério de admissão por motivo de sexo, idade, cor ou estado civil; 
XXXI - proibição de qualquer discriminação no tocante a salário e critérios 

de admissão do trabalhador portador de deficiência;
17

 

 

Como se nota do texto Constitucional há expressa proibição a discriminação 
em virtude do sexo, idade, cor, estado civil e deficiência física ou mental. Disposição 
também trazida pela Lei nº 9.029/95 quanto a limitação para admissão e 
manutenção da relação de emprego. 

Na hipótese de dispensa do empregado, fundada em motivo discriminatório, 
a ele é facultado optar entre a readmissão no emprego, com ressarcimento integral 
de todo o período de afastamento mediante pagamento das remunerações devidas, 
corrigidas monetariamente e acrescidas de juros legais; ou a percepção, em dobro, 
da remuneração do período de afastamento, corrigida monetariamente e acrescida 
de juros legais. 18 

Outra situação passível de indenização tem-se a ofensa à intimidade, que 
corresponde ao que é íntimo, interior, particular e restrito ao indivíduo, e deve ser 
preservado também no ambiente de trabalho e até mesmo antes da celebração do 
contrato, tendo em vista que os testes, entrevistas e dinâmicas coletivas durante o 
processo de admissão devem limitar-se a informações necessárias e de forma 
razoável, sob pena de violação deste direito. 

A ofensa a vida privada é notoriamente mais ampla que a intimidade, uma 
vez que abrange a convivência familiar e as amizades, e em caso de intervenção 
por parte do empregador nesta esfera incorrerá também em dano extrapatrimonial. 

A honra quando ofendida também gera o dever de indenizar, tendo em vista 
que ocorre quando há juízo de valor feito por terceiro a respeito de determinado 
indivíduo gerando situação vexatória, humilhante ou constrangedora que agride a 

                                                 
16

 TST, Processo Nº RR- 400-21.2002.5.09.0017; Rel. Min. Rosa Maria Weber; DEJT 11/06/2010. 
Acesso em 18 de nov. de 2018. 

17
 BRASIL. Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). Brasília: Diário Oficial da União, 1943. 
Disponível em:<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del5452.htm>. Acesso em: 18 de 
nov. de 2018. 

18
 Brasil. Lei 9.029 de 13 de abril de 1995. Brasília: Diário Oficial da União, 1995. Art. 4º,incisos I e II. 

Disponível em: < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9029.HTM>. Acesso em: 18 de nov. de 
2018. 
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sua honra. Sua proteção está ligada a preservação da dignidade humana e sem 
dúvidas se insere neste contexto. 

Pode-se citar também a ofensa a imagem, que decorre do uso deturpado ou 
não autorizado da figura do empregado, para fins comerciais ou qualquer outro, de 
modo que a utilização de fotos do empregado em campanhas publicitárias da 
empresa, sem sua autorização prévia, fere-lhe a imagem, gerando o direito a uma 
indenização.  

A imagem também se relaciona ao conceito valorativo que é feito de um 
determinado indivíduo pelos demais, assim, divulgar informações falsas ou 
desabonadoras sobre o empregado ofende a sua imagem e impõe o dever de 
indenizar. Ocorre também quando há o exercício imoderado do poder disciplinar 
pelo empregador, que pode gerar perante os demais funcionários deformidades à 
imagem do trabalhador injustamente apenado.

19
 

Ademais, vale ressaltar a indenização por violação moral que envolva a 
saúde e segurança do trabalhador, são as chamadas lesões acidentárias, que 
dependendo de sua gravidade podem deixar sequelas temporárias ou permanentes 
causando além da dor física, dor psíquica e por isso também são abarcadas pelo 
ordenamento jurídico brasileiro.  

Nesta esteira o TST, em sua Súmula 4, se posiciona no sentido da 
manutenção do plano de saúde ou assistência médica oferecida pela empresa ao 
empregado, independente de suspensão do contrato de trabalho em virtude de 
auxílio doença acidentário ou aposentadoria por invalidez. 
Portanto, entende-se por dano extrapatrimonial trabalhista “aquele ocorrido no 
âmbito do contrato de trabalho, no seu bojo e em razão de sua existência, 
envolvendo os dois polos da relação jurídica de emprego, ou seja, empregador e 
empregado”20, lembrando que a lesão pode ocorrer ante a personalidade da pessoa 
natural e da pessoa jurídica. 
 
3.3 A RESPONSABILIZAÇÃO DO EMPREGADOR 

 
Vencidas a conceituação e caracterização dos danos morais nas relações 

trabalhistas, a próxima etapa é a liquidação do dano, porém antes cabe ressaltar 
como se dá a caracterização da responsabilidade do empregador. 

Somente após o advento da Constituição de 1988 a responsabilidade do 
empregador por suas atividades passou a ser independente da comprovação de 
culpa, considerando que antes disso, inicialmente, não havia qualquer 
responsabilização; posteriormente passou-se a adotar a responsabilização 
mediante a comprovação de dolo, e por último se exigia a demonstração de culpa 
grave. 

Maurício Godinho Delgado21 traz alguns requisitos exigíveis para a 
responsabilização do empregador, e a consequente indenização moral, quais 
sejam: o dano propriamente dito; o nexo causal; e a culpa empresarial. 

No que se refere ao dano, é necessária a prova de sua existência, porém 
especificamente o dano moral deve haver a demonstração do fato gerador, uma vez 

                                                 
19

 TEIXEIRA FILHO, João de Lima. O dano moral no direito do trabalho. Revista LTr. 60-09. Vol. 
60, n. 09, Setembro de 1996. apud: SÜSSEKIND, 2005, p. 658. 

20
 GARCIA, Gustavo Filipe Barbosa. Manual de direito do trabalho. 7ª ed. rev., atual. e ampl. Rio de 
Janeiro: Forense; São Paulo: Método, 2015. p. 84. 

21
 DELGADO, Maurício Godinho. Curso de Direito do Trabalho. 15ª ed. São Paulo: LTr, 2016. p. 
691. 
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que se trata de um dano de natureza imaterial, e sua ocorrência surte efeito 
somente à subjetividade, e por isso sua comprovação se faz, a título de exemplo, 
pela constatação da doença, condições degradantes de trabalho entre outros. 

Em relação ao dano moral em sentido estrito, ao dano estético e em 
determinadas situações de dano à imagem, sua aferição é subjetiva, bem como sua 
evidenciação processual, e por isso a comprovação do fato deflagrador deve 
emergir do processo, sob pena de carecer de requisito essencial à incidência da 
indenização viabilizada pela lei. 

Como segundo requisito, se tem o nexo causal. Neste, verifica-se a concausa 
do fato ou ato danoso, que analisada a situação e as circunstâncias laborativas 
podem atenuar ou agravar o valor indenizatório no momento de sua fixação. 

Por último tem-se a culpa empresarial, em que, quando comprovada a 
presença dos dois requisitos anteriores em situações de trabalho, a culpa do 
empregador será presumida levando em conta a forma de prestação de serviços e 
possível negligência, imprudência ou imperícia do empregador, sua estrutura ou de 
sua dinâmica laboral. 

Já nos ensinamentos de Mauro Vasni Paroski, é importante analisar e valorar 
circunstâncias de ordem objetiva e subjetiva, como a condição social e econômica 
do lesado e do lesante, as repercussões do ato antijurídico na comunidade em que 
vive a vítima, a finalidade almejada pela indenização, os princípios da 
proporcionalidade (ou razoabilidade), a menor ou maior culpa do causador do dano 
e a necessária equidade.22 

No mesmo sentido se posiciona Arnaldo Marmitt, que diz ser necessário que 
o ato causador do dano esteja impregnado de culpa, que exista o dano e que se 
estabeleça o vínculo entre a conduta e o resultado para gerar o direito à 
indenização por danos morais.23 

Para Sergio Cavalieri Filho: 
 

[...] por se tratar de algo imaterial ou ideal, a prova do dano moral não pode 
ser feita através dos mesmos meios utilizados para comprovação do dano 
material. Seria uma demasia, algo até impossível, exigir que a vítima 
comprove a dor, a tristeza ou a humilhação através de depoimentos, 
documentos ou perícia; não teria ela como demonstrar o descrédito, o 
repúdio ou o desprestígio através dos meios probatórios tradicionais; (...). 
Se a ofensa é grave e de repercussão, por isso só justifica a concessão de 
uma satisfação de ordem pecuniária ao lesado. Em outras palavras, o dano 
moral existe in re ipsa; deriva inexoravelmente do próprio fato ofensivo, te 
tal modo que provada a ofensa, ipso facto está demonstrado o dano moral à 
guisa de uma presunção natural, uma presunção hominis ou facti, que 
decorre das regras da experiência comum. (...) provado que a vítima teve o 
seu nome aviltado, ou a sua imagem vilipendiada, nada mais ser-lhe-á 
exigido provar, por isso que o dano moral está in re ipsa; decorre 
inexoravelmente da gravidade do próprio fato ofensivo, de sorte que, 
provado o fato, provado está o dano moral. 

24
 

 

Entretanto, a posição adotada pelo Tribunal Superior do Trabalho é no 
sentido da exigência dos seguintes requisitos: a prática de ato ilícito com ou sem 
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 PAROSKI, Mauro Vasni. Dano Moral e sua Reparação no Direito do Trabalho. Juruá Editora. 
Curitiba, 2006. p. 140. 

23
 MARMITT, Arnaldo. Dano moral. Aide Editora. Rio de Janeiro, 1999. p. 38. 

24
 CAVALIERI FILHO, Sergio. Programa de Responsabilidade Civil. 8.ed. rev. e ampl. São Paulo: 
Atlas, 2009. p.86. 
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abuso de direito (culpa ou dolo), o dano propriamente (prejuízo material ou 
sofrimento moral) e o nexo causal entre o ato praticado pelo empregador ou por 
seus prepostos e o dano sofrido pelo trabalhador.25 

Analisados estes requisitos tidos como clássicos na aferição do dano, passa-
se a análise da objetivação da responsabilidade, sob a interpretação de que as 
atividades laborativas tendem a criar risco de lesões ao empregado, e por isso a 
reflexão jurídica é no sentido da responsabilidade objetiva. 

Em última análise, fala-se da atenuação ou exclusão da responsabilidade do 
empregador, onde a não comprovação do fato deflagrador, do nexo causal ou culpa 
exclusiva do empregador têm o condão de atenuar ou afastar a responsabilidade 
empresarial. 
Vale ressaltar ainda as circunstâncias de caso fortuito e força maior que fogem do 
controle do empregador e também podem atenuar ou excluir a responsabilização, e 
ainda o fato ou ato de terceiro, porém este deve ser visto com ressalvas pois se o 
risco se insere à atividade laboral não há que se falar em exclusão de 
responsabilidade do empregador. 
 
3.4 LIQUIDAÇÃO DO DANO MORAL 
 

Primeiramente, vale tecer uma breve consideração sobre a competência da 
Justiça do Trabalho para processar e julgar as ações de indenização por dano 
moral, tendo em vista que se trata de matéria de competência da Justiça Comum. 

A Emenda Constitucional nº 45, atribuiu competência à Justiça do Trabalho 
para julgar os danos morais resultantes da relação de emprego pela modificação do 
texto constitucional do seu artigo 114, incisos I e VI, inclusive quanto aos originados 
de acidentes de trabalho. Feita a ressalva, passa-se ao enfoque deste título. 

Segundo os irrepreensíveis ensinamentos do Ministro do Tribunal Superior 
do Trabalho Alexandre Agra Belmonte, são duas as espécies de direitos 
vislumbrados nas relações de trabalho: os direitos econômicos, destinados a 
remunerar a atividade laboral ou o término do contrato; e os direitos 
extrapatrimoniais, próprios da condição humana e que visam valorizar o trabalho e 
dignificar o trabalhador.26. 

A priori, os direitos da personalidade são destituídos de avaliação pecuniária, 
pois são tutelados a fim de inibir qualquer tipo de violação ou dar uma resposta que 
diminua o sofrimento da pessoa, ressaltando que os danos causados aos direitos 
da personalidade por meio da saúde e segurança do trabalhador. 

Além dos danos morais, a violação de direitos no âmbito da relação de 
emprego gera também reflexo patrimonial e por isso possui duplo grau de 
indenização. Desta forma partindo da premissa que decorrem da ofensa a direitos 
da personalidade e que resultam da repercussão nas relações privadas, os danos 
morais podem ocorrer em relação à natureza ou repercussão da ofensa. 

Na primeira, as ofensas podem ser de natureza individual e coletiva, 
relacionadas aos atributos valorativos, físicos, materiais, psíquicos ou intelectuais 
da personalidade humana; já na segunda as ofensas podem ser de natureza 
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 TST – Recurso de Revista: 40829/2002-900-02-00.8. 5ª Turma, Relator: Min. Gerson de Azevedo, 
Data de Julgamento: 09/03/2005. Publicação:20/05/2005. Acesso em 18 de nov. de 2018. 

26 BELMONTE, Alexandre Agra. Dosimetria do Dano Moral. Disponível em: 

<https://juslaboris.tst.jus.br/bitstream/handle/1939/39780/001_belmonte.pdf?sequence= 
&isAllowed=y>. Acesso em: 05 de nov. 2017. p. 17. 

https://juslaboris.tst.jus.br/bitstream/handle/1939/39780/001_belmonte.pdf?sequence=%20&isAllowed=y
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subjetiva relacionada à própria pessoa do ofendido e de natureza objetiva, em 
relação ao meio social. 

A responsabilidade pelo dano moral na esfera trabalhista é 
fundamentalmente de natureza subjetiva, e fatores como a subjetividade da lesão, a 
diferença de padrão ético e sentimental, a dificuldade de mensuração da dor, e 
impossibilidade do restabelecimento do status quo ante, são fatores que dificultam a 
sua aferição. 

Segundo Maurício Godinho Delgado27, após o advento constitucional de 
1988, a fixação do montante indenizatório se faz por critério relativamente objetivo, 
composto de três elementos: fato deflagrador do dano e o próprio dano; sujeitos 
envolvidos; e os referentes à própria indenização. 

No tocante ao fato deflagrador, é importante assimilar alguns aspectos 
relevantes como: a gravidade da lesão provocada; sua permanência ou não no 
tempo; natureza do tipo danoso; a natureza e gravidade do bem jurídico violado; e 
as circunstâncias agravantes ou atenuantes que influenciaram na lesão. 

Já em relação aos sujeitos envolvidos, é necessário quantificar a intensidade 
do sofrimento ou desgaste; peculiaridade pessoal que aumente a ofensa; e 
circunstâncias agravantes e atenuantes em relação ao ofendido.  

Impende analisar também as condições do ofensor, como: posição 
socioeconômica; ser empregador pessoa física ou jurídica; a prática reiterada da 
mesma lesão; a intensidade do dolo ou culpa; bem como as circunstâncias 
agravantes e atenuantes. 

Quanto a própria indenização, deve-se considerar o seu caráter reparador, 
devendo trazer alívio e conforto a vítima; o caráter pedagógico, censório e 
preventivo, no sentido de advertir o ofensor para que corrija e ajuste a sua conduta 
ou seu ambiente laboral; bem como sua expressividade, ao ponto que deva cumprir 
com seus objetivos, sob pena de desprestigiar a ordem jurídica, ao mesmo tempo 
sem provocar o  enriquecimento ilícito da vítima.  

Até a publicação da Lei nº 13.467 de julho de 2017 conhecida popularmente 
como “Reforma Trabalhista”, que trouxe diversas alterações e previsões no 
ordenamento trabalhista vigente, não havia qualquer disposição legal quanto a 
indenização por dano moral no âmbito do Direito do Trabalho, razão pela qual se 
utilizava subsidiariamente a lei geral, qual seja o Código Civil Brasileiro. 

Preceitua a Lei Civil quanto à indenização em seu artigo 944, a seguinte 
redação: “Art. 944. A indenização mede-se pela extensão do dano. Parágrafo único. 
Se houver excessiva desproporção entre a gravidade da culpa e o dano, poderá o 
juiz reduzir, equitativamente, a indenização”.

 28
 

Como se vê, a medida da extensão do dano no âmbito Civil deve ser 
equitativa da culpa em relação ao dano, devendo ser reduzida a indenização em 
caso de desproporção.  

Assim, sua liquidação deve informar os princípios da extensão do dano; 
proporcionalidade e razoabilidade, onde deve haver respectivamente a integralidade 
da indenização, a proporção correta da culpa em relação ao dano, e atender ao 
tripé da indenização qual seja o caráter compensatório, dissuasório e exemplar. 

Nas palavras de Clayton Reis: 
 

                                                 
27

 DELGADO, 2016, Op. cit. p. 784. 
28

 BRASIL, 2002. Op. cit. Art. 944. 
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[...] é da maior importância que o ato de conhecer conduza o julgador a 
dimensionar, com a precisão possível, o dano que se operou no espírito do 
lesionado, ou seja, identificar situações como a repercussão do dano na sua 
intimidade física e psíquica; as consequências advindas na sua vida de 
relação; os fatores que concorreram para o seu desagravo; a perda da sua 
autoestima; a duração da sua dor íntima; procurar o julgador estabelecer a 
medida exata do preço da dor.

29
 

 

Em que pese seja difícil ao julgador sopesar o dano sofrido, por se tratar de 
critério extremamente subjetivo, ele deve se valer de alguns critérios técnicos que 
lhe levará o mais próximo possível dos efeitos indenizatórios desejáveis.  

A medição do valor da indenização segundo o Ministro Belmonte30 ocorre 
primeiramente fundada nos mencionados princípios da: extensão do dano e da 
proporcionalidade.  

Considerando o valor médio do salário do trabalhador brasileiro, o ministro 
propõe o cálculo a partir de três vezes este valor, variando para mais ou para 
menos conforme a natureza da ofensa, o grau de culpa do ofensor, a concorrência 
de culpa, a dor presumida da vítima, a repercussão do ato, a duração das 
consequências, a originalidade ou reincidência do ato e a possibilidade econômica 
do ofensor, sendo cada uma das variáveis internas multiplicáveis por 1, 1,5 ou 2, 
conforme o caso, cumulativamente, exceto quando atenuantes, hipóteses em que 
serão divisíveis por 1, 1,5 ou 2. 

Posteriormente passa-se a sopesar a razoabilidade, onde a indenização será 
fixada sob a finalidade punitiva e pedagógica, observados os aspectos da 
suficiência compensatória segundo as condições econômicas do ofensor e sua 
pertinência para coibir a reincidência, aumentando ou diminuindo a indenização nos 
moldes aritméticos acima mencionados. 

Desta forma, até a recente reforma trabalhista, a aferição e fixação dos 
danos morais na esfera trabalhista se deram basicamente da forma proposta acima, 
porém sem qualquer limitação ou tarifação da indenização, derivando sempre da 
análise do caso concreto pelo julgador e sob a égide da legislação civil, seus 
critérios e princípios. 

Vale dispor ainda alguns julgados neste sentido, em que os critérios para o 
arbitramento do quantum debeatur 31 dos danos morais: 

 

DANOS MORAL E ESTÉTICO. CRITÉRIOS RECOMENDADOS PARA 
FIXAÇÃO DOS VALORES DAS INDENIZAÇÕES CORRESPONDENTES. 
O nosso sistema positivo de direito não conta com critério rígido e objetivo 
que permita fixar valor exato à compensação de danos moral e estético. 
Isso não significa que o órgão julgador está livre para cria-lo. Este não está 
autorizado a valer-se de seu subjetivismo. Algumas balizas hão de ser 
observadas para, assim, haver controle social quanto à justiça das decisões 
judiciais e, também, permita à parte ou ao terceiro prejudicado buscar a 
revisão de tais decisões mediante recursos. Doutrina e jurisprudência, que 
se desenvolveram ao longo do tempo e numa espécie de processo de 
amadurecimento, sugerem que os valores das indenizações de danos moral 
e estéticos devem levar em conta: a)- onde, como e quando ocorreu o 
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 REIS, Clayton. Os novos rumos da indenização do dano moral. Rio de Janeiro: Forense, 2002. 
p. 225, apud, BELMONTE, 2013. p. 28 

30
 BELMONTE. Op. cit. p. 32. 

31
 Expressão jurídica derivada do latim que expressa o significado do montante devido, quantia devida 
ou o quanto se deve. 
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evento danoso; b)- a extensão do dano sofrido pela vítima e a possibilidade 
de consolidação ou de desaparecimento com o passar do tempo; c)- o grau 
de culpa de uma ou de ambas as partes; d)- a capacidade econômica e 
social de ambas as partes, de modo que os valores fixados não sejam 
insignificantes a uma delas nem onerosa à outra, e ao mesmo tempo não 
sirva de fonte de enriquecimento; e)- que cumpra aos princípios da 
razoabilidade e da proporcionalidade. E, por fim, que atenda ao caráter 
pedagógico – que, no caso concreto, deva ser bilateral em razão do 
reconhecimento da culpa recíproca – da compensação. Todas estas balizas 
foram respeitadas no caso concreto, pelo que fica mantida a sentença neste 
ponto.

32
 

 
TRT-PR-05-09-2008 ACIDENTE DE TRABALHO - CRITÉRIOS PARA 
FIXAÇÃO DO DANO MORAL - O valor da indenização por dano na esfera 
extrapatrimonial deve proporcionar um lenitivo para suplantar a dor moral 
sofrida e traduzir também caráter pedagógico que desestimule a prática de 
ulterior ato lesivo. Leva-se em conta, ainda, o grau de culpa, o dano em si, 
as condições econômico-sociais das partes envolvidas e as circunstâncias 
do caso concreto.

33
 

 

Como se nota dos julgados acima colacionados, os critérios de 
proporcionalidade e razoabilidade foram efetivamente aplicados pelos julgadores, 
bem como considerados critérios atinentes ao caso específico. 
Porém, a realidade agora é outra, visto que o texto da Lei nº 13.467 de 2017 altera 
a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), bem como diversas outras 
regulamentações no âmbito do Direito do Trabalho, a fim de adequar a legislação às 
novas relações de emprego. 
 
3.5 O DANO MORAL NA “REFORMA TRABALHISTA” 
 

De antemão vale relembrar que até esta reforma a consolidação de leis 
trabalhistas em nada dispunha sobre o dano extrapatrimonial, porém com a Lei nº 
13.467 de 2017, foi introduzido o Título II-A ao Decreto nº 5.452 de 1943 (CLT), 
denominado “Do Dano Extrapatrimonial”, ao qual faz-se uma análise sobre as 
principais mudanças. 

Inicialmente vale destacar que a denominação é atual e abrangente, uma vez 
que trata de dano extrapatrimonial, ou seja, compreende todo aquele que não seja 
de cunho patrimonial, fator que pode ser considerado como um avanço em meio a 
tantos pontos controversos. 

A alteração se inicia com a exclusão da aplicação subsidiária da legislação 
comum para a aferição dos danos morais na esfera trabalhista, ao dizer que se 
aplica apenas34 o disposto neste título, expurgando a aplicação por analogia, por 
exemplo, da responsabilidade objetiva ou decorrente de atividade de risco. 

Na sequência, o artigo 223-B, além de implicitamente excluir a indenização 
resultante de atividade de risco, elimina também os sucessores e demais titulares 

                                                 
32

 TRT-23 – RO: 25201103623009 MT 00025.2011.036.23.00-9, Relator: DESEMBARGADOR 
OSMAIR COUTO, Data de julgamento: 26/06/2012, 1ª Turma, Data de Publicação: 01/08/2012. 
Acesso em 16 de dez. de 2018. 

33
 TRT-9 99532200621901 PR 99532-2006-21-9-0-1, Relator: PAULO RICARDO POZZOLO, 3A. 
TURMA, Data de Publicação: 05/09/2008. Acesso em 16 de dez. de 2018. 
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 Com tal previsão, o texto reformador afastou a possibilidade de aplicação de outra legislação de 
forma subsidiária na interpretação e aplicação dos danos morais, de modo a limitar o magistrado a 
considerar apenas o disposto na Lei nº 13.467/17. 
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do direito de postular a reparação, e o dano reflexo ou de ricochete35, comum nas 
esferas civil e trabalhista. 

Especificamente quanto ao dano reflexo ou de ricochete, vale ressaltar o 
elucidativo entendimento de Yusef Said Cahali, que diz: 

 

[e]mbora o dano deva ser direto, tendo como titulares da ação aqueles que 
sofrem, de frente, os reflexos danosos, acolhe-se também o dano derivado 
ou reflexo, ‘le dammage par ricochet’, sofridos por terceiros intrinsecamente 
ligados ao titular, como no caso do dano moral sofrido pelo filho diante da 
morte de seus genitores e vice-versa.

 36
, 

 

Assim, por se tratar de situação comum nas relações jurídicas deveria ser 
abarcada pelo texto reformador, de modo que a posição adotada pelo legislador não 
foi razoável do ponto de vista jurídico. 

Ademais, traz disposições sobre os bens extrapatrimoniais inerentes às 
pessoas humana e jurídica, requisitos a serem considerados pelo Juiz, 
estabelecendo assim parâmetros para a liquidação da indenização, ponto este que 
se mostra altamente controverso e discriminatório. 

Contrariando todo o preceito legal, constitucional e principiológico exposto no 
início deste trabalho, o artigo 223-G, §1º limita a fixação do dano moral baseado no 
salário contratual do ofendido ou do ofensor – caso seja pessoa jurídica – 
contrariando até mesmo os requisitos que devem ser considerados pelo Juiz ao 
apreciar o pedido de indenização, tendo em vista que mesmo constatados todos os 
requisitos agravantes taxados na lei, a indenização sempre se limitará ao salário 
contratual do lesado. 

Desta forma, subentende-se que os bens inerentes à personalidade daqueles 
trabalhadores com maiores salários têm mais valor em relação aos que auferem 
renda no mínimo nacional. Deixando de lado a aplicação de princípios fundamentais 
e basilares do Estado democrático de Direito como os princípios da igualdade, e da 
dignidade da pessoa-humana. 

O princípio da igualdade é comumente citado pelos operadores do direito com 
a máxima de “Tratar igualmente os iguais e desigualmente os desiguais, na exata 
medida de suas desigualdades”, e nesta linha tem-se que os bens personalíssimos 
têm igual valor em qualquer pessoa, independente de etnia, religião, posição social, 
orientação sexual ou qualquer outro fator. E por isso, esta limitação em relação ao 
salário do ofendido traz a ideia de que a personalidade daquele com maior salário é 
superior em relação ao menor. 

O dano moral em sua essência será limitado conforme a sua gravidade, 
repercussão, extensão dos resultados, caráter compensatório, punitivo e repressivo, 
entre outros, e deve ser analisado e estabelecido pelo Juiz caso a caso, pode-se 
falar que é uma previsão legal em branco ou abstrata, tendo em vista que não há 
como precisar e positivar todas as possíveis ofensas aos direitos extrapatrimoniais, 
levando em conta que a imaginação humana é imprevisível e imensurável. 

Esta disposição pode ser mera tentativa precipitada do legislativo nacional de 
brecar a sensação de enriquecimento ilícito passada pela justiça trabalhista, tendo 
em vista que se tornou comum a qualquer empregado demandar judicialmente 
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direitos que ao tempo de sua atividade nunca lhe afetou a moral ou causou 
prejuízos. 

Porém, incentivado por amigos, afins, e advogados, o faz se valendo 
indevidamente do princípio do in dubio pro operario37, e da inversão do ônus da 
prova que lhe é atribuído por ser parte hipossuficiente da relação processual 
trabalhista. 

É notório que em diversas ocasiões o uso da Justiça do Trabalho pelo 
empregado se mostra arbitrário e de má-fé, porém, está claro também que a 
limitação ou padronização para aferição e imposição da indenização por dano 
extrapatrimonial da maneira como foi feita é no mínimo inconstitucional. 

O que se nota do texto da Lei nº 13.467 de 2017, é sua disposição 
completamente desprovida de técnica jurídica, tendo em vista que viola claramente 
preceitos constitucionais basilares e imutáveis, bem como posicionamentos 
consolidados do próprio Supremo Tribunal Federal a respeito do tema. 

Com efeito, sabe-se que não houve qualquer participação de entidades 
capazes de expor sua opinião técnico-jurídica na legislação reformadora, visto que 
não foram ouvidos membros da magistratura, doutrinadores ou representantes da 
Ordem dos Advogados do Brasil, sujeitos estes dotados de capacidade técnica 
efetiva para discutir os pontos mais relevantes no âmbito do Direito do Trabalho. 

Tais precauções se mostram ainda mais relevantes por se tratar de alteração 
substancial referente à proteção de direitos fundamentais, salvaguardados com 
caráter imutável no texto constitucional, permitidas apenas as alterações no sentido 
de aumentar os direitos e garantias fundamentais, e nunca restringi-los ou reduzi-
los, o que ocorreu com a “Reforma Trabalhista”. 

Assim, tem-se que certamente estas novas regras serão objeto de 
controvérsias nos tribunais e brevemente no órgão máximo da justiça brasileira, 
levando em conta que sua previsão contraria diretamente o texto constitucional e 
principalmente viola direitos fundamentais, como por exemplo a igualdade, o que 
não se permite no atual sistema constitucional. 

Destaca-se que é notório o posicionamento do Supremo Tribunal Federal em 
sentido contrário à tarifação de qualquer reparação por danos morais, considerando 
se tratar de um ato contrário aos princípios constitucionais e consequentemente 
inconstitucional por natureza. 

A exemplo, tem-se a seguinte decisão proferida pelo Egrégio Tribunal no ano 
de 2004: 

 

CONSTITUCIONAL. CIVIL. DANO MORAL: OFENSA PRATICADA PELA 
IMPRENSA. INDENIZAÇÃO: TARIFAÇÃO. Lei 5.250/67 - Lei de Imprensa, 
art. 52: NÃO-RECEPÇÃO PELA CF/88, artigo 5º, incisos V e X. RE 
INTERPOSTO COM FUNDAMENTO NAS 191 Artigos Reforma Trabalhista 
III ALÍNEAS a e b. I. - O acórdão recorrido decidiu que o art. 52 da Lei 
5.250, de 1967 - Lei de Imprensa - não foi recebido pela CF/88. RE 
interposto com base nas alíneas a e b (CF, art. 102, III, a e b). Não-
conhecimento do RE com base na alínea b, por isso que o acórdão não 
declarou a inconstitucionalidade do art. 52 da Lei 5.250/67. É que não há 
falar em inconstitucionalidade superveniente. Tem-se, em tal caso, a 
aplicação da conhecida doutrina de Kelsen: as normas infraconstitucionais 
anteriores à Constituição, com esta incompatíveis, não são por ela 
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recebidas. Noutras palavras, ocorre derrogação, pela Constituição nova, de 
normas infraconstitucionais com esta incompatíveis. II. - A Constituição de 
1988 emprestou à reparação decorrente do dano moral tratamento especial 
- C.F., art. 5º, V e X - desejando que a indenização decorrente desse dano 
fosse a mais ampla. Posta a questão nesses termos, não seria possível 
sujeitá-la aos limites estreitos da lei de imprensa. Se o fizéssemos, 
estaríamos interpretando a Constituição no rumo da lei ordinária, quando é 
de sabença comum que as leis devem ser interpretadas no rumo da 
Constituição. III. - Não-recepção, pela CF/88, do art. 52 da Lei 5.250/67 - Lei 
de Imprensa. IV. - Precedentes do STF relativamente ao art. 56 da Lei 
5.250/67: RE 348.827/RJ e 420.784/SP, Velloso, 2ª Turma, 1º.6.2004. V. - 
RE conhecido - alínea a -, mas improvido. RE - alínea b - não conhecido

38
 

 

Neste caso, a Lei nº 5.250, de 1967 – Lei de Imprensa – trazia uma limitação 
ao valor da indenização derivada da exploração por meio de informação ou 
divulgação exercida pela empresa, e por isso a Suprema Corte julgou no sentido da 
não recepção da referida Lei, tendo em vista que a Constituição de 1988 trouxe 
tratamento especial ao dano moral, e por isso sua aplicação não poderia ficar 
cerceada pelos limites da lei ordinária e sim a lei ordinária sob a égide da 
Constituição. 

Tal inconstitucionalidade da Lei de Imprensa foi consubstanciada na ADPF 
130 de 2009, que a declarou completamente contrária a nova ordem constitucional 
e decretou a sua não recepção pela Constituição de 1988. 

Neste sentido vale ressaltar parte do voto proferido pelo Ministro Ricardo 
Lewandowski, ao acompanhar o volto do Ministro Celso de Mello, relator da ADPF 
130/2009, que diz: 

 

[...] a indenização por dano moral - depois de uma certa perplexidade inicial 
por parte dos magistrados - vem sendo normalmente fixada pelos juízes e 
tribunais, sem quaisquer exageros, aliás, com muita parcimônia, tendo em 
vista os princípios da equidade e da razoabilidade, além de outros critérios 
como o da gravidade e a extensão do dano; a reincidência do ofensor; a 
posição profissional e social do ofendido; e a condição financeira do 
ofendido e do ofensor. Tais decisões, de resto, podem ser sempre 
submetidas ao crivo do sistema recursal. Esta Suprema Corte, no tocante à 
indenização por dano moral, de longa data, cristalizou jurisprudência no 
sentido de que o art. 52 e 56 da Lei de Imprensa não foram recepcionados 
pela Constituição, com o que afastou a possibilidade do estabelecimento de 
qualquer tarifação, confirmando, nesse aspecto, a Súmula 281 do Superior 
Tribunal de Justiça.

39
 

 

Notadamente, a posição da Suprema Corte como demonstrada nestas decisões 
vêm sendo no sentido da não tarifação dos danos morais, uma vez que violam por 
completo o texto constitucional, e por isso entende-se como inconstitucionais os 
parágrafos 1º, 2º e 3º da Lei nº 13.467 de 2017, pois violam o princípio da igualdade 
e da dignidade da pessoa humana, além de serem contrários à Ordem 
Constitucional vigente. 
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3.6 MEDIDA PROVISÓRIA N° 808 DE 2017 
 

A referida Medida Provisória publicada em 14 de novembro de 2017, trouxe 
uma significativa alteração em vários pontos controversos da recém publicada 
“Reforma Trabalhista”, porém um dos principais pontos alterados fora no que tange 
à indenização dos danos extrapatrimoniais. 

Como apresentado anteriormente, os danos extrapatrimoniais foram taxados 
sob os limites do salário contratual do ofendido, porém a Medida Provisória nº 808 
de 2017, alterou a base de cálculo da taxatividade, e estabeleu como parâmetro 
para a liquidação dos danos extrapatrimoniais o valor do máximo dos benefícios do 
Regime Geral de Previdência Social. 

Com a referida Medida, houve a diminuição da evidente inconstitucionalidade 
trazida pela Lei nº 13.467 de 2017, tendo em vista que não haveria mais a diferença 
entre a indenização daquele que aufere maior salário, para o ofendido que tem 
renda de no patamar mínimo nacional. 

Como explanado no tópico anterior, as indenizações derivadas das violações 
de direitos no âmbito do trabalho estavam taxadas nos limites do salário do 
ofendido, de modo que uma conduta danosa inteiramente igual, resultaria em 
indenizações diferentes, de forma a relativizar o direito fundamental em si. 

Com a taxatividade nos limites do valor máximo do benefício do Regime 
Geral de Previdência Social, tal discrepância e desigualdade nas indenizações 
deixou de existir, restando apenas a sua patente e incontestável 
inconstitucionalidade. 

Contudo, após o período máximo de vigência, a referida Medida Provisória 
perdeu sua eficácia, ante a sua não conversão em Lei pelo Congresso Nacional, de 
modo que a este tempo voltou a vigorar em sua integralidade o texto publicado na 
Lei nº 13.467 de 2017. 

Diante disso, hoje, vige em nosso ordenamento jurídico trabalhista esta 
aberração legislativa, onde além de taxar um direito fundamental subjetivo e de 
aferição complexa, o legislador limitou a indenização à renda do ofendido, fazendo 
com que um mesmo direito fundamental seja valorado de forma distinta em um 
mesmo contexto violador, relativizando e contrariando veementemente o 
ordenamento constitucional vigente. 
 
4. CONCLUSÃO 

 Por fim, destaca-se que a Esfera Trabalhista atualmente alberga o maior 
volume de demandas extrapatrimoniais do que qualquer outro ramo do Direito. 
Porém, como demonstrado, a reforma produzida pelo legislativo no sentido de 
barrar o possível uso desmedido deste instituto, contrariou valores e princípios do 
Direito, e até mesmo o texto constitucional vigente, pois a criação modificação ou 
extinção das diretrizes do dano moral é matéria complexa e subjetiva, devendo ser 
analisada caso a caso pelo julgador observados os requisitos essenciais para 
configuração e sopesada a extensão do dano. 

Desta forma, não há possibilidade de se padronizar ou limitar sua instituição 
ou aferição, tendo em vista apenas o salário contratual do ofendido, sob pena de 
discriminação e desvalorização de sua personalidade. 

A interpretação que se tem com a nova disposição legal é que a moral da 
pessoa com maior salário possui valor superior em relação àquele com menor 
renda, sendo considerados os requisitos de gravidade da conduta, extensão do 
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dano, e todas as demais circunstancias que compõe a lesão, subsidiárias na 
liquidação da indenização. 

Por isso, entende-se que “Reforma Trabalhista” trouxe consigo patente 
desigualdade, contrariando valores amplamente protegidos pelo direito interno e 
externo, de modo que a igualdade não possui somente uma previsão interna do 
Direito Brasileiro, mas sim é um dos vetores da proteção aos direitos humanos em 
âmbito global, visto que após o advento da Revolução Francesa, em que se buscou 
em síntese garantir as liberdades civis e melhorar a qualidade de vida, surgiram os 
fundamentos da garantia dos direitos humanos, que são a Liberdade, Igualdade e 
Fraternidade. 
Nesta toada, resta claro que a atribuição de indenização a violações ao patrimônio 
moral não estará servindo ao fim que se destina que é coibir e desestimular a 
referida prática, além de tentar reestabelecer o status quo ante da personalidade do 
ofendido, e sim apenas fixando uma contraprestação à violação moral da vítima, de 
modo a relativizar e expor a risco um importante direito fundamental, bem como a 
segurança jurídica brasileira. 
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RESUMO 

 
O artigo busca analisar o tema da separação obrigatória de bens com relação ao 
matrimônio contraído por pessoas maiores de setenta anos, com a conceituação de 
casamento, sua natureza jurídica, bem como o procedimento para sua celebração, 
desde os documentos necessários até o momento da cerimônia. Ademais, intenta-se 
desenvolver um raciocínio jurídico-social acerca dos pontos positivos e negativos de 
tal regime, sendo a abordagem principal, a aplicabilidade do artigo 1.641 do Código 
Civil frente a súmula 377 do Supremo Tribunal Federal, com a ponderação quanto à 
incapacidade presumida que o Código Civil confere ao maior de 70 anos para fins de 
matrimônio em expressa violação à dignidade da pessoa humana. 
Palavras-chave: Idoso. Casamento. Separação de Bens. 
 
 

ABSTRACT 
 
This article seeks to analyze the subject of the compulsory separation of property in 
relation to marriage contracted by persons over seventy, with the conceptualization of 
marriage, its legal nature, as well as the procedure for its celebration, from the 
necessary documents until the moment of the marriage. ceremony. In addition, it 
intends to develop a juridical-social reasoning about the positive and negative points 
of such regime, being the main approach, the applicability of article 1,641 of the Civil 
Code against the supreme court summary 377, with the consideration of the 
presumed incapacity that the Civil Code confers on those over 70 for marriage 
purposes in express violation of the dignity of the human person. 
Key-words: Elder. Joint Custody. Marriage. Separation of Goods. 
 
 
1. INTRODUÇÃO 

O casamento está regulamentado pelos artigos 1.511 a 1.570 do Código Civil 
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Brasileiro, em seu Livro IV, sendo a entidade familiar mais comum regulada pelo 
Código Civil de 2002, conhecida como a forma mais costumeira de constituir família, 
sendo desprezadas as demais formas que já existiam desde a Constituição de 
1988, como por exemplo a união estável, que se trata da união duradoura de duas 
pessoas com intenção de formar família sem que ocorra todo o procedimento formal 
do casamento. 

O conceito de casamento se dá com a ideia do verbo casar, que significa: 
juntar, unir, ligar, associar. O dicionário Aurélio4 caracteriza como:  

 
"união que, efetuada de modo voluntário e entre duas pessoas, é 
sancionada de acordo com a lei, dando origem a uma família. Cerimônia, 
civil e/ou religiosa, em que se celebra a ação do casamento. [Por Extensão] 
Qualquer relação que se pode assemelhar ao casamento; que estabelece 
uma relação de semelhança àquela entre os cônjuges. [Figurado] Ligação 
associativa; aliança: o casamento econômico de dois países. [Figurado] 
Ação daquilo que se combina de maneira harmoniosa ou íntima: o 
casamento entre a verdade e a realidade. Ação ou efeito de casar ou de se 
casar". 
 

Quando um casal deseja contrair matrimônio, deve-se escolher o regime de 
bens a qual entendem ser o melhor para ambos, porém em algumas situações é 
exigido a imposição de um específico regime de bens, como no caso dos maiores 
de setenta anos, a qual deve ser adotado o de separação de bens.  

Tal imposição tem o intuito de proteger o idoso por sua vulnerabilidade, a fim 
de que não seja lesado por cônjuge que vise apenas riqueza, o que gerou 
questionamentos no direto brasileiro quanto a inconstitucionalidade da referida 
exigência. 

O artigo 5º, caput, da Constituição Federal estabelece que: “todos são iguais 
perante a lei”. Dessa forma, como pode-se resguardar tais direitos em consonância 
com o princípio da dignidade da pessoa humana, da igualdade e liberdade, sendo 
que pessoas maiores de setenta anos nem mesmo são consideradas capazes de 
escolher o regime de casamento em virtude da senilidade. 

Assim, ante a relevância do tema, o artigo tratará sobre o a restrição ao 
regime de bens no casamento onde um dos cônjuges seja maior de 70 anos, suas 
implicações e possíveis incongruências com a Constituição Federal de 1988. 

 
2. METODOLOGIA 

A metodologia utilizada foi revisão bibliográfica, com base em obras 
pertinentes ao tema e a abordagem de documentos relacionados a temática que, 
associados, conduzem a análise do tema proposto, haja vista a relevância do 
assunto tratado. 
 
3. DESENVOLVIMENTO 

3.1 CONCEITO DE CASAMENTO 
 

O casamento se trata de um instituto civil, que estabelece a união entre duas 
pessoas com o objetivo de vida em comum, com base na igualdade de direitos e 
deveres. Na concepção de Tartuce (2019, p. 48): "[...] casamento pode ser 
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conceituado como a união de duas pessoas, reconhecida e regulamentada pelo 
Estado, formada com o objetivo de constituição de uma família e baseado em um 
vínculo de afeto". 

É realizado em um Cartório de Registro Civil atendida as formalidades legais 
que são a habilitação do casamento, celebração e o registro, ou seja, consiste na 
entidade familiar constituída com base no atendimento das solenidades legais. 
 
3.2 NATUREZA JURÍDICA DO CASAMENTO 
 

A natureza jurídica do casamento é um ponto que apresenta controvérsia em 
relação a sua compreensão para o direito brasileiro. 

Tal posicionamento é dividido de três formas: como um contrato, como uma 
instituição, e ainda um ato complexo que pode ter caráter híbrido, misto ou eclético. 
Nas palavras de Gonçalves, divide-se da seguinte forma: 

 
 uanto   nature a  ur dica, o casamento, na concepção cl ssica, tamb m 
c amada de indi idualista,   uma relação puramente contratual, resultante 
de um acordo de  ontades, como acontece nos contratos em geral.   
doutrina institucionalista, tamb m denominada supraindi idualista, sustenta 
que o casamento   uma grande instituição social, a ela aderindo os que se 
casam.   terceira corrente, a ecl tica, constitui uma fusão das anteriores, 
pois considera o casamento um ato comple o: um contrato especial, do 
direito de fam lia, mediante o qual os nubentes aderem a uma instituição 
pr -organi ada, alcançando o estado matrimonial.   O       ,     , p. 
14). 

 
Na teoria contratualista, o casamento é um negócio jurídico que depende da 

livre manifestação de vontade das partes para que seja realizado, para o fim de 
produzir efeitos patrimoniais que são regulados conforme o regime de bens adotado. 
A teoria da instituição compreende que é estabelecido deveres e direitos dos 
cônjuges conforme as normas, o que a lei prescreve, não podendo ser mitigado pela 
vontade das partes, portanto não tendo caráter contratual uma vez que não 
regulamenta somente os patrimônios, mas também objetivos pessoais que não tem 
objeto de contrato.  

A terceira e última corrente entende que o casamento tem autonomia de 
vontade das partes, remetendo apenas na liberdade de escolher o parceiro, o 
regime de bens e a permanência na relação familiar. Como efeito pessoal, se dá a 
alteração do estado civil, os vínculos de parentesco que surgem, alteração de nome, 
fidelidade entre outros, afastando-se a esta essência contratual já que resultados 
pessoais não podem ser regulados por contrato. Dessa forma, esta terceira corrente 
entende que o casamento é um contrato somente em sua formação, mas no seu 
curso é um instituto configurado de forma mista híbrida e eclética agrupando as duas 
correntes acima referidas. 

 
3.3 HABILITAÇÃO PARA O CASAMENTO 
 

O processo de habilitação para o casamento é realizado perante o 
registrador civil, e tem a finalidade de garantir a regularidade, legalidade e 
segurança jurídica, como afirma Gonçalves: 

 
O casamento   cercado de um  erdadeiro ritual, com significati a incid ncia 
de normas de ordem p blica. Os nubentes, munidos da certidão de 
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 abilitação passada pelo oficial do registro, de em peticionar   autoridade 
que presidir  o ato, requerendo a designação do dia,  ora e local de sua 
celebração.   O       ,     , p.    . 

 
A habilitação significa dizer que os nubentes podem se casar sem ter algo 

que os impeça de contrair o matrimônio, em que são exigidos alguns requisitos e é 
verificado a capacidade para o casamento, ausência de impedimentos e de causas 
suspensivas, legalidade e validade do casamento pretendido, regularidade de 
escolha de nome e ainda regularidade do regime de bens escolhido. 

São requisitos para o processo de habilitação: 
 

Art. 1.525. O requerimento de habilitação para o casamento será firmado 
por ambos os nubentes, de próprio punho, ou, a seu pedido, por procurador, 
e deve ser instruído com os seguintes documentos: 
I - certidão de nascimento ou documento equivalente; 
II - autorização por escrito das pessoas sob cuja dependência legal 
estiverem, ou ato judicial que a supra; 
III - declaração de duas testemunhas maiores, parentes ou não, que 
atestem conhecê-los e afirmem não existir impedimento que os iniba de 
casar; 
IV - declaração do estado civil, do domicílio e da residência atual dos 
contraentes e de seus pais, se forem conhecidos; 
V - certidão de óbito do cônjuge falecido, de sentença declaratória de 
nulidade ou de anulação de casamento, transitada em julgado, ou do 
registro da sentença de divórcio. (BRASIL, 2002). 

 
Após análise da documentação apresentada pelos nubentes, o oficial do 

Registro Civil expedirá o Edital de Proclamas que ficará fixado no edital do Registro 
Civil das circunscrições dos noivos por 15 (quinze) dias corridos. Decorrido tal prazo, 
conforme pre   os arts.  .5   “cumpridas as formalidades dos arts. 1.526 e 1.527 e 
verificada a inexistência de fato obstativo, o oficial do registro extrairá o certificado 
de  abilitação” e o artigo 1.532. “a eficácia da habilitação será de noventa dias, a 
contar da data em que foi e tra do o certificado”, sem que seja apresentada 
nenhuma causa suspensiva ou impedimento o oficial expedirá o certificado de 
habilitação, e os nubentes terão o prazo de 90 (noventa) dias para contrair o 
matrimônio conforme cita o dispositivo acima. 

 
3.4 CAUSAS SUSPENSIVAS E IMPEDITIVAS DO CASAMENTO 
 

Para que a habilitação aconteça conforme a lei regula é necessário atender 
as causas impeditivas e suspensivas do casamento, uma vez que poderão constituir 
empecilho para a expedição do certificado de habilitação. 

Os fatos que impedem o casamento estão mencionados no art. 1.521 e 
1.522 do Código Civil de 2002, são eles: 

 
Art. 1.521. Não podem casar: 
I - os ascendentes com os descendentes, seja o parentesco natural ou civil; 
II - os afins em linha reta; 
III - o adotante com quem foi cônjuge do adotado e o adotado com quem o 
foi do adotante; 
IV - os irmãos, unilaterais ou bilaterais, e demais colaterais, até o terceiro 
grau inclusive; 
V - o adotado com o filho do adotante; 
VI - as pessoas casadas; 
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VII - o cônjuge sobrevivente com o condenado por homicídio ou tentativa de 
homicídio contra o seu consorte. 
Art. 1.522. Os impedimentos podem ser opostos, até o momento da 
celebração do casamento, por qualquer pessoa capaz. 
Parágrafo único. Se o juiz, ou o oficial de registro, tiver conhecimento da 
existência de algum impedimento, será obrigado a declará-lo. (BRASIL, 
2002). 

 
Realizado o casamento com um dos vícios mencionados, o assento será 

nulo, conforme palavras do doutrinador Madaleno (2017, p. 107): "Os impedimentos 
traduzem a proibição imposta pela lei à realização de um casamento, e se 
transposta esta barreira, desavisada ou deliberadamente pelos nubentes, o 
ordenamento jurídico sanciona as núpcias com decreto de nulidade total". E ainda 
conforme dispõe o artigo 1548, do Código Civil: "é nulo o casamento contraído: I- 
revogado, II - por infringência de impedimento". 

As causas suspensivas diferente do impedimento, por não violarem a ordem 
pública, mas somente interesses privados, caso não sejam observadas, acarretarão 
sanção patrimonial aos nubentes, como ensina Madaleno: 

 
As causas suspensivas embora obstem a realização do casamento podem 
deixar de ser aplicadas por autorização judicial, e mesmo sendo violadas 
jamais se constituirão em motivo para a invalidade do matrimônio. A pena 
para quem desobedece qualquer uma das orientações suspensivas do 
artigo 1.523 do Código Civil é a de se ver compelido a casar pelo regime 
legal da separação de bens (CC, art. 1.641, inc. I). (MADALENO, 2017, p. 
112). 

 
Portanto, existente causa suspensiva, e se ela for arguida por qualquer um 

dos legitimados durante o período de habilitação, o casamento será suspenso até 
que cesse a causa a que deu origem, se esta não for alegada pelos legitimados o 
casamento seguirá seu curso e será válido, desde que imposto o regime de 
separação obrigatória de bens. 

As causas suspensivas estão especificadas no art. 1.523, do Código Civil: 
 

Art. 1.523. Não devem casar:  
I - o viúvo ou a viúva que tiver filho do cônjuge falecido, enquanto não fizer 
inventário dos bens do casal e der partilha aos herdeiros;  
II - a viúva, ou a mulher cujo casamento se desfez por ser nulo ou ter sido 
anulado, até dez meses depois do começo da viuvez, ou da dissolução da 
sociedade conjugal;  
III - o divorciado, enquanto não houver sido homologada ou decidida a 
partilha dos bens do casal; 
IV - o tutor ou o curador e os seus descendentes, ascendentes, irmãos, 
cunhados ou sobrinhos, com a pessoa tutelada ou curatelada, enquanto não 
cessar a tutela ou curatela, e não estiverem saldadas as respectivas contas. 
Parágrafo único. É permitido aos nubentes solicitar ao juiz que não lhes 
sejam aplicadas as causas suspensivas previstas nos incisos I, III e IV deste 
artigo, provando-se a inexistência de prejuízo, respectivamente, para o 
herdeiro, para o ex-cônjuge e para a pessoa tutelada ou curatelada; no caso 
do inciso II, a nubente deverá provar nascimento de filho, ou inexistência de 
gravidez, na fluência do prazo. (BRASIL, 2002). 

 
As causas previstas nos incisos I e III tencionam evitar confusão patrimonial, 

de forma que enquanto não estiver feita a partilha de casamento anterior, não é 
possível apurar com facilidade os bens adquiridos no casamento antecedente e os 
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da nova comunhão, criando um embaraço de bens, sendo prejudicial não somente 
para o cônjuge anterior, mais também ao atual e ainda aos herdeiros 

 
 
 
3.5 CELEBRAÇÃO DO CASAMENTO 

 
A celebração do casamento está elencada nos artigos 1.533 a 1.542 do 

Código Civil Brasileiro, podendo sua celebração ser civil ou religiosa, para prestigiar 
a liberdade religiosa e ainda a tradição, admitindo-se o civil. 

Conforme entendimento de Madaleno: 
 

A celebração das núpcias se constitui em um conjunto de formalidades e 
solenidades previstas em lei, e que se não observadas acarretam a 
nulidade do casamento, com vistas a extrair dos nubentes o seu inequívoco 
consentimento à celebração da união conjugal. Deixando de ser observadas 
as formalidades da celebração nupcial, sua supressão importará na 
nulidade do ato, diante do prescrito nos incisos IV e V do artigo 166 do 
Código Civil. (MADALENO, 2017, p. 128). 

 
Sua celebração se dá de forma gratuita, conforme dispõe o artigo 226, § 1° 

da Constituição Federal, o que pode ser cobrada é a taxa pelo serviço de 
habilitação, registro e a primeira certidão do casamento, salvo no caso de pessoas 
declaradamente pobres. 

O local, data e o horário da celebração são determinados pela autoridade 
que for presidir o ato, podendo o local ser no cartório ou em outro edifício a escolha 
dos nubentes, desde que haja o consentimento da autoridade celebrante. A lei é 
clara em relação a escolha do local, data e hora ser da autoridade que presidir o ato, 
como afirma o art.  .5  , do Código Ci il Brasileiro: “celebrar-se-á o casamento, no 
dia, hora e lugar previamente designados pela autoridade que houver de presidir o 
ato, mediante petição dos contraentes, que se mostrem habilitados com a certidão 
do art. 1.531”, porém este deve ter razoabilidade e levar em conta a disponibilidade 
dos nubentes, dando-lhes diversas opções de datas para que melhor escolham, uma 
vez que será uma data significativa, normalmente comemorada com festas e 
cerimônias na presença de amigos e familiares, como nos ensina Gonçalves: 

 
O local em geral   a sede do próprio cartório onde se processou a 
 abilitação, mas pode ser escol ido outro, p blico ou particular, como 
clubes, sal es de festas, templos religiosos, casa de um dos nubentes etc. 
  importante que as portas permaneçam abertas, a fim de possibilitar a 
oposição de e entuais impedimentos por qualquer pessoa.  o tocante   
 ora, pode ser reali ado durante o dia ou   noite, e em qualquer dia, 
inclusive aos domingos. (GONÇALVES, 2017, p. 34). 

 
A celebração deve ser solene de forma a garantir a livre, espontânea e 

consciente afirmação da vontade dos nubentes, realizando-se de forma pública com 
as portas abertas na presença de duas testemunhas parentes ou não se o mesmo 
for celebrado no edifício do cartório, quatro se for em prédio distinto ou se um dos 
contraentes não puder ou não souber assinar, em concordância com o art. 1.534, e 
seus parágrafos do Código Civil:  

 
Art. 1.534. A solenidade realizar-se-á na sede do cartório, com toda 
publicidade, a portas abertas, presentes pelo menos duas testemunhas, 



VI Encontro de Pesquisa e X Encontro de Iniciação Científica da FATEB – Telêmaco Borba - PR, 24 e 25 de 
outubro de 2019 

 

parentes ou não dos contraentes, ou, querendo as partes e consentindo a 
autoridade celebrante, noutro edifício público ou particular. 
§ 1° Quando o casamento for em edifício particular, ficará este de portas 
abertas durante o ato. 
§ 2°

 
Serão quatro as testemunhas na hipótese do parágrafo anterior e se 

algum dos contraentes não souber ou não puder escrever. (BRASIL, 2002). 

 
Será a cerimônia feita na presença das testemunhas, dos nubentes ou seu 

procurador, oficial do registro civil e o presidente do ato, e após ouvida a afirmação 
que pretendem se casar por livre e espontânea vontade, será declarado efetuado o 
casamento com a seguinte frase conforme o art.  .5 5, CC “de acordo com a 
vontade que ambos acabais de afirmar perante mim, vos receberdes por marido e 
mul er, eu, em nome da lei,  os declaro casados”. 

Logo após será lavrado o assento no livro de casamento, este será assinado 
pelo presidente do ato, cônjuges testemunhas e o oficial de registro civil. Uma vez 
que um dos nubentes por gozação falar que se recusa, que não é de livre e 
espontânea vontade ou demonstrar arrependimento, o casamento será suspenso, 
não sendo possível a retratação no mesmo dia. 

 
3.6 QUANTO AOS REGIMES DE BENS 

 
O atual Código Civil de 2002, disciplina os regimes de bens existentes no 

Brasil, quais sejam: regime de comunhão parcial de bens, comunhão universal de 
bens, separação de bens, separação obrigatória de bens e participação final dos 
aquestos. Tartuce afirma  

 
Regime matrimonial de bens pode ser conceituado como o conjunto de 
regras relacionadas com interesses patrimoniais ou econômicos resultantes 
da entidade familiar, sendo as suas normas, em regra, de ordem privada. 
(TARTUCE, 2019, p. 134). 

 
Dessa forma, entende-se que o regime de bens escolhido pelos cônjuges 

antes da celebração do casamento é de interesse patrimonial, que terá grande 
importância para esclarecer a quem pertence tais bens em conformidade com o 
regime de bens adotado. 

Entende-se, portanto que o regime bens tem natureza patrimonial e seus 
resultados se dão na constância do casamento e em virtude de uma futura 
dissolução dessa união a qual será feita a divisão dos bens conforme o regime 
adotado. Assim diz Nader:  

 
Regime de bens é o estatuto que rege os interesses patrimoniais na 
constância do casamento, cujos efeitos se fazem notar especialmente em 
face de eventual ruptura na vida conjugal. O regime dispõe a respeito dos 
bens existentes à época do consórcio, os adquiridos durante a vida em 
comum, bem como define o critério de administração dos bens em geral. 
Como o patrimônio se compõe do ativo e passivo, aquele composto pelas 
coisas móveis, imóveis e créditos, e este, pelas obrigações, o regime 
compreende um e outro. Dada a importância do fator econômico, tanto para 
a vida individual quanto familiar, obrigatoriamente o casamento, a união 
estável e a união homoafetiva se submetem a uma determinada modalidade 
de regime de bens. Não há consórcio sem um regime correspondente. 
(NADER, 2016, p. 416). 
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Diante disso, não se pode falar em casamento sem que haja prévia escolha 
do regime para que seja definida como ficará a partilha dos bens adquiridos anterior 
ao casamento e na vigência deste. 

O regime de bens tem a finalidade de regulamentar a situação dos bens 
adquiridos que servem para contentar as necessidades do casal e de seus 
descendentes, escolhendo um dos disponíveis no direito brasileiros quais sejam: 
regime de comunhão parcial bens, comunhão universal de bens, separação de bens 
(exceção separação obrigatória de bens) e participação final nos aquestos, a qual o 
patrimônio adquirido será regulamentado quanto a seu uso gozo e disponibilidade 
acerca do regime escol ido, assim asse era Ri  ardo     9, p. 5    “[...] 
disciplinam-se a propriedade, a administração, o gozo e a disponibilidade dos bens; 
a responsabilidade dos cônjuges por suas dívidas e as fórmulas para o 
partil amento dos bens quando da dissolução da sociedade con ugal”. 

Uma das novidades trazidas pelo Código Civil de 2002, que não era possível 
no Código de 1916 é a possibilidade de alteração do regime de bens, o chamado 
princípio da mutualidade do regime adotado, regulamentado no §  º do art.  .6 9: “  
admissível alteração do regime de bens, mediante autorização judicial em pedido 
motivado de ambos os cônjuges, apurada a procedência das razões invocadas e 
ressal ados os direitos de terceiros”. 

Em decorrência de tal princípio é que se baseia a possibilidade da alteração 
do regime de bens em até mesmo casamentos celebrados anteriores a promulgação 
do Código Civil de 2002, ou seja, os casamentos que foram celebrados na vigência 
do Código de 1916, porém para que a alteração seja deferida deve-se ter motivos 
justificáveis, sendo admissível a vontade dos cônjuges desde que não seja 
prejudicial às modificações ocorridas no regime anterior adotado. 

Essa alteração obedece às regras mencionadas no artigo 734 do Código de 
Processo Civil: 

 
Art. 734. A alteração do regime de bens do casamento, observados os 
requisitos legais, poderá ser requerida, motivadamente, em petição 
assinada por ambos os cônjuges, na qual serão expostas as razões que 
justificam a alteração, ressalvados os direitos de terceiros. 
§ 1º Ao receber a petição inicial, o juiz determinará a intimação do Ministério 
Público e a publicação de edital que divulgue a pretendida alteração de 
bens, somente podendo decidir depois de decorrido o prazo de 30 (trinta) 
dias da publicação do edital. 
§ 2º Os cônjuges, na petição inicial ou em petição avulsa, podem propor ao 
juiz meio alternativo de divulgação da alteração do regime de bens, a fim de 
resguardar direitos de terceiros. 
§ 3º Após o trânsito em julgado da sentença, serão expedidos mandados de 
averbação aos cartórios de registro civil e de imóveis e, caso qualquer dos 
cônjuges seja empresário, ao Registro Público de Empresas Mercantis e 
Atividades Afins. (BRASIL, 2015). 

 
Atente-se, conforme cita o artigo, a petição inicial deverá ser requerida pelos 

cônjuges, não sendo aceita a alteração se o pedido for formulado somente por um 
destes. 

 
3.6.1 REGIME DE COMUNHÃO PARCIAL DE BENS 

 
No Código Civil de 1916, tal regime era conhecido como regime de 

separação parcial ou comunhão limitada, atualmente é chamado de regime de 
Comunhão Parcial de Bens, assim denominado pelo Código de 2002, sendo o mais 
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comum atualmente, ou se a, o mais escol ido pelos côn uges “  o que mel or 
atende aos princípios de justiça, por assegurar a autonomia recíproca dos cônjuges, 
conservando cada um deles, a propriedade, a administração e o gozo [...]", assim 
afirma Rizzardo, (2019, p. 587). 

Valerá este regime quando for este de escolha dos noivos, quando o pacto 
antenupcial feito estiver apresentando nulidade ou for ineficaz, e ainda nos casos de 
união estável, quando não houver acordo estipulando o contrário. Tal regime 
dispensa a lavratura do pacto antenupcial perante o tabelionato de notas, uma vez 
que sua escolha é feita apenas com simples declaração das partes no momento em 
que é montada a habilitação do casamento, conforme nos ensina Araújo Junior, 
    8, p.     “[...] O regime de comunhão parcial é, como já se disse, o regime legal; 
isto é, aquele que dispensa a existência de pacto antenupcial, visto que sua escolha 
se d  mediante simples declaração no próprio requerimento de “ abilitação para o 
casamento”. 

Neste regime, o entendimento é que pertencerá ao casal os bens adquiridos 
na constância do casamento, independente de quem adquiriu ou no nome de quem 
estiver: 

 
Art. 1.658. No regime de comunhão parcial, comunicam-se os bens que 
sobrevierem ao casal, na constância do casamento [...]. 
Art. 1.660. Entram na comunhão:I - os bens adquiridos na constância do 
casamento por título oneroso, ainda que só em nome de um dos cônjuges; 
II - os bens adquiridos por fato eventual, com ou sem o concurso de trabalho 
ou despesa anterior; III - os bens adquiridos por doação, herança ou legado, 
em favor de ambos os cônjuges; IV - as benfeitorias em bens particulares de 
cada cônjuge; V - os frutos dos bens comuns, ou dos particulares de cada 
cônjuge, percebidos na constância do casamento, ou pendentes ao tempo 
de cessar a comunhão. (BRASIL, 2002). 

 
Dessa forma, todos os bens, seus frutos e até mesmo os adquiridos por 

doação, herança ou legado em favor de ambos, adquiridos na constância do 
casamento serão partilhados de forma igualitária ao casal, uma vez que a lei 
considera o esforço e participação recíproca. Tal regime é caracterizado dessa 
forma por comunicar determinados bens e valores e pela exclusão de outros 
conforme dispõe o código. 

Será excluído da comunhão o rol citado no art. 1.659, do Código Civil, que 
são chamados de bens incomunicáveis: 

 
Art. 1.659. Excluem-se da comunhão: I - os bens que cada cônjuge possuir 
ao casar, e os que lhe sobrevierem, na constância do casamento, por 
doação ou sucessão, e os sub-rogados em seu lugar;II - os bens adquiridos 
com valores exclusivamente pertencentes a um dos cônjuges em sub-
rogação dos bens particulares;III - as obrigações anteriores ao 
casamento;IV - as obrigações provenientes de atos ilícitos, salvo reversão 
em proveito do casal;V - os bens de uso pessoal, os livros e instrumentos de 
profissão;VI - os proventos do trabalho pessoal de cada cônjuge;VII - as 
pensões, meios-soldos, montepios e outras rendas semelhantes. (BRASIL, 
2002). 

 
Tais bens são excluídos da comunhão uma vez que são adquiridos 

anteriormente à constância do casamento, situação de incomunicabilidade de bem 
também ocorre com a chamada sub-rogação citada no inciso I, do artigo acima 
citado, dessa forma, se o cônjuge tem um bem particular, e depois de contrair o 
matrimônio sob o regime de Comunhão Parcial de Bens o vender, e com o valor 



VI Encontro de Pesquisa e X Encontro de Iniciação Científica da FATEB – Telêmaco Borba - PR, 24 e 25 de 
outubro de 2019 

 

adquirido deste comprar outro imóvel de mesmo valor, tal bem não comunicará, uma 
vez que foi adquirido a título de sub-rogação, conforme nos ensina Madaleno: 

 
[...] como tampouco se comunicam os bens que nestes se sub-rogarem, 
como acontece quando o cônjuge vende um bem incomunicável e com o 
produto desta venda adquire outro de igual valor, e este novo bem adquirido 
por sub-rogação do preço ou da permuta também não se comunica. 
(MADALENO, 2017, p. 751). 

 
Caso a sub-rogação exceda o valor do bem sub-rogado, o excesso irá se 

comunicar. Por exemplo, se o bem particular for vendido no valor de R$ 500 mil 
reais, e o bem sub-rogado adquirido for de R$ 560 mil reais, os R$ 60 mil reais 
excedidos irá comunicar com o cônjuge companheiro.  
 
3.6.2 REGIME DE COMUNHÃO UNIVERSAL DE BENS 
 

Antes da criação da lei nº 6.515/77, o regime de Comunhão Universal de 
Bens não se exigia o pacto antenupcial, tal regime consiste na comunicação de 
todos os bens, adquiridos na constância ou não do matrimônio e até mesmo as 
dívidas: "Por sua estrutura comunicam-se entre os cônjuges todos os seus bens 
presentes e futuros, além de suas dívidas", assevera Madaleno (2017, p. 797). 

Melhor exemplificando, afirma Araújo Junior: 
 

O regime da comunhão universal de bens importa a comunicação de todos 
os bens, ativo e passivo, presentes e futuros, dos cônjuges, que passam a 
formar uma única universalidade. Em outras palavras, tudo o que tinham ao 
casar e tudo o que adquirirem durante o casamento, seja a título oneroso ou 
gratuito, entra para a comunhão, formando-se um patrimônio comum. 
(ARAÚJO JUNIOR, 2018, p. 34). 

 
Assim sendo, todos os bens irão se comunicar, é o que dispõe no artigo 

1.667 do Código Civil "o regime de comunhão universal importa a comunicação de 
todos os bens presentes e futuros dos cônjuges e suas dívidas passivas" (Código 
Civil, 2002). 

Existem algumas exceções, que afastam o caráter de universalidade de 
todos os bens, mencionados no artigo 1.668: 

 
Art. 1.668. São excluídos da comunhão: 
I - os bens doados ou herdados com a cláusula de incomunicabilidade e os 
sub-rogados em seu lugar; 
II - os bens gravados de fideicomisso e o direito do herdeiro fideicomissário, 
antes de realizada a condição suspensiva; 
III - as dívidas anteriores ao casamento, salvo se provierem de despesas 
com seus aprestos, ou reverterem em proveito comum; 
IV - as doações antenupciais feitas por um dos cônjuges ao outro com a 
cláusula de incomunicabilidade; 
V - Os bens nos incisos V a VII do art. 1.659. (BRASIL, 2002). 

 
Os frutos percebidos ou que vençam durante o casamento não se estende a 

natureza de incomunicável, nem mesmo os sub-rogados, assim como ocorre no 
regime de comunhão parcial de bens já explicitado e os doados e herdados desde 
que seja gravado a cláusula de incomunicabilidade, neste último caso, para que não 
se comunique o instrumento de doação deve fazer menção a cláusula de 
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incomunicabilidade, se nada mencionar, tais bens ingressam na partilha para ambos 
os cônjuges  

A administração dos bens poderá ser dirigida a qualquer um dos 
companheiros, contudo, na prática de atos de títulos gratuitos, que cesse o uso e 
gozo dos bens comuns, deverá haver anuência de ambos. 

 
 
3.6.3 REGIME DE PARTICIPAÇÃO FINAL NOS AQUESTOS 

 
Novidade trazida com a entrada em vigor do Código Civil de 2002, o regime 

de participação final nos aquestos se trata de um misto do regime de separação total 
com o de comunhão parcial de bens, que por sua vez na constância do casamento 
aplica-se o regime de separação de bens, a qual cada cônjuge administra seu 
patrimônio como quiser podendo dispor de bens móveis sem anuência do 
companheiro, porém depende de autorização para bens imóveis, e com dissolução 
conjugal aplica-se o regime de comunhão parcial de bens, desta forma diz 
Gonçalves:  

 
 , na realidade, um regime de separação de bens, enquanto durar a 
sociedade con ugal, tendo cada côn uge a e clusi a administração de seu 
patrimônio pessoal, integrado pelos que possu a ao casar e pelos que 
adquirir a qualquer t tulo na const ncia do casamento, podendo li remente 
dispor dos mó eis e dependendo da autori ação do outro para os imó eis. 
(GONÇALVES, 2017, p. 149). 

 
Complementando as palavras de Gonçalves, o Código Civil assim diz em 

seu artigo 1.672 e 1.673:  
 

Art. 1.672. No regime de participação final nos aquestos, cada cônjuge 
possui patrimônio próprio, consoante disposto no artigo seguinte, e lhe 
cabe, à época da dissolução da sociedade conjugal, direito à metade dos 
bens adquiridos pelo casal, a título oneroso, na constância do casamento. 
Art. 1.673. Integram o patrimônio próprio os bens que cada cônjuge possuía 
ao casar e os por ele adquiridos, a qualquer título, na constância do 
casamento. Parágrafo único. A administração desses bens é exclusiva de 
cada cônjuge, que os poderá livremente alienar, se forem móveis. (BRASIL, 
2002). 

 
Em outras palavras, neste regime é exigido que se faça o pacto antenupcial, 

em que cada cônjuge tem seu próprio patrimônio, comunicando apenas os 
adquiridos durante o casamento por título oneroso, numa futura dissolução será 
apurado o montante dos aquestos, ou seja, serão partilhados somente os que foram 
adquiridos na constância do casamento, observando o regime de comunhão parcial 
de bens dividindo os bens em 50% para cada um. Em relação aos bens móveis, 
terão o entendimento de que foram adquiridos durante a união, caso contrário deve 
se provar. Para que os bens imóveis sejam vendidos, é necessária a anuência do 
cônjuge, podendo no pacto antenupcial fazer expressa referência do contrário, 
sendo daí possível a venda sem a outorga do companheiro. 

 
3.6.4 REGIME DE SEPARAÇÃO CONVENCIONAL DE BENS 

 
O regime de separação de bens se subdivide de duas formas: regime de 

separação convencional de bens, e regime de separação obrigatória de bens. No 
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primeiro, a escolha advém da escolha dos cônjuges, consensual e simples vontade 
dos mesmos. O segundo vem de imposição da lei, quando um dos cônjuges forem 
maior de 70 anos, ou em casos que necessita de suprimento judicial quando houver 
menor de idade por exemplo, e ainda quando houver causas suspensivas para que 
o casamento seja celebrado. 

Esta modalidade de regime exige que seja feito pacto antenupcial, defende a 
ideia de completa separação de todos os bens dos cônjuges, não havendo a 
comunicação de qualquer bem, seja antes ou depois do matrimônio, cabendo a 
administração destes exclusivamente a cada um dos cônjuges, dessa forma existe a 
possibilidade de cada um alienar ou gravar ônus aos bens tanto móveis quanto 
imóveis, sem a outorga marital, elucida Tartuce: 

 
[...] traz a regra básica quanto ao regime, ou seja, a de que não haverá a 
comunicação de qualquer bem, seja posterior ou anterior à celebração do 
casamento, cabendo a administração desses bens de forma exclusiva a 
cada um dos cônjuges. Justamente por isso, cada um dos cônjuges poderá 
alienar ou gravar com ônus real os seus bens mesmo sendo imóveis, nas 
hipóteses em que foi convencionada a separação de bens. (TARTUCE, 
2019, p. 203). 

 
Quando dissolvida a união, cada cônjuge terá direito ao patrimônio que era 

de sua propriedade, ou seja, cada um permanece com seu respectivo bem, o 
patrimônio particular de cada um pertence a si mesmo, não se comunicando antes 
durante ou depois de cessada a união. 

Há uma exceção a tal regra, que consiste na possibilidade de um dos 
conviventes comprovar que houve participação de esforço na aquisição de 
determinado bem que esteja registrado no nome de um destes, tal entendimento 
visando evitar o enriquecimento ilícito, dessarte afirma Tartuce:  
 

[...] os bens e rendimentos que devem compor a sociedade de fato são 
aqueles que foram adquiridos pelo esforço de ambos os cônjuges, cabendo 
a prova por quem alega o direito no caso concreto. Não há uma simples 
meação, pois a solução se dá no campo do Direito das Obrigações, 
especialmente com a regra que veda o enriquecimento sem causa prevista 
no art. 88  do Código Ci il: “ quele que, sem  usta causa, se enriquecer   
custa de outrem, será obrigado a restituir o indevidamente auferido, feita a 
atualização dos valores monetários. Parágrafo único. Se o enriquecimento 
tiver por objeto coisa determinada, quem a recebeu é obrigado a restituí-la, 
e, se a coisa não mais subsistir, a restituição se fará pelo valor do bem na 
 poca em que foi e igido”. Reafirme-se, pois esse é um ponto fundamental, 
que cabe ao cônjuge que pretende a divisão o ônus de provar quais bens e 
rendimentos foram adquiridos com a sua ajuda efetiva. (TARTUCE, 2019, p. 
205). 

 
Via de regra, a ideia de separação resulta somente do patrimônio, visto que 

é dever do casal na medida de suas capacidades financeiras, arcar com as 
despesas mensais de moradia, e os deveres de criação com os filhos, podendo ser 
diferente caso estipulado no pacto antenupcial, conforme nos ensina Pereira (2017, 
p. 278) "separados que são os patrimônios, cada um dos cônjuges tem de contribuir 
para as despesas conjugais, inclusive para a criação e educação dos filhos, na 
proporção de seus rendimentos do trabalho respectivo, como dos frutos de seus 
bens". Complementando o pensamento do doutrinador Pereira, assim diz o artigo 
1.688, do Código Civil (2002): ambos os cônjuges são obrigados a contribuir para as 
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despesas do casal na proporção dos rendimentos de seu trabalho e de seus bens, 
salvo estipulação em contrário no pacto antenupcial." 

Dessa forma, entende-se que o casal arca conjuntamente com as despesas 
de moradia, alimentação, criação dos filhos e outros, conforme for seu ganho 
financeiro, porém o contrário poderá ser estipulado na escritura pública de pacto 
antenupcial, diminuindo a quota de um deles, e até mesmo dispensando por inteiro. 

Rizzardo apresenta uma lista completa das características do regime se 
separação de bens:  

 
a) Propriedade plena e exclusiva pelos cônjuges dos bens existentes antes 
do casamento, e dos adquiridos na sua constância. b) Administração 
exclusiva dos mesmos pelo respectivo cônjuge proprietário. c) Livre 
disposição pelo cônjuge proprietário quanto aos bens móveis e imóveis, 
sem a outorga ou o consentimento do outro na alienação ou oneração. d) 
Em princípio, responsabilidade única na satisfação das obrigações pelo 
cônjuge que as contraiu, a menos se destinadas ao proveito comum. e) Os 
eventuais créditos entre os cônjuges, especialmente os decorrentes de 
participação nas despesas com obras em bens imóveis particulares, 
regulados pelo direito obrigacional aplicável a estranhos. f) Contribuição 
mútua entre o marido e a mulher nas despesas da família, na proporção dos 
respectivos rendimentos. (RIZZARDO, 2019, p. 612). 

 
Conforme já mencionado, tais características são as comuns do regime de 

separação de bens, podendo ser estipulando o contrário ou algumas exceções no 
pacto antenupcial, desde que não figurem mudança a estrutura do regime. 

 
3.6.5 REGIME DE SEPARAÇÃO OBRIGATÓRIA DE BENS 

 
O regime de separação obrigatória de bens é decorrente de lei, isto é, 

quando um ou ambos os cônjuges tiverem mais de 70 anos, ou houver causas 
suspensivas de menor relevância para que ocorra o casamento, tais situações 
impossibilitam a escolha de outro regime, devendo ser obrigatoriamente o de 
separação obrigatória de bens, como demonstra Rizzardo.  

 
Dentro do regime de separação de bens, há hipóteses expressamente 
previstas de separação, instituídas, sobretudo, com o escopo de proteger os 
bens de cada cônjuge em certas situações, ou por motivos de ordem 
pública, ou como forma de punição por infringência a certos impedimentos 
de menor relevância. (RIZZARDO, 2019, p. 613). 

 
As hipóteses a qual o código prevê o casamento obrigatoriamente pelo 

regime de separação estão mencionadas no artigo 1.523 do Código Civil, a saber: 
 

Art. 1.523. Não devem casar: 
I - o viúvo ou a viúva que tiver filho do cônjuge falecido, enquanto não fizer 
inventário dos bens do casal e der partilha aos herdeiros; 
II - a viúva, ou a mulher cujo casamento se desfez por ser nulo ou ter sido 
anulado, até dez meses depois do começo da viuvez, ou da dissolução da 
sociedade conjugal; 
III - o divorciado, enquanto não houver sido homologada ou decidida a 
partilha dos bens do casal; 
IV - o tutor ou o curador e os seus descendentes, ascendentes, irmãos, 
cunhados ou sobrinhos, com a pessoa tutelada ou curatelada, enquanto não 
cessar a tutela ou curatela, e não estiverem saldadas as respectivas contas. 
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Parágrafo único. É permitido aos nubentes solicitar ao juiz que não lhes 
sejam aplicadas as causas suspensivas previstas nos incisos I, III e IV deste 
artigo, provando-se a inexistência de prejuízo, respectivamente, para o 
herdeiro, para o ex-cônjuge e para a pessoa tutelada ou curatelada; no caso 
do inciso II, a nubente deverá provar nascimento de filho, ou inexistência de 
gravidez, na fluência do prazo. (BRASIL, 2002). 

 
As características do regime de separação convencional e a obrigatória são 

as mesmas, a diferença única é que na convencional a escolha é de livre e 
espontânea vontade dos cônjuges, já na obrigatória, como já mencionado, 
determinadas situações exigem que o regime de bens adotado faça-se de 
separação de bens. 

 
3.6.7 IMPOSIÇÃO DO REGIME DE SEPARAÇÃO DE BENS PARA MAIORES DE 
70 ANOS 

 
O Código Civil de 1.916 previa em seu art. 258, § único, inciso II, que o 

homem maior de sessenta anos e a mulher maior de cinquenta, deveria casar-se 
com o regime de separação obrigatória de bens, idades estas alteradas com a 
entrada em vigor do Código de 2002 que tem a seguinte redação "Art. 1.641. É 
obrigatório o regime da separação de bens no casamento: II – da pessoa maior de 
70 (setenta) anos". 

O artigo citado fixa a idade de setenta anos tanto para homem quanto para 
mulher, não havendo distinção, passando a ser obrigatório o regime de separação 
de bens para qualquer pessoa que atinja a idade de setenta anos. 

Grande repercussão tem este assunto acerca de tal imposição, assim afirma 
Madaleno:  

 
O artigo 1.641 do Código Civil representa um inequívoco retrocesso da lei 
quando os rigores do regime legal da separação de bens já haviam sido 
abrandados pelas lições jurisprudenciais firmadas. Manter a punição da 
adoção obrigatória de um regime sem comunicação de bens, porque 
pessoas casaram sem a observação das causas suspensivas da celebração 
do casamento (CC, art. 1.641, inc. I), ou porque contavam com mais de 
setenta anos de idade (CC, art. 1.641, inc. II, e Lei n. 12.344/2010)370 ou 
porque casaram olvidando-se do necessário suprimento judicial (CC, art. 
1.641, inc. III), é ignorar princípios elementares de Direito Constitucional. 
(MADALENO, 2017, p.836). 

 
Diante disso, o dispositivo afeta o princípio da dignidade da pessoa humana, 

da igualdade e liberdade, uma vez que impõe à pessoa maior de setenta anos o 
regime separação obrigatória, não tendo a opção de fazer a escolha que melhor 
considera, igualando as mesmas como incapazes de eleger o melhor regime para si, 
complementa este pensamento as palavras de Madaleno: 

 
Em face do direito à igualdade e à liberdade ninguém pode ser discriminado 
em função do seu sexo ou da sua idade, como se estas fossem causas 
naturais de incapacidade civil, especialmente diante do Estatuto da Pessoa 
com Deficiência que considera toda pessoa capaz, ao menos para reger sua 
pessoa, ainda que não possa administrar os seus bens. Atingem e ferem de 
morte direito cravado na porta de entrada da Carta Política de 1988, cuja 
nova tábua de valores põe em linha de prioridade o princípio da dignidade 
humana, diretriz já preconizada pela Súmula n. 377 do STF, justamente 
editada para ordenar a comunicação dos bens adquiridos na constância do 
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casamento, como se tratasse de regime de comunhão parcial de bens e 
assim impedir o enriquecimento indevido. (MADALENO, 2017, p. 836). 

 
A ideia do código de ter feito tal imposição é a de caráter protetivo, visando 

que o casamento não seja de interesse patrimonial, mas, nas palavras de Pereira 
(2017, p. 230) "A limitação da vontade, em razão da idade, impondo regime de 
separação obrigatória de bens, longe de se constituir uma precaução (norma 
protetiva), constitui-se em verdadeira incoerência". 

O código civil elenca em seus artigos 3º e 4º quais são os relativamente e 
absolutamente incapazes, a saber:  

 
Art. 3º São absolutamente incapazes de exercer pessoalmente os atos da 
vida civil os menores de 16 (dezesseis) anos.  
Art. 4º São incapazes, relativamente a certos atos, ou à maneira de os 
exercer:  
I - os maiores de dezesseis e menores de dezoito anos; 
II - os ébrios habituais e os viciados em tóxico; 
III - aqueles que, por causa transitória ou permanente, não puderem 
exprimir sua vontade; 
IV - os pródigos. Parágrafo único. A capacidade dos indígenas será 
regulada por legislação especial. (BRASIL, 2002). 

 
Nota-se que não é feito posicionamento algum acerca dos maiores de 

setenta anos, porém ao impor a lei que o regime de seu casamento seja de 
separação, surge a partir daí a ideia de incapacidade. A idade do idoso não 
caracteriza de forma alguma que ele seja relativamente incapaz, sendo tal imposição 
contrária aos princípios acima mencionados a qual a Constituição da República 
Federativa do Brasil prevê a igualdade de todos. 

É de grande relevância ainda, mencionar que tal norma atinge o disposto no 
artigo 2º do Estatuto do Idoso:  

 
Art. 2º O idoso goza de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa 
humana, sem prejuízo da proteção integral de que trata esta Lei, 
assegurando-se-lhe, por lei ou por outros meios, todas as oportunidades e 
facilidades, para preservação de sua saúde física e mental e seu 
aperfeiçoamento moral, intelectual, espiritual e social, em condições de 
liberdade e dignidade. (BRASIL, 2003). 

 
Mais uma vez está assegurado todos os direitos aos idosos como qualquer 

outra pessoa, ficando caracterizada discriminação por parte do legislador ao impor o 
regime de separação de bem ao idoso maior de setenta anos de idade. É certo que 
qualquer pessoa em qualquer idade pode correr o risco de casar visando seu 
companheiro somente interesse patrimonial, assim sendo, a imposição desse regime 
não é o caminho para que ocorra a proteção do idoso. 

Bastante peculiar o legislador impor tal norma sem ao menos fazer análise 
médica ou judicial quanto a sua capacidade ou não de adotar o regime que melhor 
seja, e ainda sem dar o direito a ampla defesa e do contraditório. 

 
3.7 CONTROVÉRSIAS QUANTO A APLICABILIDADE DA SÚMULA 377 DO 
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL 

 
A súmula 377 com o teor "No regime de separação legal de bens, 

comunicam-se os adquiridos na constância do casamento", tal apontamento feito 
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pelo Supremo Tribunal Federal expressa que os bens adquiridos na constância do 
casamento, ou seja, os aquestos obtidos na vigência do matrimônio que foi realizado 
pelo de regime de separação obrigatória, vão se comunicar. 

Súmula esta, que foi criada com intuito de diminuir supostas injustiças para 
os casamentos que forem celebrados sob regime de separação obrigatória de bens, 
e ainda evitar prejuízo a um dos cônjuges em virtude da idade avançada. 

Existem divergências quanto a aplicabilidade desta súmula, como nos 
ensina Pereira:  
 

Debateu-se junto ao STJ sobre a necessidade ou não da prova de 
ocorrência de esforço comum na aquisição dos aquestos. Efetivamente, a 
partir da década de 90 tomou corpo o entendimento, segundo o qual 
somente seriam passíveis de comunicação os aquestos adquiridos como 
fruto do esforço comum dos cônjuges. (PEREIRA, 2017, p. 231). 

 
A ideia do regime de separação de bens é defendida para que o idoso maior 

de setenta anos não seja lesado por um companheiro que só vise enriquecimento 
financeiro, dessa forma, a súmula prevê que somente os bens adquiridos na 
constância do casamento comuniquem-se, portanto, se o companheiro visar apenas 
o patrimônio, não terá direito aos particulares, somente os adquiridos durante o 
matrimônio, e ainda, desde que comprovado que houve esforço de ambos, porém tal 
interpretação tornou-se passado na visão de Pereira (2017, p. 231): "Este 
entendimento, no entanto, ficou superado autorizando a comunhão dos aquestos, 
ainda que não exista prova do esforço comum". Diferente do pensamento de 
Pereira, Tartuce compreende de forma totalmente contrária: 

 
Com o devido respeito, o presente autor pensa de forma diferente, ou seja, 
pela necessidade de prova do esforço comum para a aplicação da sumular. 
Primeiro, porque a falta da prova do esforço comum transforma o regime da 
separação de bens em uma comunhão parcial, o que não parece ter sido o 
objetivo da sumular. Segundo, diante da vedação do enriquecimento sem 
causa, constante do art. 884 do Código Civil, eis que a comunicação 
automática ocorreria sem qualquer razão plausível, em decorrência do mero 
casamento. Terceiro, porque o presente autor tem suas ressalvas quanto à 
eficiência atual do regime da comunhão parcial de bens. Quarto, pois o 
melhor caminho para o nosso Direito é extinguir definitivamente a separação 
legal e não a transformar em outro regime, o que seria uma solução 
temporária. De toda sorte, o debate parece que tende a continuar, em todos 
os planos do Direito de Família Brasileiro. (TARTUCE, 2019, p.155). 

 
Uma vez admitido que os bens aquestos se comuniquem, coloca em dúvida 

quanto ao regime ser de separação de bens, cuja característica é a não 
comunicação de bens presentes e futuros, tal súmula cria a possibilidade de 
interpretação de comunicação de tais bens, se assemelhando ao regime de 
comunhão parcial, debates estes como já citado acima por Tartuce, tende a 
continuar em todos os planos do Direito de Família Brasileiro. 

Porém, a forma correta de como proceder é demonstrada por Tartuce, nas 
seguintes palavras: 

 
Sendo assim, reconhecida a força vinculativa da decisão transcrita – pelo 
que consta dos arts. 489 e 927 do CPC/2015, entre outros –, os Tribunais 
devem seguir a afirmação de incidência da Súmula 377 do STF para os 
casos de casamentos celebrados pelo regime de separação obrigatória de 
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bens, com a necessidade de prova do esforço comum para que haja a 
comunicação de bens. (TARTUCE, 2019, p. 156). 

 
Isto posto, diante de tantas controvérsias deve-se seguir a decisão do 

Supremo Tribunal Federal obedecendo o teor da súmula e fazendo-se necessário a 
prova do esforço comum para ocorrer a comunicação do bens. 

 
 
4. CONCLUSÃO 

 Após a realização deste trabalho, pode se concluir que a o processo de 
casamento é um processo bastante cauteloso contendo peculiaridades que devem 
ser observadas. Quando uma pessoa encontra um parceiro ideal, o casamento 
surge como forma de oficializar esta união perante a sociedade, sendo um ato 
formal, plurilateral, intuito personae, dissolúvel, realizado entre pessoas do mesmo 
sexo, ou diferentes, de forma solene, o que caracteriza sua formalidade fazendo 
com que tenha validade, caso contrário é anulável ou até mesmo inexistente. 

O objetivo da presente pesquisa foi mostrar que o código ao impor o regime 
de separação obrigatória ao maior de setenta anos, visava sua proteção 
patrimonial, dado que ocorrem inúmeros casamentos na qual são contraídos 
apenas com a finalidade de enriquecer de maneira fácil com bens que já eram de 
propriedade do companheiro antes ao casamento. 

Com a intenção de um cônjuge não sair prejudicado sem ter direito a parte 
dos bens adquiridos na vigência do casamento em virtude da separação obrigatória 
de bens imposta pelo legislador em seu artigo 1.641, II, CC, o Supremo Tribunal 
Federal editou a súmula 377, para que, desde que comprovada á participação na 
aquisição de determinado bem, o cônjuge terá direito a meação. 

Ocorre que, é claramente visível que qualquer ser humano em qualquer 
idade pode estar sujeito casar-se com pessoas que visem tal enriquecimento ilícito, 
não sendo plausível impor tal modalidade de regime somente para maiores de 
setenta anos. 

A ideia que dá de tal imposição é que idosos não tem discernimento 
suficiente para fazer a escolha do regime que deseja adotar, medida esta que 
implica na violação de princípios configurados como cláusula pétrea pela 
Constituição da República Federativa do Brasil. 

Por fim, a percepção adquirida é que o idoso é claramente saudável 
psicologicamente, sendo essa proteção que o legislador impôs desprezível e 
discriminatória, uma vez que uma pessoa com setenta anos ou mais tem 
discernimento mental perfeito com capacidade plena de escolher o regime de bens 
adequado para seu matrimônio. Portanto, a imposição do Código Civil viola 
diretamente a dignidade da pessoa humana resguardada pela Carta Magna. 
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RESUMO 
 
O presente artigo tem como objetivo analisar a constitucionalidade da prisão em 
segunda instância, também denominada como execução provisória da pena. O 
Supremo Tribunal Federal, corte suprema da justiça no Brasil, atualmente, tendo 
como base as decisões acordadas no Habeas Corpus 126.292 e nas Ações 
Declaratórias de Constitucionalidade 43 e 44, vem decidindo pela execução 
antecipada, ou seja, sendo imposto ao condenado, antes do trânsito em julgado da 
sentença penal condenatória, a execução provisória da pena. É entendimento 
majoritário da Suprema corte, que a prisão em segunda instância não fere o princípio 
da presunção de inocência consagrado pela Constituição Federal, pois, após 
julgamentos nas instâncias ordinárias, primeira e segunda instância, já se esgotam 
as discussões em relação aos fatos, as provas, a autoria e a materialidade do delito. 
Sendo assim, ao Supremo não compete rever tais discussões, ou seja, a culpa do 
réu fica consolidada e não é mais possível reanalisar tais situações. 
Palavras-chave: Constitucionalidade. Presunção de Inocência. Execução 
Provisória. Prisão. 
 

ABSTRACT 
 
The purpose of this article is to analyze the constitutionality of the second instance 
prison, also referred to as provisional execution of the sentence. The Supreme Court, 
Supreme Court of Justice in Brazil, currently, based on the rulings agreed in Habeas 
Corpus 126.292 and Declaratory Constitutionality Actions 43 and 44, has been 
deciding for the early execution, that is, being imposed to the convicted, before the 
final judgment of the convicting criminal sentence, the provisional execution of the 
sentence. It is the majority understanding of the Supreme Court, that the second 
instance arrest does not infringe the principle of presumption of innocence enshrined 
in the Federal Constitution, therefore, after judgments in the ordinary instances, In 
the first and second instance, the discussions regarding the facts, evidence, 
authorship and materiality of the offense. Accordingly, it is not for the Supreme to 
review such discussions, that is, the defendant's fault becomes consolation and it is 
no longer possible to re-examine such situations. 
KEYWORDS: Constitutionality. Presumption of Innocence. Provisional Execution. 
Prison. 
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1. INTRODUÇÃO 

O presente artigo trata da constitucionalidade da prisão em segunda instância, no 
qual, determina-se expressar a concepção de doutrinadores, juristas, como 
também, o posicionamento dos Ministros do Supremo Tribunal Federal em relação 
ao tema, visando esclarecer qual foi a motivação de se optar pela prisão em 
segunda instância e elucidar se tal órgão jurisdicional possui competência para 
decidir sobre esse tipo de prisão. 
O artigo foi elaborado com a intenção de adquirir conhecimentos específicos sobre 
a temática, porém, também faz-se necessário tratar de assuntos relacionados, 
sendo assim, os conteúdos abordados serão: evolução histórica do direito penal 
brasileiro, quais são os tipos de prisão adotados no brasil, o princípio da presunção 
de inocência, o Supremo Tribunal Federal como guardião da Constituição, a 
impunidade em virtude do sistema recursal e a posição do STF perante essa 
modalidade de prisão.  
Como fundamentação teórica, estão sendo utilizados os estudos de Nucci (2019), 
Capez (2018), Marcão (2018), entre outros, além dos entendimentos de alguns 
ministros do máximo tribunal brasileiro. Diversos sites jurídicos também foram 
usados, colaborando com a estruturação do trabalho. Afinal, a prisão em segunda 
instância, mesmo “aparentemente” ferindo a ordem constitucional, pode ser 
efetivada pelo Supremo Tribunal Federal? Por que o STF tem sido favorável a este 
tipo de prisão?  
Nesse sentido o artigo será estruturado da seguinte forma: na primeira parte será 
feito um estudo histórico sobre o direito penal no Brasil, iniciando desde antes da 
colonização até os dias atuais. Antes de se falar de prisão em segunda instância, 
também abordará o conceito de prisão e os tipos de prisão adotados no Brasil. Feito 
isso, será exposto os pontos relevantes do princípio da presunção de inocência ou 
não culpabilidade relacionados a execução provisória da pena. Ademais, o artigo 
disporá sobre a guarda constitucional e como ponto substancial do artigo serão 
apresentados os fundamentos dos ministros da Corte Suprema em relação a prisão 
antecipada. 
De acordo com o artigo 102 da Constituição da República Federativa do Brasil de 
1988, o Supremo Tribunal Federal é um órgão jurisdicional que possui competência 
pela guarda da Carta Magna brasileira. A finalidade da Constituição é assegurar 
uma sociedade justa e igualitária para a população do país. Sendo assim, seguindo 
os procedimentos legais perante a legislação pátria vigente, os onze Ministros 
representantes da justiça no Brasil, poderão optar, utilizando-se da hermenêutica 
jurídica, em virtude do melhor interesse da população por medidas que façam com 
que isso aconteça de fato.  
No Brasil os processos são demasiadamente morosos e ineficazes, isso ocorre pelo 
fato do sistema processual vigente permitir um grande número de recursos. Tais 
recursos, possuem característica protelatória e geram uma sensação de 
impunidade do judiciário perante a sociedade brasileira, resultando também em um 
tipo de desigualdade em relação a população. Nesse sentido, pode-se perceber que 
algumas pessoas que possuem condições financeiras para custear todos os 
recursos se sobrepõem sobre aquelas que não são capazes de aproveitar da 
referida condição. Nesse sentido, tendo o STF o poder de admitir a prisão em 
segunda instância, tal situação resulta na sensação de justiça e igualdade. 
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2. METODOLOGIA 

A metodologia utilizada foi revisão bibliográfica, com base em obras pertinentes ao 
tema e a abordagem de documentos relacionados a temática que, associados, 
conduzem a análise do tema proposto, haja vista a relevância do assunto tratado. 
 
 
3. DESENVOLVIMENTO 

3.1 A PRISÃO NO DIREITO BRASILEIRO 
 

O Código Penal brasileiro utilizado nos dias de hoje ainda é o de 1940, por 
ser antigo, possui inúmeras alterações pontuais. Em relação a reformulações, a 
maior por ele sofrida ocorreu por conta da Lei 7.209/84, que modificou a Parte 
Geral. Várias outras reformas inseriram figuras típicas incriminadoras inéditas, bem 
como revogaram outras, classificadas antiquadas. Segundo Nucci (2019, p. 64), 
“por certo, o Código ainda carece de uma revisão geral, conferindo-se lógica e 
adotando-se uma linha sistemática de normas, o que se torna impossível quando as 
alterações são feitas pontualmente, de maneira estabanada”. Ou seja, aguarda-se 
uma revisão integral, à luz da Constituição de 1988 e dos institutos mais modernos 
do direito. 

Antes de apresentar os tipos de prisão adotados no brasil, faz-se necessário 
conceituar prisão. O conceito de prisão é bastante diversificado na doutrina porque 
cada autor o define de modo que faça sentido para justificar as suas classificações. 
Prisão nada mais é que o impedimento coercitivo da liberdade humana perante a 
legislação de cada Estado. De acordo com Capez (2018) o conceito de prisão pode 
ser entendido como a privação da liberdade de locomoção por meio de flagrante ou 
estabelecida por documento escrito e fundamentado da autoridade judiciária 
competente. Nesse sentido, tal documento, se dá em decorrência de sentença 
condenatória transitada em julgado, no curso da investigação ou do processo e em 
virtude de prisão por tempo determinado ou prisão preventiva 
 
3.1.2 TIPOS DE PRISÃO ADOTADOS NO BRASIL  

 
Os tipos de prisão se referem as diferentes formas pelas quais uma pessoa 

pode ser presa, que dependem das circunstâncias de cada caso. Existem várias 
espécies de prisão adotados pelo brasil, neste título e subtítulos, serão abordados 
os conceitos das modalidades que encontram-se em destaque nas doutrinas de 
Renato Marcão (2018) e Fernando Capez (2018), sendo elas: prisão em flagrante, 
prisão temporária, prisão preventiva, prisão especial, prisão cautelar domiciliar, e 
por fim, a prisão em segunda instância.  

 
3.1.2 PRISÃO EM FLAGRANTE  

 
A prisão em flagrante possui a peculiaridade temporal da prática do ato 

criminoso, segundo Marcão (2018, p. 672) essa modalidade de prisão é do tipo 
cautelar e se caracteriza por ser algo evidente no momento, nesse sentido, “[...] 
para a prisão em flagrante, exige-se que alguém, por ter assistido ao fato, possa 
atestar a sua ocorrência, ligando-o a quem venha a ser surpreendido na sua 
prática”. Pode-se concluir perante o raciocínio de Marcão, que para essa prisão ser 
efetivada é necessário que o autor seja surpreendido executando o ato.  
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Para melhor esclarecer, essa espécie de prisão não depende de ordem 
judicial, nesse sentido Capez (2018, p.324) assevera que a prisão em flagrante é 
entendida como “medida restritiva da liberdade, de natureza cautelar e processual, 
consistente na prisão, independente de ordem escrita do juiz competente, de quem 
é surpreendido cometendo, ou logo após ter cometido, um crime ou uma 
contravenção”. Para o referido autor, o flagrante pode ser estendido para um 
momento depois de o fato ter ocorrido, não sendo necessário a abordagem no 
momento exato do ato criminoso.  

 
3.1.3 PRISÃO TEMPORÁRIA  

 
A espécie de prisão denominada temporária é caracterizada pela prevenção, 

ou seja, o indivíduo é preso para que sejam coletados dados para colaborar com a 
investigação e o processo. Visto isso, conforme a concepção de Marcão (2018), a 
prisão temporária é uma modalidade de prisão cautelar pré-processual admitida 
apenas em relação a específicos tipos de crimes e que tem por finalidade permitir a 
coleta de provas, bem como esclarecimentos a respeito da identificação do 
investigado.  

Ademais, Capez (2018, p. 354) diz que a prisão temporária pode ser 
conceituada como “prisão cautelar de natureza processual destinada a possibilitar 
as investigações a respeito de crimes graves, durante o inquérito policial”. Neste 
conceito, o autor especifica que esse tipo de prisão será utilizado quando se tratar 
de crimes com maior gravidade.  

 
3.1.4 PRISÃO PREVENTIVA  

 
Quanto a modalidade da prisão preventiva, estando presentes os 

pressupostos legais necessários poderá ser efetivada a prisão. Seguindo o 
raciocínio de Marcão (2018, p. 719) essa espécie de prisão pode ser conceituada 
como: 

A prisão preventiva é modalidade de prisão cautelar de natureza processual 
que decorre de decisão judicial, podendo ser decretada em qualquer fase da 
investigação policial ou do processo penal, e mesmo no momento da decisão de 
pronúncia ou da sentença penal condenatória, desde que presentes os requisitos 
legais. 

De acordo com Capez (2018) a prisão preventiva é uma espécie de prisão 
processual de natureza cautelar ordenada pelo judiciário, mais especificamente pelo 
juiz, em qualquer fase da investigação policial ou do processo criminal, antes da 
decisão final da sentença, ou seja, não havendo mais possibilidades de recursos, e 
sempre que estiverem preenchidos os requisitos legais e ocorrerem os motivos 
autorizadores. Vale destacar que a prisão preventiva ocorre a qualquer momento, 
tanto na investigação quanto no processo. 

 
3.1.5 PRISÃO ESPECIAL 

 
A espécie de prisão abordada neste subtítulo é exclusiva para determinados 

indivíduos levando em consideração o papel que executam na sociedade. Segundo 
Capez (2018, p. 323) o referido tipo de prisão diz respeito a diferenciação de cela 
para as pessoas em razão de função que desempenham, ou condição especial que 
ostentam, a saber:  
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Têm direito à prisão especial: os ministros de Estado, os governadores e 
seus secretários, os prefeitos e seus secretários, os membros do Poder Legislativo 
de qualquer das esferas federativas, os chefes de polícia, os cidadãos inscritos no 
Livro de Mérito, os oficiais, os magistrados e membros do Ministério Público, os 
ministros de confissão religiosa, os ministros do Tribunal de Contas, os delegados 
de polícia, os policiais militares, os oficiais da Marinha Mercante Nacional, os 
dirigentes e administradores sindicais, os servidores públicos, os pilotos de 
aeronaves mercantes nacionais, os funcionários da polícia civil, os portadores de 
diploma universitário, os professores de ensino do 1º e 2º graus e os juízes de paz. 

Com relação ao que foi exposto linhas acima, se pode entender que as 
pessoas que desempenham os cargos mencionados dispõem do privilégio de ficar 
em um ambiente diferenciado dos demais. No próximo subtítulo será apresentado a 
modalidade da prisão cautelar domiciliar. 

 
3.1.6 PRISÃO CAUTELAR DOMICILIAR  

 
Este tipo de prisão é instituto introduzido no Brasil com a Lei n. 12.403/2011. 

Para Marcão (2018) a prisão domiciliar que substitui a preventiva é uma modalidade 
de prisão cautelar em regime domiciliar, cuja autorização está condicionada à 
satisfação de determinados requisitos e sua permanência ao atendimento de outros. 
Nesse sentido, deverá ser ordenada pelo juiz, de forma fundamentada, podendo ser 
de ofício ou a requerimento das partes, como também, no curso da investigação 
criminal, por representação da autoridade policial, mediante requerimento do 
Ministério Público ou do próprio investigado. 

 
3.1.7 A PRISÃO EM SEGUNDA INSTÂNCIA E AS INSTÂNCIAS NA JUSTIÇA 
BRASILEIRA 

 
A última modalidade de prisão abordada é o tema central do presente 

trabalho, a prisão em segunda instância. Antes de conceituar esta modalidade 
prisional, faz-se necessário entender do que se trata as instâncias na estrutura do 
funcionamento da justiça no Brasil. De acordo com artigo publicado pelo Conselho 
Nacional de Justiça (CNJ), cujo título é “Primeira Instância, Segunda Instância... 
Quem é Quem na Justiça Brasileira?”, pode-se entender que a organização do 
Poder Judiciário está expresso pela Constituição Federal dentre seus artigos 92 e 
126. No artigo, está apresentada a seguinte ideia: “Os vários órgãos que compõem 
o sistema estão divididos por área de atuação: Justiça Comum (tanto estadual e 
quanto federal), Justiça do Trabalho, Justiça Eleitoral e Justiça Militar”. Nesse 
sentido, a estrutura de cada seara judicial é composta por dois graus de jurisdição, 
as denominadas primeira e a segunda instância. 

Nesse sentido, a primeira instância é considerada a porta de entrada da 
justiça brasileira, ou seja, são as varas ou seções judiciárias onde operam os juízes 
de direito. Conforme dispõe o artigo “Grande parte dos cidadãos que entra com uma 
ação na Justiça tem o caso julgado por um juiz na primeira instância, que é um juiz 
chamado de singular (único), que profere (dá) a sentença (decisão monocrática, de 
apenas 1 magistrado)”. Ademais, por exclusão, compete a Justiça Estadual as 
matérias que não são de competência da Justiça Federal ou de qualquer outra 
Justiça Especializada.  

Alusivo à Justiça Estadual, no segundo grau, os juízes, também 
denominados de desembargadores, exercem sua função nos Tribunais de Justiça, 
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sendo responsáveis por reanalisar os casos já analisados pelos juízes de primeira 
instância, isto é, a finalidade da segunda instância é julgar recursos das decisões 
dos juízes de primeiro grau. Por outro lado, a Justiça Federal possui 
responsabilidade por processar e julgar as matérias em que a União, suas 
entidades autárquicas e empresas públicas federais atuem como interessadas na 
condição de autoras ou rés, além de outras situações de interesse da Federação, 
conforme disposto no artigo 109 da Constituição Federal. O primeiro grau compõe-
se de juízes federais, quanto ao segundo grau, há cinco tribunais regionais federais 
espalhados pelo território nacional.  

Visto isso, conforme exposto linhas acima, a prisão em segunda instância 
pode ser conceituada como uma modalidade de prisão que ocorre durante o 
processo, após o julgamento de um juiz de primeiro grau, sendo que tal decisão 
também já tenha sido reanalisada e mantida pelos operadores do segundo grau de 
jurisdição. Ou seja, trata-se de verdadeira antecipação do cumprimento da pena, 
porém, é necessário salientar que após uma decisão ser mantida pela segunda 
instância, o STJ e o STF não reanalisam os fatos, isto é, não adentram ao mérito da 
demanda em si novamente. Nesse sentido, dispõe Pedro Magalhães Ganem:  

 
Portanto, caso o Tribunal de segunda instância mantenha a condenação de 
Primeiro Grau, não haveria mais que se falar em reanálise meritória pelas 
Superiores instâncias, de modo a possibilitar o entendimento de que o réu 
já seria "culpado", mesmo sem o trânsito em julgado da sentença penal 
condenatória. A presunção de inocência ou de não culpabilidade seria 
invertida, passando a se presumir, dessa vez, a culpa. 

 
Ademais, para melhor esclarecer a questão da prisão em segunda instância, 

é válido destacar o pensamento de Avena (2018, p. 11), que também expõe um 
pouco do entendimento do STF: 

 
[...]no julgamento do Habeas Corpus 126.292/SP, de relatoria do Min. Teori 
Zavascki, o Plenário do STF deliberou no sentido de que se viabiliza a 
execução provisória da pena quando, diante de recurso da defesa, ocorre a 
confirmação da sentença condenatória em Segundo Grau (raciocínio que, 
por óbvio, também alcança a hipótese de reforma da sentença absolutória 
em face de recurso da acusação e consequente condenação do réu pelo 
tribunal), ponderando ainda que isso não ofende o princípio constitucional 
da presunção de inocência, sendo indiferente, nesse caso, a presença ou 
não dos pressupostos da prisão preventiva. 

 
Portanto, tendo como base o exposto linhas acima que após ser comprovada 

a culpa do réu, não seria necessário esperar o trânsito em julgado do processo, ou 
seja, comprovando-se a autoria de determinada transgressão legal, o réu, já deve 
iniciar o cumprimento da execução antecipada da pena criminal. 
 
3.2 PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA OU DA NÃO CULPABILIDADE 

 
Em se tratando de presunção de inocência, a Constituição Federal em seu art. 5º, 
inciso LVII, trata do denominado pela doutrina, princípio da presunção de inocência 
ou princípio da não culpabilidade. O texto constitucional dispõe que: “ninguém será 
considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória”. 
Nota-se que o texto constitucional é um tanto quanto obscuro, pois, após a o 
julgamento em segunda instância, não será mais analisado o mérito do caso 
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concreto, apenas recursos especiais e extraordinários, recursos esses que não 
possuem efeito suspensivo. Ou seja, entendendo que após a condenação em 
segunda instância não se pode mais modificar a questão meritória, portanto, pela 
lógica, o réu poderá ser considerado culpado e iniciar o cumprimento provisório da 
pena. 
Nesse sentido, também é válido destacar o que traz o art. 283 do Código de 
Processo Penal, a saber:  
 

Ninguém poderá ser preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e 
fundamentada da autoridade judiciária competente, em decorrência de 
sentença condenatória transitada em julgado ou, no curso da investigação 
ou do processo, em virtude de prisão temporária ou prisão preventiva.  

 
O direito no brasil entende a culpa como exceção, ou seja, é necessário o 

encerramento total do processo para que a pessoa seja considerada culpada ou 
inocente. Conforme a concepção de Nucci (2015), no cenário penal, considera-se 
inocente a pessoa não culpada, isto é, que não cometeu crime. Seguindo fielmente 
o princípio da dignidade da pessoa humana, base do Estado Democrático de 
Direito, toda pessoa é a inocente até que seja condenada definitivamente pelo 
cometimento de uma infração penal. Nessa perspectiva, no direito brasileiro a 
inocência é a regra; a culpa, a exceção. Tendo como base o pensamento do autor 
citado linhas cima, a regra é que o réu responda em liberdade até o fim do 
processo, porém, conforme já demonstrado anteriormente, a culpa nem sempre 
será exceção, tendo em vista a decisão da segunda instância, que poderá 
ocasionar na prisão provisória.  

Para melhor esclarecer a ideia da presunção de inocência relacionada a 
prisão em segunda instância, vale ressaltar o pensamento de Masson (2019, p. 
495) que assevera que a maioria dos documentos legais escolhem, “[...] como limite 
para o término da presunção de inocência, o momento em que se dá a 
comprovação da culpa. Não há necessidade de trânsito em julgado da condenação. 
A questão central está em apurar, no Brasil, o momento em que isso ocorre”. 
Conforme o posicionamento de Masson, pode-se afirmar que a grande dúvida dos 
operadores do direito no Brasil, está em verificar o momento exato em que o réu 
poderá ser considerado culpado. 
 
3.3 O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E A GUARDA CONSTITUCIONAL 
 

Antes de se falar sobre o posicionamento dos ministros que compõem o 
Supremo Tribunal Federal em relação a prisão em segunda instância, faz-se 
necessário esboçar algumas peculiaridades alusivas à Suprema Corte. Conforme 
dispõe o site do STF, o referido órgão é cúpula do Poder Judiciário, sendo 
competente, precipuamente, pela guarda da Carta Magna brasileira, conforme 
estabelecido no art. 102 da Constituição da República Federativa do Brasil. Assim, 
é composto por onze Ministros, de notável saber jurídico e reputação ilibada, 
nomeados pelo Presidente da República, após aprovação da escolha pela maioria 
absoluta do Senado Federal (art. 101, parágrafo único, da CF/1988).  

Nesse seguimento, também vale destacar o que diz o endereço eletrônico do 
Supremo quanto as responsabilidades da corte, a saber:  

 
Entre suas principais atribuições está a de julgar a ação direta de 
inconstitucionalidade de lei ou ato normativo federal ou estadual, a ação 
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declaratória de constitucionalidade de lei ou ato normativo federal, a 
arguição de descumprimento de preceito fundamental decorrente da 
própria Constituição e a extradição solicitada por Estado estrangeiro. 

 
Conforme exposto linhas acima, se pode perceber que o STF possui 

legitimidade para guardar a Constituição Federal, entretanto, ao se falar em 
Constituição, a princípio, é interessante apontar que ao ser elaborada, sua 
finalidade constante em seu preâmbulo era assegurar o os direitos sociais e 
individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade 
e a justiça como valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem 
preconceitos, fundada na harmonia social e comprometida, na ordem interna e 
internacional, com a solução pacífica das controvérsias. Ademais, para que sua 
finalidade seja efetivada, faz se necessário a participação do STF no que se refere 
a assuntos constitucionais que sejam extremamente importantes para a população 
do país, como no caso da prisão em segunda instância.  

No próximo título, será exposto como surgiu o entendimento que gerou a 
decisão pela execução provisória da pena os votos e as fundamentações de alguns 
dos Ministros que deliberaram em favor da prisão em segunda instância. 
 
3.4 O POSICIONAMENTO DO STF EM RELAÇÃO A EFETIVAÇÃO DA PRISÃO 
EM SEGUNDA INSTÂNCIA 
 

A prisão em segunda instância ou execução provisória da pena, nos últimos 
anos, vem sendo um dos assuntos mais discutidos no âmbito jurídico pelos 
operadores do direito, tanto nas faculdades, quanto nos tribunais, por se tratar de 
uma temática com característica polêmica, ou seja, é defendida pelo Supremo 
Tribunal Federal e grande parte da população, porém, menosprezada por muitos 
doutrinadores e juristas. A questão fundamental relacionada ao tema, alude a 
constitucionalidade da prisão em segunda instância. Nesse sentido, o Supremo 
Tribunal Federal modificou seu entendimento e alterou a decisão que vinha 
prevalecendo desde 2009 no HC n. 84.078, na qual, entenderam naquele momento, 
os ministros, a inconstitucionalidade da execução provisória, por se tratar de 
transgressão do princípio da presunção de inocência, resultando na situação em 
que o réu somente seria preso após o trânsito em julgado da sentença penal 
condenatória. Tal decisão foi modificada no Habeas Corpus n. 126.292 e mantida 
nas Ações Declaratórias de Constitucionalidade n. 43 e 44.  

Para melhor esclarecer a mudança de entendimento do STF, faz necessário 
entender do que se trata o Habeas Corpus n. 126.292. No dia 17 de fevereiro do 
ano de 2016, no contexto do HC n. 126.292-SP, a Corte Suprema brasileira, decidiu 
que a prisão em segunda instância ou execução provisória da sentença penal 
condenatória, não viola o princípio da presunção de inocência previsto no art. 5º, 
LVII, da Constituição Federal, mesmo a decisão estando sujeita aos recursos 
especial e extraordinário. O referido HC foi ementado da seguinte maneira:  

 
Constitucional. Habeas Corpus. Princípio constitucional da Presunção de 
inocência (CF, art. 5º, LVII). Sentença penal condenatória confirmada por 
tribunal de segundo grau de jurisdição. Execução provisória. Possibilidade. 
1. A execução provisória de acórdão penal condenatório proferido em grau 
de apelação, ainda que sujeito a recurso especial ou extraordinário, não 
compromete o princípio constitucional da presunção de inocência afirmado 
pelo artigo 5º, inciso LVII da Constituição Federal. 2. Habeas corpus 
denegado. 
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No relatório do ministro Teori Zavascki, que neste processo figurava como 

relator, consta o texto sintetizado tocante ao HC analisado:  
 

Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão do Ministro Francisco 
Falcão, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu o pedido 
de liminar no HC 313.021/SP. Consta dos autos, em síntese, que (a) o 
paciente foi condenado à pena de 5 anos e 4 meses de reclusão, em 
regime inicial fechado, pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, 
2º, I e II do CP), com direito de recorrer em liberdade; (b) inconformada, 
somente a defesa apelou para o Tribunal de Justiça do Estado de São 
Paulo, que negou provimento ao recurso e determinou a expedição de 
mandado de prisão contra o paciente; (c) contra a ordem de prisão, a 
defesa impetrou habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça, ocasião 
em que o Ministro Presidente indeferiu o pedido de liminar[...]. 

 
Nesse cenário, também é válido destacar as súmulas n. 716 e 717 aprovadas 

pela Suprema Corte, súmulas estas que tem por objetivo regulamentar as situações 
específicas alusivas à prisão em segunda instância, a saber: Súmula n. 716 
“Admite-se a progressão de regime de cumprimento da pena ou a aplicação 
imediata de regime menos severo nela determinada, antes do trânsito em julgado 
da sentença condenatória”. Súmula n. 717 “Não impede a progressão de regime de 
execução da pena, fixada em sentença não transitada em julgado, o fato de o réu 
se encontrar em prisão especial”. As súmulas citadas linhas acima foram publicadas 
no ano de 2003, nessa época o STF já deduzia que a execução provisória da pena 
poderia ser aplicada, sem entender que haveria transgressão do princípio da 
presunção de inocência.  

De acordo com Paulino (2017, p. 213), o acórdão referente ao HC n. 126.292 
retomou a discussão quanto “a compatibilidade entre o início da execução da pena, 
após o findar das instâncias ordinárias, na pendência da análise recursal de cunho 
extraordinário, o princípio da presunção de inocência e a necessidade de 
efetividade do processo penal”. Nesse sentido, os votos favoráveis a execução 
provisória da pena foram dos Ministros Teori Zavascki, Edson Fachin, Roberto 
Barroso, Dias Toffoli, Gilmar Mendes, Cármen Lúcia e Luiz Fux. Entretanto, 
diferente desses e em favor da continuidade do entendimento estabelecido em 
2009, no HC n. 84.078, votaram Celso de Mello, Marco Aurélio, Rosa Weber e 
Ricardo Lewandowski. 

Dando continuidade ao raciocínio, pode-se perceber que o grande problema 
de se aguardar o trânsito em julgado para o cumprimento da pena, é a incidência da 
prescrição. Conforme a concepção de Paulino (2017, p. 223-224):  

 
O problema maior de se aguardar o trânsito em julgado das instâncias 
extraordinárias, se não houver recurso do Ministério Público, é a incidência 
da prescrição da pretensão executória, visto que a jurisprudência, em 
especial a do Superior Tribunal de Justiça, propugna que, transitada em 
julgada a decisão para a acusação, ter-se-á o início do prazo prescricional. 
Muitas vezes, a depender do número de recursos interpostos (recurso 
especial, recurso extraordinário, embargos de declaração etc.), objetivando 
evitar o trânsito em julgado, ocorrerá a incidência da prescrição sem que o 
cumprimento da pena ao menos tenha se iniciado. 

 
Ademais, faz-se necessário ressaltar os votos de alguns dos ministros 

favoráveis a execução provisória da pena, em relação ao Habeas Corpus n. 
126.292, para melhor esclarecer a constitucionalidade de tal medida punitiva. No 
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voto do Ministro Teori Zavascki, foi citado um outro caso semelhante ao HC 
analisado, trata-se do HC n. 68.726 (Rel. Min. Néri da Silveira), realizado em 
28/6/1991, o referido julgamento ressaltou que “presunção de inocência não impede 
a prisão decorrente de acórdão que, em apelação, confirmou a sentença penal 
condenatória recorrível”. Ademais, citou que “os recursos especial e extraordinário, 
que não têm efeito suspensivo, não impedem o cumprimento de mandado de prisão 
(HC 74.983, Rel. Min. Carlos Velloso, julgado em 30/6/1997)”. 

O relator ainda asseverou em seu voto, sobre vários julgamentos anteriores a 
esse, que foram acordados em favor da execução provisória da pena, a saber:  

 
Em diversas oportunidades – antes e depois dos precedentes mencionados 
–, as Turmas do STF afirmaram e reafirmaram que princípio da presunção 
de inocência não inibia a execução provisória da pena imposta, ainda que 
pendente o julgamento de recurso especial ou extraordinário: HC 71.723, 
Rel. Min. Ilmar Galvão, Primeira Turma, DJ 16/6/1995; HC 79.814, Rel. 
Min. Nelson Jobim, Segunda Turma, DJ 13/10/2000; HC 80.174, Rel. Min. 
Maurício Corrêa, Segunda Turma, DJ 12/4/2002; RHC 84.846, Rel. Carlos 
Velloso, Segunda Turma, DJ 5/11/2004; RHC 85.024, Rel. Min. Ellen 
Gracie, Segunda Turma, DJ 10/12/2004; HC 91.675, Rel. Min. Cármen 
Lúcia, Primeira Turma, DJe de 7/12/2007; e HC 70.662, Rel. Min. Celso de 
Mello, Primeira Turma, DJ 4/11/1994 [...]. 

 
Consoante ao exposto linhas acima, nota-se que o entendimento da 

Suprema Corte brasileira, já em várias oportunidades, decidiu em favor da prisão 
em segunda instância, pois, mesmo pendentes os recursos especiais e 
extraordinários, endereçados as instâncias superiores, entenderam os ministros, 
que a execução antecipada da pena não prejudicaria o princípio da não 
culpabilidade ou presunção de inocência. O Ministro Teori Zavascki, ainda salientou 
que o princípio da presunção de inocência ganhou relevância jurídica no ciclo de 
vigência da Constituição de 1946, com a adesão do Brasil à Declaração Universal 
dos Direitos do Homem de 1948, cujo art. 11.1 expressa: “toda pessoa acusada de 
delito tem direito a que se presuma sua inocência, enquanto não se prova sua 
culpabilidade, de acordo com a lei e em processo público no qual se assegurem 
todas as garantias necessárias para sua defesa”. 

Para explicar a questão das garantias necessárias, Teori citou a Ministra 
Ellen Gracie, que asseverou da seguinte maneira: 

 
“O domínio mais expressivo de incidência do princípio da não-culpabilidade 
é o da disciplina jurídica da prova. O acusado deve, necessariamente, ser 
considerado inocente durante a instrução criminal – mesmo que seja réu 
confesso de delito praticado perante as câmeras de TV e presenciado por 
todo o país” (HC 84078, Relator(a): Min. EROS GRAU, Tribunal Pleno, DJe 
de 26/2/2010). 

 
No decorrer de seu voto, mais especificamente no tópico 5, o Ministro Teori 

Zavascki explanou sobre o que primordialmente é necessário entender, para que se 
chegue a um entendimento mais claro acerca da prisão em segunda instância, 
vejamos:  

 
Realmente, antes de prolatada a sentença penal há de se manter reservas 
de dúvida acerca do comportamento contrário à ordem jurídica, o que leva 
a atribuir ao acusado, para todos os efeitos – mas, sobretudo, no que se 
refere ao ônus da prova da incriminação –, a presunção de inocência. A 
eventual condenação representa, por certo, um juízo de culpabilidade, que 
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deve decorrer da logicidade extraída dos elementos de prova produzidos 
em regime de contraditório no curso da ação penal. Para o sentenciante de 
primeiro grau, fica superada a presunção de inocência por um juízo de 
culpa – pressuposto inafastável para condenação –, embora não definitivo, 
já que sujeito, se houver recurso, à revisão por Tribunal de hierarquia 
imediatamente superior. É nesse juízo de apelação que, de ordinário, fica 
definitivamente exaurido o exame sobre os fatos e provas da causa, com a 
fixação, se for o caso, da responsabilidade penal do acusado. É ali que se 
concretiza, em seu sentido genuíno, o duplo grau de jurisdição, destinado 
ao reexame de decisão judicial em sua inteireza, mediante ampla 
devolutividade da matéria deduzida na ação penal, tenha ela sido 
apreciada ou não pelo juízo a quo. Ao réu fica assegurado o direito de 
acesso, em liberdade, a esse juízo de segundo grau, respeitadas as 
prisões cautelares porventura decretadas. 

 
Complementando o raciocínio, o Ministro ainda afirmou que os recursos de 

natureza extraordinária não têm por objetivo específico analisar a justiça ou injustiça 
de decisões em casos concretos. Tais recursos, pretendem, essencialmente, à 
preservação da higidez do sistema normativo. Por fim, finalizou seu voto, alertando 
sobre a possibilidade de ocorrerem equívocos nas decisões de primeiro e segundo 
grau, mas ressaltou que existem instrumentos aptos a inibirem os danos imputados 
ao condenado na hipótese de equívoco, com a suspensão da execução provisória 
da pena, por meio de medidas cautelares para concessão de efeito suspensivo ao 
REsp ou ao RE, como também por meio do habeas corpus. 

Dando sequência ao que foi acordado no Habeas Corpus n. 126.292, será 
exposto as fundamentações mais relevantes do voto do Ministro Edson Fachin. No 
mesmo sentido do voto do relator, o Ministro Fachin citou os dizeres de Robert 
Jackson, Juiz da Suprema Corte norte-americana de 1941 a 1954, que assim dizia: 
“não há dúvida de que se houvesse uma super Suprema Corte, uma porção 
substancial dos nossos julgados também seria reformada. Nós não temos a última 
palavra por sermos infalíveis; somos infalíveis por termos a última palavra”. 
Segundo Suxberger e Amaral (2017, p. 202), ao citar o Juiz Robert Jackson, Fachin 
transmitiu o seguinte entendimento:  

 
O Ministro se utilizou de tal expressão para afirmar que, embora seja 
possível que as instâncias ordinárias incidam em erros na condenação de 
acusados, também estão sujeitas a equívocos as extraordinárias. Fachin 
ressaltou o papel do STJ e do STF, destacando que este último não 
configura uma Corte Constitucional nos moldes do sistema europeu 
continental, em razão das competências estabelecidas na Constituição. 

 
Nesse sentido, Fachin estabeleceu a ideia de que independente de qual seja 

o grau de jurisdição, sendo primeira instância ou a Suprema Corte, é fato que 
qualquer delas são operadas e manuseadas por seres humanos, passíveis de erro. 
Ademais, o ministro asseverou que “[...]a Constituição outorga ao intérprete uma 
margem de conformação que não extrapola os limites da moldura textual[...]”, porém 
é válido destacar que as alternativas interpretativas são “[...]em princípio, as que 
conduzem a reservar a esta Suprema Corte primordialmente a tutela da ordem 
jurídica constitucional, em detrimento de uma inalcançável missão de fazer justiça 
nos casos concretos”. Ou seja, através da hermenêutica constitucional é que o 
Supremo Tribunal Federal poderá interpretar a Constituição da maneira em que, 
sem infringir as normas, seja efetivo e eficaz em seus julgamentos.  

No transcorrer de seu voto, o Ministro Edson Fachin ainda asseverou em 
relação a sua concepção sobre os artigos 102 e 105 da CFRB/88, e também 
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relacionou em sua fala a competência e soberania das instâncias ordinárias, a 
saber:  

 
Da leitura que faço dos artigos 102 e 105 da Constituição da República, 
igualmente não depreendo, o Supremo Tribunal Federal e o Superior 
Tribunal de Justiça, terem sido concebidos, na estrutura recursal ali 
prevista, para revisar “injustiças do caso concreto”. O caso concreto tem, 
para sua escorreita solução, um Juízo monocrático e um Colegiado, este 
formado por pelo menos três magistrados em estágio adiantado de suas 
carreiras, os quais, em grau de recurso, devem reexaminar juízos 
equivocados e sanar injustiças. O revolvimento da matéria fática, firmada 
nas instâncias ordinárias, não deve estar ao alcance das Cortes 
Superiores, que podem apenas dar aos fatos afirmados nos acórdãos 
recorridos nova definição jurídica, mas não nova versão. As instâncias 
ordinárias, portanto, são soberanas no que diz respeito à avaliação das 
provas e à definição das versões fáticas apresentadas pelas partes. 

 
Diante do exposto, nota-se que Fachin atribui as instâncias ordinárias de 

julgamento, total competência de sanar as injustiças que venham a ocorrer, ou seja, 
tais instâncias são soberanas em relação a avaliação de provas e definições de 
versões fáticas. Além disso, conforme a visão do ministro “a opção legislativa de dar 
eficácia à sentença condenatória tão logo confirmada em segundo grau de 
jurisdição está consentânea com a razão constitucional da própria existência dos 
recursos às instâncias extraordinárias”. Ademais, Fachin concluiu seu voto fazendo 
referência ao relator do HC em pauta, Teori Zavascki, concordando com a situação 
ressaltada por Teori que há instrumentos processuais capazes, em casos de erros, 
para conferir o efeito suspensivo da condenação antecipada.  

Ainda falando sobre o HC n. 126.292, para finalizar a exposição de 
fundamentos dos ministros sobre esse assunto específico, a Ministra Carmém 
Lúcia, em seu voto asseverou que o tema analisado se trata de um assunto intenso 
e de grande valor para a comunidade jurídica. A Ministra ponderou que em outras 
ocasiões, no mesmo sentido do que se examina agora, foi voto vencido, porém, no 
presente voto, acompanhando o raciocínio do Ministro-Relator, Teori Zavascki, faz 
algumas considerações em relação a matéria debatida, conforme se vê:  

 
Considerei que a interpretação da Constituição no sentido de que ninguém 
pode ser considerado culpado até o trânsito em julgado da sentença penal 
condenatória haveria de ser lido e interpretado no sentido de que ninguém 
poderá ser considerado culpado e não condenado. Quer dizer, condenado 
ele está, mas o que a Constituição diz é que a esfera de culpa ou o 
carimbo da culpa, com consequências para além do Direito Penal, inclusive 
com base na sentença penal transitada, é uma coisa; quer dizer, algo é 
dizer que ninguém será considerado culpado, e esta é a presunção de 
inocência que foi discutida na Constituinte. Todos são considerados 
inocentes até prova em contrário, e se resolveu que, pelo sistema 
administrativo brasileiro, que permite consequências também na esfera do 
Direito Civil, admitir-se-ia o princípio da não culpabilidade penal. Então, as 
consequências eventuais com o trânsito em julgado de uma sentença penal 
condenatória haverão de ser tidas e havidas após o trânsito em julgado, 
mas a condenação que leva ao início de cumprimento de pena não afeta 
este princípio estabelecido inclusive em documentos internacionais. 

 
Em concordância com o que foi afirmado pela Ministra, entende-se que a 

condenação é válida nos casos em que ainda não tenha ocorrido o transito em 
julgado, ou seja, não existe afronta ao princípio da presunção de inocência, tendo 
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em vista, que já se esgotaram a fase de provas com o segundo grau de jurisdição. 
Para ilustrar a referida questão de provas, é interessante destacar o que dispõe a 
Súmula 279 do STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso 
extraordinário”. Nesse sentido, nota-se que as instâncias superiores não analisarão 
mais assuntos relacionados a provas.  

Acompanhando o raciocínio exposto nos votos dos três ministros citados, 
Paulino (2017, p. 223) assevera que:  

 
Essa posição de equilíbrio foi adotada pelo STF no julgamento do HC n. 
126.292-SP. Respeitou-se o direito à liberdade do acusado, sustentada na 
presunção de inocência, ao exigir a confirmação da sentença condenatória 
pelo respectivo Tribunal de Apelação (trânsito em julgado das instâncias 
ordinárias), e ao mesmo tempo assegurou o direito de segurança da 
sociedade, inerente à efetividade do processo penal, evitando-se 
infindáveis recursos protelatórios da defesa, no intuito de impedir o 
cumprimento da pena imposta. 

 
Ademais, para esgotar o assunto alusivo ao Habeas Corpus n. 126.292 no 

presente artigo, é válido destacar a concepção de Suxberger e Amaral (2017, p. 
203) concernente ao que se pode extrair dos votos favoráveis a execução provisória 
da pena, o autor dispõe:  

 
Em resumo, o que se pode apontar como denominador comum entre os 
votos dos Ministros que acompanharam a proposta de retomada da 
orientação anterior é uma consternação em face do uso abusivo do direito 
de recorrer37 e a necessidade de assegurar uma leitura sistemática dos 
efeitos atribuídos aos recursos de cariz extraordinário. Realçaram também 
a possibilidade de se conformar a literalidade do inciso LVII do art. 5.º do 
texto constitucional com os demais preceitos constitucionais, de forma a 
permitir a execução provisória após a condenação em segundo grau. Por 
fim, mereceu destaque nesses votos o fato de que cabe às instâncias 
ordinárias o exame quanto aos fatos e provas, e, por conseguinte, quanto à 
autoria e materialidade do delito. 

 
Complementando o raciocínio exposto acima, tem-se a ideia que após 

examinados os fatos, as provas, a autoria e a materialidade do delito, já está mais 
do que claro se o réu é culpado ou não. Sendo assim, a impossibilidade da prisão 
em segunda instância, somente beneficiaria os condenados com maior poder 
monetário, que através dos recursos que possuem um determinado valor, atingiriam 
todas as possibilidades recursais, com o objetivo de postergar e conseguir a 
prescrição.  

Após expor alguns dos argumentos mais relevantes sobre o Habeas Corpus 
n. 126.292, também será apresentado a concepção de alguns ministros em relação 
ao que foi decidido nas Ações Declaratórias de Constitucionalidade 43 e 44. As 
referidas (ADCs) tratam do mesmo assunto, no qual, também, é a mesma temática 
já abordada no HC n. 126.292 analisado a pouco. Por se tratar da mesma temática, 
as respectivas ações foram julgadas em conjunto. Nesse sentido, o entendimento 
que foi consagrado na ADC 43 é o mesmo pactuado na ADC 44. Ademais, o teor do 
julgamento proferido na ADC 43, resultou na seguinte ementa: 

 
Ementa: medida cautelar na ação declaratória de constitucionalidade. art. 
283 do código de processo penal. Execução da pena privativa de liberdade 
após o esgotamento do pronunciamento judicial em segundo grau. 
Compatibilidade com o princípio constitucional da presunção de inocência. 
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Alteração de entendimento do SupremoTribunal Federal no julgamento do 
HC 126.292. Efeito meramente devolutivo dos recursos extraordinários e 
especial. Regra especial associada à disposição geral do art. 283 do CPP 
que condiciona a eficácia dos provimentos jurisdicionais condenatórios ao 
trânsito em julgado. Irretroatividade da lei penal mais gravosa. 
Inaplicabilidade aos precedentes judiciais. Constitucionalidade do art. 283 
do código de processo penal. Medida cautelar indeferida. 

 
Conforme pode ser consultado no site oficial do STF, no acórdão das 

(ADCs), por maioria, seis votos a cinco, o Plenário do Supremo Tribunal Federal 
(STF) decidiu que o artigo 283 do Código de Processo Penal (CPP) não 
impossibilita o início da execução da pena após condenação em instância de 
segundo grau e indeferiu liminares pleiteadas nas Ações Declaratórias de 
Constitucionalidade (ADCs) 43 e 44. Em síntese, as Ações Declaratórias 43 e 44 
pleiteavam o seguinte: “O Partido Nacional Ecológico e o Conselho Federal da 
Ordem dos Advogados do Brasil, autores das ações, pediam a concessão da 
medida cautelar para suspender a execução antecipada da pena de todos os 
acórdãos prolatados em segunda instância”. 

Assim como no Habeas Corpus n. 126.292, os Ministros ratificaram suas 
decisões nas (ADCs) 43 e 44, indeferindo a medida cautelar pleiteada e 
confirmando a constitucionalidade da prisão em segunda instância. Porém, a única 
diferença entre o que foi acordado no HC n. 126.292 para as referidas (ADCs) foi o 
entendimento do Ministro Dias Toffoli. Em seu voto a mudança de posição foi 
especificamente relacionada a que execução provisória da pena fosse efetivada 
apenas após o julgamento do recurso dirigido ao Superior Tribunal de Justiça. Os 
demais ministros que votaram a favor, acompanharam os raciocínios já 
demonstrados nos votos alusivos ao Habeas Corpus citado. Entretanto serão 
expostos os fundamentos principais dos votos Teori Zavascki, Luis Fux e Cármen 
Lúcia.  

O Ministro Teori Zavascki asseverou que “a dignidade defensiva dos 
acusados deve ser calibrada, em termos de processo, a partir das expectativas 
mínimas de justiça depositadas no sistema criminal do país”. Seguiu em seu voto o 
raciocínio que se de um lado a presunção de inocência e as demais garantias 
devem proporcionar meios para que o acusado posso exercer seu direito de defesa, 
de outro elas não podem esgotar o sentido público de justiça. Ainda nesse sentido 
afirmou “O processo penal deve ser minimamente capaz de garantir a sua finalidade 
última de pacificação social”. Por esses motivos expostos em seu voto, nota-se que 
o ministro sugere um equilíbrio jurídico no país, ou seja, o sistema judicial no Brasil 
tende a oferecer muito ao réu, esquecendo-se de garantir a pacificação social.  

Luiz Fux fundamentou seu voto, trazendo a ideia de que o constituinte não 
teve a finalidade de impossibilitar a execução provisória da pena, na redação do 
inciso LVII do artigo 5º da Constituição. Fux entende que “se o quisesse, o teria feito 
no inciso LXI, que trata das hipóteses de prisão”. O ministro ainda destacou a 
necessidade de se dar efetividade à Justiça. Nesse sentido, reiterou “estamos tão 
preocupados com o direito fundamental do acusado que nos esquecemos do direito 
fundamental da sociedade, que tem a prerrogativa de ver aplicada sua ordem 
penal”. Concernente a este entendimento, pode-se perceber a importância da 
hermenêutica na aplicação das leis.  

Já a Ministra Cármen Lúcia, Presidente do Supremo Tribunal Federal, 
asseverou que mantém seu posicionamento proferido no ano de 2010 sobre o 
mesmo tema, acentuou que, quando a CRFB/88 estabelece que ninguém pode ser 
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considerado culpado até o trânsito em julgado, não exclui a possibilidade de ter 
início a execução da pena. Visto isso, para Cármen, uma vez havendo apreciação 
de provas e duas condenações, a prisão do condenado não tem aparência de 
arbítrio. Ademais, a ministra entende que se de um lado há a presunção de 
inocência, do outro existe a necessidade da preservação do sistema e de sua 
confiabilidade por parte da população, que isto, segundo Cármen, é a base das 
instituições democráticas. Por fim, asseverou que a sociedade precisa de uma 
resposta, e quer obtê-la com uma duração razoável do processo.  

Consoante ao que foi exposto no capítulo, se pode perceber que a posição 
atual e vigente em relação a prisão em segunda instância, é voltada para sua 
constitucionalidade, ou seja, no presente artigo, foram analisados os julgamentos 
mais relevantes atualmente, sendo eles: HC n. 126.292 e (ADCs) 43 e 44. Nesse 
sentido, os acórdãos dos referidos julgamentos foram sempre favoráveis a 
execução provisória da pena. 
 
3.5 A SENSAÇÃO DE IMPUNIDADE NO DIREITO BRASILEIRO 

 
Em relação a esse tópico, a sensação de impunidade surge quando não há 

efetividade no sistema judicial do país. Nesse sentido, nota-se que o grande 
gerador de impunidade no processo penal brasileiro é a fonte inesgotável de 
recursos, ou seja, o sistema recursal que beneficiam os réus com maior poder 
monetário. Conforme a concepção de Felipe Costa Rodrigues Neves, os Ministros 
do STF, em seus votos, relacionados a execução provisória da pena, fizeram 
referência à impunidade gerada por recursos protelatórios, que objetivam em uma 
ineficácia da Justiça. “Como argumento, destacaram o princípio da igualdade: 
enquanto há uma pessoa com a condição de ter todos os recursos, outra não tem”.  

Ou seja, o direito fundamental da não culpabilidade estaria garantido 
somente àqueles com condições financeiras para custear os recursos. Ademais, a 
realidade do sistema Judiciário brasileiro, que pela quantidade de recursos e 
manobras, alinhado à sua falta de celeridade, faz com que condenados por crimes, 
com recursos financeiros, possam responder em liberdade e, até mesmo, não 
responder pelos seus crimes no final das contas devido a prescrição da pena, 
gerando a impunidade. 
 
4. CONCLUSÃO 

 O presente artigo traçou em sua introdução, o objetivo de esclarecer a 
questão da constitucionalidade da prisão em segunda instância, tendo como base 
para isso, doutrinas, artigos científicos e as concepções dos ministros do supremo 
Tribunal Federal, em seus votos, nos julgamentos do Habeas Corpus n. 126.292 e 
nas Ações Declaratórias de Constitucionalidade 43 e 44.  

Para que o artigo ficasse bem estruturado, antes de se adentrar aos temas 
principais, foi abordada a história do Direito Penal brasileiro, abarcando o período 
colonial, o Brasil império, República, até se chegar no Direito Penal aplicado na 
atualidade. Também, foi necessário discorrer sobre os tipos de prisão para depois 
conceituar e explanar sobre a prisão em segunda instância.  

O artigo teve como ponto fundamental, o tópico 6, neste tópico foi 
desenvolvido um estudo sobre qual seria a motivação da Corte Suprema brasileira 
em decidir a favor da execução provisória da pena ou prisão em segunda instância. 
De acordo com este estudo, pode-se concluir que a referida modalidade de prisão é 
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constitucional, tendo em vista que não fere em momento algum o princípio da 
presunção de inocência.  

Ademais, também ficou evidente que o Supremo Tribunal Federal é cúpula 
do Poder Judiciário brasileiro, sendo competente, pela guarda da Carta Magna 
brasileira, conforme estabelecido no art. 102 da Constituição da República 
Federativa do Brasil. Sendo assim, através de seus ministros, está decidindo em 
favor da prisão em segunda instância, para que a justiça esteja acima da 
possibilidade recursal, e para que a impunidade não prospere no território brasileiro. 
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