
COORDENADORES
Ivo Neitzel

Rodrigo Lima
Nathaly Sartor

ANAIS
VOL. III – DIREITO

VII Encontro de Pesquisa
XI Encontro de Iniciação Científica

EPIC 2020
FATEB



 
 

 
 

VII ENCONTRO DE PESQUISA E XI ENCONTRO DE 

INICIAÇÃO CIENTÍFICA DA FATEB 
“Conexões para Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação” 

29 e 30 de outubro de 2020 - Telêmaco Borba/Paraná 

 

Rodrigo Lima 

Ivo Neitzel 

Nathaly Sartor 

Coordenadores 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANAIS 

Vol. III – Direito 
 

 

 

 

 

 

 

 

Telêmaco Borba – PR 

2021 



 
 

 
 

Copyright do texto © 2021 - Editora FATEB 
Todos os direitos reservados. É permitida a reprodução para fins de estudo. 
Vedada a reprodução, distribuição, comercialização ou cessão sem autorização do autor. 

Este livro foi publicado no site: http://afaculdade.fatebtb.edu.br 

A correção ortográfica e gramatical é de total responsabilidade dos autores. 

 

 

Comissão de Editoração 
 
Direção Comercial – Paula Regina Pontara 
Coordenação Geral – Eliane F. Young Blood 
Capa – Lorena Salem Ribeiro 
Diagramação – Eliane F. Young Blood 
 

 

Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP) 

  
 
ENCONTRO DE PESQUISA DA FATEB e ENCONTRO DE 
INICIAÇÃO CIENTÍFICA  – Conexões para pesquisa, 
desenvolvimento e inovação (7/11. : 29 e 30 de outubro de 2020: 
Telêmaco Borba, PR) 

F262a Anais: Vol. III – Direito. – Telêmaco Borba, PR : Editora FATEB, 
2021. 

259 p. 

  
Bibliografia. 
 

  ISBN 978-65-89886-02-0 
 

  

 1. Encontro de pesquisa; 2. Anais. I. FATEB. II. Título. 
 

  

 CDD 050 

 

 

 

http://afaculdade.fatebtb.edu.br/


 
 

 
 

VI ENCONTRO DE PESQUISA e X ENCONTRO DE 

INICIAÇÃO CINETÍFICA DA FATEB 
 “Conexões para Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação” 

29 e 30 de outubro de 2020 - Telêmaco Borba/Paraná 

 

Rodrigo Lima 

Ivo Neitzel 

Nathaly Sartor 

Coordenação do Evento 

 

Anderson Valério de Oliveira 
Donizeth Aparecido dos Santos 
Douglas Dal Molin  
Fábia Regina Theis  
Joseane Ballan 

Joseane Cintia Piechnicki 
Kelly Cristiane Iarosz 
Rodrigo José Ferreira Lopes  
Rodrigo Lima 
Sandra Regina Merlo

Comitê Gestor 
 

 
Alexandre da Silva 
Ana Carolina Nascimento 
Ana Marise Pailo 
Ana Paula Bonasso Moreira 
Claudeci Coutinho Oliveira 
Donizeth Aparecido dos Santos 
Douglas Dal Molin 
Edina de Fátima da Cruz Queiroz 
Fábia Regina Theis  
Fernanda de Oliveira  
Fernanda Pereira Soares 
Flávia Flores 
Gabriel Nunes Maia Junior 
Gabrielle Santangelo Leiner 
Gefferson Luiz dos Santos 
Getúlio Nunes Gonçalves 
Gislaine Apª Rosequinen Reway 
Guilherme Sandaka 
Harrisson Andreatta de Moraes 
Izalo Eduardo da Silva Betim 
Jaqueline Apª Ribaski Borges 
João Victor Moura 
Juliana Moletta 
Jony Mercis 
Comissão de Avaliação 

Karen Juliana Vanat 
Kelly Cristiane Iarosz 
Kevin Mauricio Menon Ribeiro  
Luiz Carlos Menezes Almeida Junior 
Luiz Renato Pesch 
Mayara Batista 

Marcel Andrey de Góes  
Marcelo Coelho dos Santos Muget 
Soares 
Marcelo Rugiski 
Marjorie Pelik Kempe  
Paulo Roberto Campos Alcover Junior  
Rodrigo Lima 
Rodrigo José Ferreira Lopes 
Romualdo Cordel 
Sandra Regina Merlo 
Stella Maris Araújo M.R. 
Tamyres Faustino da Silva 

Tatiane Teixeira 
Verlaine Lia Costa 

Vitor Hugo Bueno Fogaça  
Vitor Hugo dos Santos filho 



 
 

 
 

Eliane Ferreira Young Blood – Biblioteca/ Editora Fateb  
Márcio Antônio Bortolasci – Tecnologia da Informação  
Letícia de Melo Campos – Secretaria 
Lorena Salem Ribeiro – Comunicação  
Patrícia Fogaça Souza de Oliveira – Financeiro 
Daniel Maynardes - Administrativo 
Comissão de Execução 

 

 

 

  



 
 

 
 

SUMÁRIO 

 

Direito 

I. Artigos 

01. MODELO MULTIPORTAS DE SOLUÇÕES DE CONFLITOS: UMA ANÁLISE DOS 
MÉTODOS CONSENSUAIS 
Alexandre Romão; Gabrielle Santangelo Leiner  .......................................................................... 010 

02. VISÃO CONSTITUCIONAL SOBRE SAÚDE À JUDICIALIZAÇÃO 
Aline do Prado Vidal; Keli Schroeder; Gabrielle Santangelo Leiner; Sandra Regina Merlo  ........ 023 

03. EVOLUÇÃO NO CONCEITO DE FAMÍLIA E A PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL 
Amanda de Almeida Martins; Getúlio Nunes Gonçalves; Melloryn Nocera Galvão Carneiro  ..... 033 

04. EQUIDADE DE GÊNERO: UM OLHAR CRÍTICO A RESPEITO NECESSIDADE 
DO FEMINISMO DENTRO DO SISTEMA JUDICIAL BRASILEIRO 
Bruna Maria Barbosa; Israel Nocera de Oliveira; Nara Luiza Valente  ......................................... 050 

05. POSSIBILIDADE DE EXTENSÃO DA PROTEÇÃO À MULHER E DEPENDENTES 
ATRAVÉS DE MUDANÇA NO TEXTO DO ARTIGO 12-C DA LEI 13.827/2019 
Carlos Eduardo Stetiski; David Ferreira Garcia; Jhonatan Henrique de Souza Soares; Jonathan 
Marcelo Machado; Michele Paola Querino  .................................................................................. 059 

06. EDUCAÇÃO SEXUAL NAS ESCOLAS  
Carolina de Oliveira Vieira; Gisele Barbosa Ferreira; Gabrielle Santangelo Leiner; Sandra 
Regina Merlo  ................................................................................................................................ 070 

07. DIREITO FUNDAMENTAL A SAÚDE: TEMPOS DE PANDEMIA 
Ederson Silva Galieta; João Vitor Monteiro; Gabrielle Santangelo Leiner; Sandra Regina Merlo 079 

08. VIOLÊNCIA SEXUAL INTRAFAMILIAR E A EDUCAÇÃO SEXUAL 
André Luiz de Oliveira; Arthur Liniks de Sousa Carneiro; Elineia Cardoso dos Santos; Getúlio 
Nunes Gonçalves  ......................................................................................................................... 088 

09. A FORMAÇÃO HISTÓRICA E JURÍDICA DO DIREITO À SAÚDE E A 
CONSTITUIÇÃO DE 1988 
Ellen Rebeca Jurach  .................................................................................................................... 097 

10. EQUIPARAÇÃO DO CASAMENTO COM A UNIÃO ESTÁVEL 
Fernando Ribeiro Henrique Felix Neto; Maria Eduarda Matos dos Santos; Gabrielle Santangelo 
Leiner; Sandra Regina Merlo  ....................................................................................................... 111 

11. A DESCRIMINALIZAÇÃO DO DELITO DE BIGAMIA FRENTE AO DIREITO 
PENAL COMO ÚLTIMA RATIO  
Flávia Adhaís Luhm; Gabriel Rodrigues de Sá; Nathalia dos Santos Paulino  ............................ 121 

12. A CRISE NO SISTEMA PRISIONAL BRASILEIRO E O PRINCÍPIO DA 
DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA 
Gabriel Rodrigues de Sá; David Sebastião Gomes Karklin; Matheus Costa; Prudente de Mello; 
Waldi Moreira Soares Filho  .......................................................................................................... 134 



 
 

13. IGUALDADE DE GENÊRO: UMA LUTA FEMINISTA PARA CONQUISTA DE 
DIREITOS 
Gioconda das Neves Valle  ........................................................................................................... 144 

14. O SUÍCIDIO EM TEMPOS DE PANDEMIA 
Giovanni Barbosa; Heloísa Fausto; Lothaine Kemilly Pinheiro Pereira da Silva; Paulo Henrique 
Thuillier Rodrigues  ....................................................................................................................... 161 

15. COVID-19: CIDADANIA À LUZ DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. A GARANTIA DE 
AUXÍLIO GOVERNAMENTAL DIANTE DA LEI DE ACESSO À INFORMAÇÃO 
Jéssyca Moreira; Gisele Walus; Gabriele Santangelo Leiner; Sandra Regina Merlo  .................. 171 

16. SISTEMA PRISIONAL BRASILEIRO: O AUMENTO DA CRIMINALIDADE E A 
SUPERLOTAÇÃO CARCERÁRIA 
João Henrique Nunes dos Santos; Nara Luiza Valente; Jezreel Domingues Lopes; Marcos 
Sincoski; Karoline de Lima Timotio  .............................................................................................. 181 

17. DEMOCRACIA E GÊNERO: DESIGUALDADE NO ÂMBITO POLÍTICO 
Gabrielle Santangelo Leiner; Julia Mendes de Alcantara Fernandes; Sandra Regina Merlo; 
Sigrid de Moraes Marques  ........................................................................................................... 194 

18. O FUNDAMENTO DO DIREITO AO ESQUECIMENTO NO BRASIL 
Keli Schroeder; João Guilherme Pereira Chaves  ........................................................................ 203 

19. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA NO ÂMBITO INFANTIL 
Carolyne Groza;Laís Tainara Wilczek da Silva Soares;Gabrielle Santangelo Leiner; Sandra 
Regina Merlo  ................................................................................................................................ 214 

20. PREVIDÊNCIA SOCIAL E O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL  
Cristina Alves Batista Guimarães; Larissa Fernandes  ................................................................. 221 

 
   

21. POLÍTICA NACIONAL DE RESÍDUOS E PLANO DE GESTÃO INTEGRADA DE 
RESÍDUOS SÓLIDOS DE TELÊMACO BORBA

 

Luis Carlos dos Santos e Getúlio Nunes Gonçalves

  

...................................................................

 

237 

22. FASCISMO, DITADURA E A REFLEXÃO DA CRISE NA DEMOCRACIA

 

Luiz Gustavo Bieluka; Alessandro Rodrigo Rinaldi Jr;

 

Gabrielle Santangelo Leiner; Sandra 
Regina Merlo

  

............................................................................................................................

 

250

 

 

 

 



 
 

 
 

APRESENTAÇÃO 

 

Esta publicação do Caderno de Resumos que ora apresentamos é fruto 

do trabalho de vários autores das mais variadas áreas do conhecimento, e 

reúne o resultado de trabalhos apresentados no VII Encontro de Pesquisa da 

FATEB e XI Encontro de Iniciação Científica da Fateb, realizado nos dias 29 e 

30 de outubro de 2020, 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 do Caderno de Resumos. 

 

 

Eliane F. Young Blood 
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MODELO MULTIPORTAS DE SOLUÇÕES DE CONFLITOS: UMA 
ANÁLISE DOS MÉTODOS CONSENSUAIS 

 
Alexandre Romão1 

Gabrielle Santangelo Leiner2 
 

 
RESUMO 

 
O presente artigo tem como objetivo apresentar o Modelo Multiportas de Soluções 
de Conflitos, a fim de introduzir as diferentes formas de aplicação de métodos 
consensuais de solução de demandas. Tem como objetivo geral analisar a origem e 
conceito do Modelo Multiportas, visando apresentar as diretrizes apresentas por este 
sistema de solução consensual de processos. Ainda, o artigo introduz os métodos 
consensuais da conciliação, mediação e arbitragem, bem como as suas diferenças 
metodológicas. Como procedimentos metodológicos, destacam-se as pesquisas 
bibliográficas e documentais, bem como análise de textos de modo exploratório e 
descritivo, utilizando-se do método dedutivo para melhor o tema apresentado. O 
artigo conclui que o Modelo Multiportas é de suma importância para alcançar a 
celeridade processual e estimular o diálogo entre as partes, sendo aplicado 
corriqueiramente nas sedes dos Juizados Especiais Cíveis e nos Centros Judiciários 
de Solução de Conflitos e Cidadania.  
 
Palavras-chaves: Modelo Multiportas; Conciliação; Mediação; Arbitragem.  
 

ABSTRACT 
 
This article aims to present the Multiport Model of Conflict Solutions, in order to 
introduce the different ways of applying consensual methods of solving demands. Its 
general objective is to analyze the origin and concept of the Multiport Model, aiming 
to present the guidelines presented by this consensual process solution system. Still, 
the article introduces the consensual methods of conciliation, mediation and 
arbitration, as well as their methodological differences. As methodological 
procedures, bibliographical and documentary researches stand out, as well as text 
analysis in an exploratory and descriptive way, using the deductive method to better 
the presented theme. The article concludes that the Multiport Model is extremely 
important to achieve procedural speed and to stimulate dialogue between the parties, 
being applied routinely in the headquarters of the Special Civil Courts and in the 
Judicial Centers for Conflict Resolution and Citizenship. 
 
Key-words: Multiport model; Conciliation; Mediation; Arbitration. 
 

                                                           
1
 Acadêmico do curso de Direito da Faculdade de Telêmaco Borba. Endereço eletrônico: alexandre-

romao@outlook.com. 
2
 Possui graduação em Direito pela Universidade Positivo. Pós-graduada pela Escola da Magistratura 

do Paraná. Especialista pela Escola da Magistratura do Paraná. Pós-Graduada pela Escola do 
Ministério Público de Santa Catarina. Especialista em Direito Bancário - Verbo Jurídico. Cursando 
Pós-Graduação em Metodologias Ativas FATEB. Docente na Instituição FATEB - Faculdade de 
Telêmaco Borba. Coordenadora do Núcleo de Prática Jurídica da FATEB desde 2018. Endereço 
eletrônico:  leiner.juridico@gmail.com. 
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1. INTRODUÇÃO 
 

O presente artigo tem como objetivo apresentar as diretrizes do Modelo 
Multiportas se Solução de Conflitos, sendo um sistema adotado pelo Poder 
Judiciário para solucionar suas demandas e promover a resolução consensual dos 
conflitos. Como meios de aplicação do Sistema Multiportas, o artigo trata sobre os 
institutos da conciliação, mediação e arbitragem, com o intuito de distinguir os 
métodos consensuais que são adotados na prática jurídica pelos conciliadores, 
mediadores e árbitros. 

O artigo tem como objetivo especifico apresentar as medidas 
autocompositivas, como forma de apresentar o conteúdo previstos na teoria do 
Modelo Multiportas, sendo normatizado pelo Código de Processo Civil, que defende 
a prática de medidas autocompositivas como solução de demandas. 

Ainda, como meio de apresentar as medidas adotadas pelo Sistema 
Multiportas, o artigo conceitua o diferencial das atividades e funções exercidas pelos 
conciliadores, pelos mediadores, e, no intuito de expandir a temática, pelos árbitros 
na sessão de arbitragem no modelo da heterocomposição.  

A justifica social e jurídica para a elaboração do presente artigo é apresentar 
o conceito de Modelo Multiportas, bem como das suas vantagens. Ainda, como meio 
de justificar a importância do estudo, apresenta-se os benefícios e diferencias dos 
métodos da autocomposição, no qual busca a solução consensual das demandas, 
almejando uma solução pacífica e célere para as demandas.  

O percurso metodológico do presente estudo, apresenta-se em duas partes, 
sendo a primeira a análise da parte histórica e conceitual do modelo Multiportas e, 
em segunda análise, o diferencial entre os modelos autocompositivos e da 
arbitragem. 

Por fim, o presente artigo apresenta uma conclusão analítica dos benefícios 
da observância e aplicação do modelo Multiportas nas soluções de conflitos, visando 
o procedimento célere e o resultando consensual das demandas trazidas ao 
Judiciário. 

 
2. METODOLOGIA 
 

No que diz respeito ao percurso metodológico, trata-se de ume estudo com 
objetivos exploratório e descritivo, construído a partir de uma abordagem qualitativa, 
à luz do método dedutivo.  

A pesquisa exploratória foi realizada a partir do levantamento bibliográfico de 
autores de Direito Processual Civil, Direito Civil e Hermenêutica Jurídica, bem como 
por meio de pesquisa documental, com a análise de legislação nacional referente 
aos Juizados Especiais, a Lei de Arbitragem e dos métodos de autocomposição e 
heterocomposição. 

O método dedutivo se justifica-se na medida em que se realizou o presente 
artigo, partindo de análise de legislação vigente e doutrinas majoritárias, com o 
intuito de desenvolver a análise de conteúdo teórico já posto em práticas em 
atividades jurídicas habituais.  
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3. DESENVOLVIMENTO 
 
3.1 MODELO MULTIPORTAS DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS 
 

Com a entrada em rigor do Novo Código de Processo Civil em 2015, adota-se 
em conjunto um novo modelo de solução de conflitos, sendo conhecido como 
“Modelo Multiportas”. O objetivo deste novo método de solução de conflitos é 
encaminhar as disputas judiciais para aplicação da melhor opção de métodos 
consensuais. Neste prisma, os métodos de conciliação e mediação tornam-se 
importantes, tendo em vista serem as medidas autocompositivas aplicadas para 
aproximar as partes em uma tentativa de solucionar os conflitos judiciais (NETO, 
2015).  

O Modelo Multiportas teria sido originalmente exposto em 1976 pela Pound 
Conference, sendo patrocinada pela American Bar Association (ABA). A conferência 
tinha como estrutura o discurso proferido em 1906 em um evento da ABA, pelo 
professor de Havard, Roscoe Pound, denominada The Causes of Popular 
Dissatisfaction with the Administration of Justice. A conferência de 1976 foi o marco 
da primeira discussão acerca do Fórum de Multiportas e vários de seus aspectos 
gerais em relação a aplicação nos tribunais. O pronunciamento ainda contou com a 
ideia de uma maior integração entre comunidades, agente econômicos e Estado, 
assim como a busca do método mais adequado para solução de conflitos 
(LORENCINI; SALLES; SILVA, 2020).  

O sistema adotado do Modelo Multiportas visa, no sentido figurativo da 
palavra, disponibilizar “portas” as partes envolvidas em conflitos. Estas portas 
seriam, na forma literal, os métodos de autocomposição, onde a parte, conhecendo 
a maneira que é trabalhada a conciliação ou mediação, poderia optar pela melhor 
opção para realizar a tentativa de acordo. No mesmo sentido, seria necessário que 
os Tribunais Judiciais atualizassem os seus métodos adotados, visando objetivar em 
primeira análise do conflito a busca pela autocomposição.   

Diante da adoção do Sistema Multiportas, o Código de Processo Civil em 
vigor dividiu o procedimento em comum em duas fases, sendo a primeira a utilização 
de métodos consensuais para solucionar a demanda e a segunda sendo os 
procedimentos propriamente litigiosos. Embora a divisão seja uma busca pelo tempo 
razoável do processo, bem como a aplicação da autocomposição na solução das 
lides, é necessário ainda superar algumas lacunas para a perfeita aplicação do 
Modelo Multiportas. Neste entendimento, surge a necessidade da capacitação de 
profissionais habilitados para redigir a negociação, surgindo então a figura dos 
conciliadores e mediadores e todo o seu vasto treinamento para praticar as medidas 
autocompositivas nas conciliações e mediações. Do mesmo modo, ainda surge a 
necessidade da criação de espaços adequados e próprios para a aplicação das 
medidas autocompositivas, bem como da capacitação e cadastramentos de novos 
mediadores e conciliadores judiciais (VASCONCELOS, 2014).  

O primeiro passo para a aplicação do Modelo Multiportas é entender a 
importância da alternativa da autocomposição para solução das demandas. Deste 
modo, surge a necessidade da mudança dos paradigmas dos tribunais e fóruns 
judiciais, que devem com máxima urgência disponibilizar informações e alternativas 
autocompositivas as partes interessadas. A importância da aplicação do Modelo 
Multiportas nas demandas judiciais foi um dos fatores que levou a criação dos 
Centros Judiciais de Solução de Conflitos e Cidadania pela Resolução do CNJ n° 
125 (CNJ, 2020). Com o advento dos CEJUSC pela Resolução n° 125 do CNJ, os 
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tribunais deixaram de ser apenas um local para julgamentos, passando a ser locais 
de aplicação de medidas consensuais para o tratamento adequados dos conflitos. 
Neste sentido, o tratamento adequado de solução de conflitos é a aplicação de 
medidas autocompositivas necessárias para a solução do conflito, ou seja, a 
depender da matéria do caso em análise, o processo será remetido a conciliação ou 
a mediação, tendo em vista a promoção dos interesses das partes e a aplicação do 
melhor método para a solução consensual da lide (NETO, 2015). 

A autocomposição sempre foi um objetivo a ser alcançado pelos Juizados 
Especiais, portanto, o Modelo Multiportas sempre esteve presente nas demandas 
cadastradas no âmbito dos Juizados Especiais, sendo o principal exemplo da 
aplicação do Sistema Multiportas no sistema judiciário brasileiro até o momento. A 
importância da autocomposição como medida alternativa para solução de conflitos 
nos Juizados Especiais está presente nos critérios para a entrada das demandas, 
visto que a conciliação judicial é a primeira etapa do processo, sendo uma audiência 
indispensável e obrigatória para as partes. No mesmo sentido, a Lei 9.099/95 
dispõem que caso as partes não cheguem ao comum acordo na audiência de 
conciliação, poderão optar pelo juízo arbitral.3 

Ante o exposto, os Juizados Especiais têm como previsão a utilização da 
arbitragem como solução do litígio. Neste sentido, é importante citar que a 
arbitragem não está relacionada as técnicas da autocomposição, visto que é 
aplicada as medidas heterocompositivas, considerando que as partes elegem um 
terceiro para “julgar” a lide com as mesmas prerrogativas do juiz titular. O Modelo 
Multiportas defende as medidas autocompositivas, que se diferenciam das medidas 
heterocompositivas em razão das atividades exercidas pelos terceiros, todavia não 
deixa de prever a utilização da arbitragem como uma “porta”. Na autocomposição, 
as partes negociam diretamente um acordo para solução do conflito, sem haver a 
interferência direta do terceiro conciliador, este que apenas auxilia as partes na 
busca pelo comum acordo. No mesmo sentido, na heterocomposição, as partes 
passam a eleger um terceiro, imparcial e alheio ao interesse dos envolvidos, para 
processar o julgamento da lide, possuindo as mesmas forças normativas de um juiz. 
Portanto, na heterocomposição não se trabalha o comum acordo, mas sim a 
imposição de decisão definitiva acerca do litígio (GUILHERME, 2016). 

Conforme descrito acima, os CEJUSC e os Juizados Especiais Cíveis 
oferecem opções para a realização de medidas autocompositivas, podendo as 
partes optar pelos métodos que melhor atenderem as necessidades de seus 
conflitos. A importância desta opção pelas partes foi umas das inovações adotadas 
pelo Modelo Multiportas, tendo em vista a criação de um modelo no qual as partes 
possuem uma maior autonomia na escolha do meio pelo qual querem resolver o seu 
litígio. No mesmo sentido, o Modelo Multiportas reforça a ideia de que as demandas 
devem ser submetidas ao método mais adequado para a sua solução, bem como os 
julgadores devem adotar todos os esforços necessários para que as partes cheguem 

                                                           
3
 Art. 24. Não obtida a conciliação, as partes poderão optar, de comum acordo, pelo juízo arbitral, na 

forma prevista nesta Lei. 
§ 1º O juízo arbitral considerar-se-á instaurado, independentemente de termo de compromisso, com a 
escolha do árbitro pelas partes. Se este não estiver presente, o Juiz convocá-lo-á e designará, de 
imediato, a data para a audiência de instrução. 
§ 2º O árbitro será escolhido dentre os juízes leigos. 
Art. 25. O árbitro conduzirá o processo com os mesmos critérios do Juiz, na forma dos arts. 5º e 6º 
desta Lei, podendo decidir por eqüidade. 
Art. 26. Ao término da instrução, ou nos cinco dias subseqüentes, o árbitro apresentará o laudo ao 
Juiz togado para homologação por sentença irrecorrível. 
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ao comum acordo. Deste modo, o Código de Processo Civil prevê a utilização de 
técnicas para facilitar a resolução consensual das demandas, conforme prevê o art. 
3°, § 2° e §3°4. Portanto, a busca pela autocomposição deixou de ser uma 
alternativa para se tornar uma obrigação, visto que é de competência dos tribunais e 
fóruns judiciais, bem como dos demais operadores do direito, divulgar e fornecer os 
meios necessários para a realização da autocomposição, bem como esclarecer a 
população as vantagens da utilização das medidas autocompositivas defendidas 
pelo Modelo Multiportas (NETO, 2015). 

De maneira geral, o Modelo Multiportas oferece medidas alternativas para 
soluções de conflitos, visando trabalhar na comunicação entre as partes, buscando a 
aplicação do método consensual ideal para o conflito in tela e defendendo o melhor 
interesse das partes no comum acordo. Portanto, a aplicação do tratamento 
adequado de solução de conflitos é um dos mais importantes objetivos adotados 
pelo Modelo Multiportas, visto que será oferecido as partes a melhor opção de 
medidas autocompositivas para a solução consensual de seus conflitos. Neste 
entendimento, é necessário diferenciar as atividades exercidas pelos terceiros nos 
meios autocompositivos adotados pelo Modelo Multiportas. Dentro das atividades 
autocompositivas prevista por este modelo, estão previstas a conciliação e a 
mediação, que se diferenciam pelo teor das medidas adotas pelo terceiro conciliador 
ou mediador.  

Deste modo, se faz necessário distinguir as diferenças existente entre as 
atividades exercidas pelos conciliadores e mediadores na autocomposição, bem 
como, tendo em vista a previsão expressa pela Lei 9.099/95 e sua aplicação nos 
Juizados Especiais objeto deste estudo, a análise da medida heterocompositiva 
adotada pelos árbitros na arbitragem.  
 
3.1.1 Das Diferenças Entre os Métodos Adotados na Autocomposição e 
Arbitragem 
 

No presente estudo, apresentou-se o breve histórico e conceito de Modelo 
Multiportas como fonte dos meios da autocomposição. O “elo” que os torna comum 
os métodos autocompositivos são a busca pelo acordo consensual, de forma que a 
demanda seja solucionada rapidamente. Embora sejam modelos adotados pelo 
Sistema Multiportas, sendo utilizado tanto nos Juizados Especiais quanto nos 
CEJUSC, existem diferenças básicas e estruturais entre os dois modos.  

Existem diferenças na parte prática dos modelos de autocomposição, nos 
quais são exercidos por terceiros, sendo os mediadores e conciliadores, que 
diferenciam os modelos consensuais em torno das atividades e pelos modus 
operandi das funções por eles praticadas. 

A começar pela conciliação, este modelo de autocomposição tem como 
premissa o trabalho das partes com o conciliador, este que deverá ser imparcial e 
neutro a vontade das partes. O trabalho do conciliador é construir um acordo, de 
maneira que conduza as partes ao caminho do diálogo, sem haver prejuízos a uma 
das partes com a chegada do consenso. A participação do conciliador na caminhada 

                                                           
4
  Art. 3º Não se excluirá da apreciação jurisdicional ameaça ou lesão a direito. 

§ 2º O Estado promoverá, sempre que possível, a solução consensual dos conflitos. 
§ 3º A conciliação, a mediação e outros métodos de solução consensual de conflitos deverão ser 
estimulados por juízes, advogados, defensores públicos e membros do Ministério Público, inclusive 
no curso do processo judicial. 

 



VII Encontro de Pesquisa da FATEB – Telêmaco Borba, PR, 29 e 30 de outubro de 2020. 

pelo consenso é de forma direta e internamente no procedimento, ou seja, ele atua 
na intenção de aproximar as partes, sugerindo formas de solução que julga serem 
apropriadas. Neste contexto, a percepção da atividade do conciliador é de uma 
figura ativa, que dirige a audiência visando o resultado consensual, sendo 
necessário intervir ativamente na busca por este comum acordo, de modo que 
esclareça as partes as vantagens do consenso, bem como aponte conselhos, meios 
e métodos para que o acordo seja pactuado dentro dos parâmetros legais e 
possíveis e conforme a realidade das partes.  

Ainda em relação a conciliação, conforme exposto pela Lei dos Juizados 
Especiais, está modalidade pode ser redigida por Juiz Leigo, todavia deverá 
observar as mesmas regras do conciliador para exercer respectiva função. 

A existência de pontos comuns entre conciliação e mediação são 
perspectiveis, sendo observados nas medidas construtivas de uma audiência 
autocompositiva, podendo ser observado: 

 
1. A participação de um terceiro imparcial; 2. A promoção da comunicação 
entre os envolvidos; 3. A não imposição de resultados; 4. O estímulo à 
busca de saídas pelos envolvidos; 5. O exercício da autonomia privada na 
elaboração de opções para os impasses (TARTUCE, 2018, s.p). 

 
Embora sejam semelhantes em sua estrutura, a atividade do mediador é 

divergente a exercida pelo conciliador. O mediador no mesmo aspecto do conciliador 
deve ser terceiro neutro e imparcial, devendo ser capacitado a redigir a mediação, 
de acordo com o treinamento citado nos capítulos anteriores. Neste sentido, a figura 
do mediador não possui a autoridade de impor uma solução, de possuir figura ativa, 
mas em virtude de sua posição ele deve auxiliar as partes a resolver a disputa ou a 
planejar um acordo (RISKIN, 2017). 

O mediador em atividade é uma figura auxiliar e ao mesmo tempo 
supervisora, isto é, o mediador tem o dever de auxiliar as partes na medida em que 
o diálogo progride, ao mesmo tempo em que deve zelar pelo bem estar e conforto 
das partes na audiência, ou seja, o mediador poderia intervir caso notasse que as 
partes estão se distanciando do consenso, sugerindo nova audiência a ser 
remarcada, a fim de novamente ser trabalhado o consenso. No mesmo sentido, na 
mediação, as questões subjetivas costumam ter maior espaço porque as relações 
envolvem relações continuadas, enquanto na conciliação o foco tende a ser objetivo, 
porque as interações entre os envolvidos costumam ser episódicas (TARTUCE, 
2018). 

Na medida em que a diferença é denotada, percebe-se que a conciliação é 
voltada exclusivamente a busca do acordo, em que pese a figura do conciliador ter 
unicamente o dever de redigir a chegada deste acordo, ao custo de imposição de 
meios e métodos para a chegada deste consenso. Em relação a mediação, a figura 
do mediador trabalha com o incentivo do diálogo, visto que as partes se sentem 
“livres” para conversar acerca de um acordo, com os próprios méritos, sem haver a 
intervenção do terceiro diretamente na imposição de medidas que conclua 
necessárias para o acordo ser realizado. Deste modo, o mediador age como um 
facilitador do diálogo, com grande dever de induzir as partes, mesmo que 
indiretamente, a chegada de um consenso com seus próprios esforços.  

Nas palavras de Lília Maia de Moraes Sales (2004, p. 38):  
 

A diferença fundamental entre a mediação e a conciliação reside no 
conteúdo de cada instituto. Na conciliação, o objetivo é o acordo, ou seja, as 
partes, mesmo adversárias, devem chegar a um acordo para evitar um 
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processo judicial. Na mediação as partes não devem ser entendidas como 
adversárias e o acordo é a consequência da real comunicação entre as 
partes. Na conciliação o conciliador sugere, interfere, aconselha. Na 
mediação, o mediador facilita a comunicação, sem induzir as partes ao 
acordo. 

 
No mesmo sentido, aponta-se o entendimento de Fernanda Levy (2013, p. 

57): 
 

Enquanto o conciliador auxilia as partes a chegar ao acordo mediante 
concessões recíprocas, o mediador, com técnicas especiais, atuará 
imparcialmente sem poder julgar ou sugerir, “acolhendo os mediandos para 
propiciar-lhes oportunidades de comunicação eficaz de modo que eles 
construam conjuntamente a melhor solução para o conflito”. 

 

No sentido da mediação, o mediador deve estimular e impulsionar os sujeitos 
para que eles consigam, saindo da acomodação, partir em busca de soluções aptas 
a transformar sua realidade (SIX, 2001, p. 220). Já no âmbito da conciliação o 
conciliador, tradicionalmente, procura aproximar as partes colaborando para que 
elas cheguem a uma composição sobre o problema, de forma amistosa e negociada 
(GARCIA, 2015). 

Embora as diferenças entre os dois métodos sejam visíveis, a principal 
semelhança está no mecanismo de atuação, onde o terceiro imparcial intervém para 
facilitar o diálogo e estabelecer uma comunicação eficaz: pela ética inerente aos 
meios consensuais, o terceiro imparcial não pode expressar opiniões pessoais, 
realizar julgamentos nem se aliar aos envolvidos (BARBOSA e SILVA. 2013, p. 173). 
Como o exposto, o mediador age indiretamente, enquanto o conciliador de forma 
direta, todavia, as opiniões, os métodos sugeridos e os meios adotados não devem 
ser com base em opiniões ou gostos pessoais, mais sim na busca pelo melhor meio 
possível para aproximar as partes na chegada do consenso.  

Em relação ao modelo de arbitragem, o sistema Multiportas o prevê como 
uma “porta” alternativa para o consenso, muito embora o modelo seja voltado aos 
métodos consensuais. A grande importância do estudo deste método no presente 
capítulo é a previsão do modelo de arbitragem nos Juizados Especiais, conforme 
exposto anteriormente. O sistema de arbitragem pertence a heterocomposição, 
possuindo lei própria regulamentadora, sendo a Lei n° 9.307 de 23 de setembro de 
1996. Possui a mesma premissa da autocomposição, onde um terceiro age como 
intermediador da demanda, todavia, na arbitragem, este terceiro será o solucionador 
do conflito, sendo conhecido na figura de árbitro. 

Em relação ao conceito e origem, Fernanda Tartuce dispõem (2018, s.p): 
 

A arbitragem consiste em um antigo método de composição de 
controvérsias consistente na escolha pelas partes de uma terceira pessoa 
para definir o destino da controvérsia. Seu uso se verificou longamente no 
Direito romano, tanto no período das ações da lei quanto no período 
formulário; a atividade do pretor se limitava a admitir ou não a dedução da 
querela em juízo. Sendo positivo seu juízo, passavam às partes a escolha 
do arbiter para definir a questão. 

 
No entendimento de Carlos Alberto Carmona (2009, p. 31): 

 
A arbitragem como a técnica de solução de controvérsia pautada pela 
intervenção “de uma ou mais pessoas que recebem seus poderes de uma 
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convenção privada, decidindo com base nesta convenção sem intervenção 
do Estado, sendo destinada a assumir eficácia de sentença judicial”. 

 
Na arbitragem, a decisão sobre o conflito será proferida por uma pessoa de 

confiança e de escolha das partes, sendo nomeado árbitro do conflito, que terá 
função de proferir decisão com força normativa (TARTUCE, 2018). Deste modo, o 
árbitro assume a função de julgador de conflito, substituindo a figura do juiz, embora 
sua decisão possua carácter definitivo. 

Ademais, a legislação prevê a adoção do procedimento arbitral para solução 
de conflitos que versem sobre direitos patrimoniais e disponíveis. 

Com o advento da Lei 9.307, de 23 de setembro de 1996, foi superado com a 
necessidade de homologação judicial da sentença arbitral e equiparou o árbitro ao 
juiz togado no desempenho da arbitragem (art. 18)5, esclarecendo que a sua decisão 
é sentença e, como tal, constitui título executivo judicial (CPC, art. 515, VII)6, 
fazendo coisa julgada material ao decidir o mérito do conflito (JUNIOR, 2018, s.p). 
No mesmo sentido, a sentença proferida pelo juízo arbitral não ficará sujeita a 
interposição de recurso ou a dependência de homologação judicial por magistrado.  

Em relação ao procedimento arbitral, inicia-se com a escolha das partes de 
ter seu conflito apreciado e resolvido por um terceiro, que será o árbitro da 
demanda. Nota-se que a arbitragem possui caráter facultativo, a ser realizado a 
escolha das partes. Após pautada a audiência, as partes escolhem o árbitro ou 
definem um método para sua seleção. Dessas duas escolhas das partes, resultam 

duas consequências marcantes da arbitragem como método de solução de 
controvérsias. Uma primeira refere-se ao fato de que o árbitro (ou árbitros, se assim 
preferirem as partes) conduzirá os procedimentos para instrução e decisão da 
causa, o processo arbitral. Resulta ainda outra importante consequência, consistente 
na produção pelo árbitro (ou árbitros) de uma decisão vinculante para as partes, que 
somente poderá ser atacada judicialmente em bases bastante limitadas 
(LORENCINI; SALLES; SILVA. 2020, s.p). 

Nota-se a possibilidade de existir mais de um árbitro por audiência, todavia, 
conforme o art. 13 e seguintes7, é necessário haver um número ímpar de árbitros, 

                                                           
5
 Art. 18. O árbitro é juiz de fato e de direito, e a sentença que proferir não fica sujeita a recurso ou a 

homologação pelo Poder Judiciário. 
6
Art. 515. São títulos executivos judiciais, cujo cumprimento dar-se-á de acordo com os artigos 

previstos neste Título: 
[...] 
VII - a sentença arbitral; 
7
 Art. 13. Pode ser árbitro qualquer pessoa capaz e que tenha a confiança das partes. 

§ 1º As partes nomearão um ou mais árbitros, sempre em número ímpar, podendo nomear, também, 
os respectivos suplentes. 
§ 2º Quando as partes nomearem árbitros em número par, estes estão autorizados, desde logo, a 
nomear mais um árbitro. Não havendo acordo, requererão as partes ao órgão do Poder Judiciário a 
que tocaria, originariamente, o julgamento da causa a nomeação do árbitro, aplicável, no que couber, 
o procedimento previsto no art. 7º desta Lei. 
§ 3º As partes poderão, de comum acordo, estabelecer o processo de escolha dos árbitros, ou adotar 
as regras de um órgão arbitral institucional ou entidade especializada. 
§ 4º Sendo nomeados vários árbitros, estes, por maioria, elegerão o presidente do tribunal arbitral. 
Não havendo consenso, será designado presidente o mais idoso. 
§ 4

o
 As partes, de comum acordo, poderão afastar a aplicação de dispositivo do regulamento do 

órgão arbitral institucional ou entidade especializada que limite a escolha do árbitro único, coárbitro 
ou presidente do tribunal à respectiva lista de árbitros, autorizado o controle da escolha pelos órgãos 
competentes da instituição, sendo que, nos casos de impasse e arbitragem multiparte, deverá ser 
observado o que dispuser o regulamento aplicável. 
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bem como existe a necessidade da nomeação de um presidente do tribunal arbitral. 
Determina-se ainda que os árbitros devem possuir figura imparcial na tomada de 
suas decisões e na condução do processo, a fim de evitar prejuízos as partes e a 
audiência. 

Realizado a escolha do(s) árbitro(s) inicia-se o procedimento arbitral. A 
arbitragem seguirá o procedimento estabelecido pelas partes na convenção de 
arbitragem, que poderá reportar-se às regras de um órgão arbitral institucional ou 
entidade especializada, facultando-se, ainda, às partes delegar ao próprio árbitro, ou 
ao tribunal arbitral, regular o procedimento. Se ainda não houver estipulação acerca 
do procedimento a ser adotado, caberá ao árbitro ou ao tribunal arbitral discipliná-lo. 
Denota-se o respeito aos princípios do contraditório, da igualdade das partes, da 
imparcialidade do árbitro e de seu livre convencimento. Ademais, outro importante 
fator, que costuma exemplificar a importância da autocomposição, é que o juízo 
arbitral no início dos procedimentos realizará a tentativa de conciliação entre as 
partes. 8 

                                                                                                                                                                                     
§ 5º O árbitro ou o presidente do tribunal designará, se julgar conveniente, um secretário, que poderá 
ser um dos árbitros. 
§ 6º No desempenho de sua função, o árbitro deverá proceder com imparcialidade, independência, 
competência, diligência e discrição. 
§ 7º Poderá o árbitro ou o tribunal arbitral determinar às partes o adiantamento de verbas para 
despesas e diligências que julgar necessárias. 
Art. 14. Estão impedidos de funcionar como árbitros as pessoas que tenham, com as partes ou com o 
litígio que lhes for submetido, algumas das relações que caracterizam os casos de impedimento ou 
suspeição de juízes, aplicando-se-lhes, no que couber, os mesmos deveres e responsabilidades, 
conforme previsto no Código de Processo Civil. 
§ 1º As pessoas indicadas para funcionar como árbitro têm o dever de revelar, antes da aceitação da 
função, qualquer fato que denote dúvida justificada quanto à sua imparcialidade e independência. 
§ 2º O árbitro somente poderá ser recusado por motivo ocorrido após sua nomeação. Poderá, 
entretanto, ser recusado por motivo anterior à sua nomeação, quando: 
a) não for nomeado, diretamente, pela parte; ou 
b) o motivo para a recusa do árbitro for conhecido posteriormente à sua nomeação. 
Art. 15. A parte interessada em argüir a recusa do árbitro apresentará, nos termos do art. 20, a 
respectiva exceção, diretamente ao árbitro ou ao presidente do tribunal arbitral, deduzindo suas 
razões e apresentando as provas pertinentes. 
Parágrafo único. Acolhida a exceção, será afastado o árbitro suspeito ou impedido, que será 
substituído, na forma do art. 16 desta Lei. 
Art. 16. Se o árbitro escusar-se antes da aceitação da nomeação, ou, após a aceitação, vier a falecer, 
tornar-se impossibilitado para o exercício da função, ou for recusado, assumirá seu lugar o substituto 
indicado no compromisso, se houver. 
§ 1º Não havendo substituto indicado para o árbitro, aplicar-se-ão as regras do órgão arbitral 
institucional ou entidade especializada, se as partes as tiverem invocado na convenção de 
arbitragem. 
§ 2º Nada dispondo a convenção de arbitragem e não chegando as partes a um acordo sobre a 
nomeação do árbitro a ser substituído, procederá a parte interessada da forma prevista no art. 7º 
desta Lei, a menos que as partes tenham declarado, expressamente, na convenção de arbitragem, 
não aceitar substituto. 
Art. 17. Os árbitros, quando no exercício de suas funções ou em razão delas, ficam equiparados aos 
funcionários públicos, para os efeitos da legislação penal. 
Art. 18. O árbitro é juiz de fato e de direito, e a sentença que proferir não fica sujeita a recurso ou a 
homologação pelo Poder Judiciário. 
8
 Art. 21. A arbitragem obedecerá ao procedimento estabelecido pelas partes na convenção de 

arbitragem, que poderá reportar-se às regras de um órgão arbitral institucional ou entidade 
especializada, facultando-se, ainda, às partes delegar ao próprio árbitro, ou ao tribunal arbitral, 
regular o procedimento. 
§ 1º Não havendo estipulação acerca do procedimento, caberá ao árbitro ou ao tribunal arbitral 
discipliná-lo. 
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O tribunal arbitral em análise do conflito in tela, irá proferir sentença dentro do 
prazo estipulado pelas partes. Não sendo estipulado tal prazo, será apresentado a 
sentença no prazo de seis meses, contando da instituição da arbitragem ou da 
substituição do árbitro. 9 A sentença do tribunal arbitral deverá ser expressa em 
documento escrito e assinada por todos os árbitros, sendo necessário para ser 
tornar válida os mesmos requisitos de uma sentença judicial, quais são: o relatório, 
que conterá os nomes das partes e um resumo do litígios; os fundamentos da 
decisão, onde serão analisadas as questões de fato e de direito, mencionando-se, 
expressamente, se os árbitros julgaram por equidade; o dispositivo, em que os 
árbitros resolverão as questões que lhes forem submetidas e estabelecerão o prazo 
para o cumprimento da decisão, se for o caso; e a data e o lugar em que foi 
proferida.10 

Conforme já exposto a sentença proferida pelo juízo arbitral não ficará sujeita 
a interposição de recurso ou a dependência de homologação judicial por magistrado, 
bem como passará a constituir título executivo judicial. Ademais, ainda existe outro 
requisito para validade da sentença arbitral, sendo a necessidade da abordagem de 
todos os pontos controvertidos pelas partes. Neste sentido, os árbitros “não podem 
proferir julgamento ultra petita, nem citra petita” (LENZA, 1999, p. 60). 

De acordo com Luiz Antônio Scavone Junior (2018, s.p) o modelo arbitral 
possui diversa vantagens, sendo: 

 
a) Especialização: na arbitragem, é possível nomear um árbitro especialista 
na matéria controvertida ou no objeto do contrato entre as partes. A solução 
judicial de questões técnicas impõe a necessária perícia que, além do 
tempo que demanda, muitas vezes não conta com especialista de confiança 
das partes do ponto de vista técnico. 
b) Rapidez: na arbitragem, o procedimento adotado pelas partes é 
abissalmente mais célere que o procedimento judicial.  
c) Irrecorribilidade: a sentença arbitral vale o mesmo que uma sentença 
judicial transitada em julgado e não é passível de recurso.  
d) Informalidade: o procedimento arbitral não é formal como o procedimento 
judicial e pode ser, nos limites da Lei 9.307/1996, estabelecido pelas partes 
no que se refere à escolha dos árbitros e do direito material e processual 
que serão utilizados na solução do conflito.  

                                                                                                                                                                                     
§ 2º Serão, sempre, respeitados no procedimento arbitral os princípios do contraditório, da igualdade 
das partes, da imparcialidade do árbitro e de seu livre convencimento. 
§ 3º As partes poderão postular por intermédio de advogado, respeitada, sempre, a faculdade de 
designar quem as represente ou assista no procedimento arbitral. 
§ 4º Competirá ao árbitro ou ao tribunal arbitral, no início do procedimento, tentar a conciliação das 
partes, aplicando-se, no que couber, o art. 28 desta Lei. 
9
 Art. 23. A sentença arbitral será proferida no prazo estipulado pelas partes. Nada tendo sido 

convencionado, o prazo para a apresentação da sentença é de seis meses, contado da instituição da 
arbitragem ou da substituição do árbitro. 
10

 Art. 26. São requisitos obrigatórios da sentença arbitral: 
I - o relatório, que conterá os nomes das partes e um resumo do litígio; 
II - os fundamentos da decisão, onde serão analisadas as questões de fato e de direito, 
mencionando-se, expressamente, se os árbitros julgaram por eqüidade; 
III - o dispositivo, em que os árbitros resolverão as questões que lhes forem submetidas e 
estabelecerão o prazo para o cumprimento da decisão, se for o caso; e 
IV - a data e o lugar em que foi proferida. 
Parágrafo único. A sentença arbitral será assinada pelo árbitro ou por todos os árbitros. Caberá ao 
presidente do tribunal arbitral, na hipótese de um ou alguns dos árbitros não poder ou não querer 
assinar a sentença, certificar tal fato. 
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e) Confidencialidade: a arbitragem pode ser sigilosa e nesse particular 
diverge da publicidade que emana, em regra, dos processos judiciais a teor 
do art. 189 do CPC. 

 
A aplicação da arbitragem nos moldes dos Juizados Especiais é possível 

conforme prevê a Lei dos Juizados Especiais, não havendo impedimentos para 
adoção de tal método de audiência. Um ponto a ser ressaltado é que, assim como 
nos Juizados Especiais, na arbitragem é dispensado a necessidade de advogado 
para as partes, sem que ocorra prejuízos aos atos praticados. Conforme o exposto, 
as partes têm o poder de delimitar os procedimentos a serem tomados no juízo 
arbitral, isso também implica o comum acordo em relação as custas do 
procedimento, sejam em ralação aos atos processuais e demais diligências 
tomadas. Deste modo, embora os Juizados Especiais sejam acobertados pela 
gratuidade da justiça, se as partes optarem pela remessa ao juízo arbitral, deverão 
tomar ciência desta condição e firmar comum acordo acerca das custas processuais 
do método arbitral. 

Ademais, o método adotado na arbitragem possui forte semelhança aos 
modelos de instrução, sendo possível produção de provas, juntada de documentos, 
requerimento de oitiva de testemunhas, bem como o término do processo com 
sentença definitiva. Todavia, este procedimento costuma ser mais célere, ainda 
possuindo a forte característica da faculdade das partes na escolha dos 
procedimentos adotados, bem como dos árbitros a serem escolhidos, podendo ser 
eles de confiança das partes e de mútuo consenso. 

Diante do exposto, denota-se que os procedimentos autocompositivos 
adotados na conciliação e mediação, bem como a arbitragem, possuem fortes 
diferenças no modo de condução da audiência pelos terceiros conciliadores, 
mediadores e árbitros. Todavia, as diferenças é que fazem a necessidade das partes 
de submeterem-se as audiências oferecidas pelo Sistema Multiportas, visto que 
oferecem tratamento diferenciados para a solução consensual do conflito. A 
importância de desmembrar a diferença entre estas audiências no presente estudo é 
explanar que os métodos de consenso, embora diferentes, oferecem vantagens as 
partes, isto é, em todos os métodos oferecidos será trabalhado o acordo, embora 
com métodos diferentes, o final que se espera é a chegada deste consenso. O que 
se espera trabalhar nestas alternativas é justamente a faculdade das partes em 
conhecer os métodos oferecidos e optar pela melhor alternativa que julgue ideal 
para trabalhar em seu conflito, ou até mesmo requerendo que sua demanda seja 
apreciada por mais de um método, a fim de que, caso em uma método não seja 
realizado o acordo, seja realizada nova remessa para outro método para nova 
tentativa de consenso, a fim de ser trabalhado o diálogo entre as partes e a solução 
rápida e consensual do conflito.  

 
4. CONCLUSÃO 
 

O estudo apresentou os aspectos históricos e gerais do Modelo Multiportas de 
Solução de Conflitos, restando-se analisado os objetivos deste sistema. Conforme 
abordou-se no artigo, os grandes exemplos da aplicação deste sistema estão nos 
Juizados Especiais e nos Centros Judiciários de Solução de Conflitos e Cidadania, 
sendo ambos órgãos direcionados a prática de métodos de autocomposição. 

Os Juizados Especiais em seu teor possuem como primeiro ato o 
agendamento de audiência de conciliação, sendo o primeiro passo para a tentativa 
da resolução consensual da demanda. No mesmo sentido, as partes tem a liberdade 
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de requerer o agendamento de audiência de conciliação a qualquer momento do 
processo, sendo a conciliação amplamente defendida pelas diretrizes dos Juizados 
Especiais, uma vez que possui os princípios da Economia Processual e Celeridade 
como fontes materiais de Direito. 

Ainda, os Centros Judiciários de Soluções de Conflitos e Cidadania são 
órgãos jurídicos especializados na prática de medidas autocompositivas, em 
especial a mediação. Nestes órgãos ocorrem práticas de audiências consensuais, 
sendo um espaço próprio pata tais atos, possuindo agentes treinados e capacitados 
para aplicação das medidas autocompositivas na busca pela resolução consensual 
da demanda. 

Em conformidade com o disposto no artigo, embora a arbitragem não seja 
uma espécie de autocomposição, de modo que não promova a comunicação entre 
as partes, mas sim um julgamento feito por terceiro, não deixa de ser amparado pelo 
Modelo Multiportas, sendo considerado uma “porta alternativa”, pois parte ainda da 
vontade das partes de ocorrer tal sessão.  

O objetivo deste trabalho era apresentar o conceito do Modelo Multiportas, 
bem como dispor das diferenças entre os métodos de autocomposição e arbitragem, 
a fim de situar as partes interessadas em qual são as vantagens destes métodos, 
com o objetivo de que, caso necessitem de tutela jurisdicional, possam optar pelo 
melhor método aplicável em seus casos concretos, visando uma resolução célere, 
porém eficaz.  
 
REFERÊNCIAS 
 
BARBOSA E SILVA, Erica. Conciliação judicial. Brasília: Gazeta Jurídica, 2013. 
 
BRASIL. Lei n. 9.307, de 23 de setembro de 1996. Dispõe sobre a arbitragem. 
Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9307.htm>. Acesso em 25 
setembro. 2020. 
 
BRASIL. Lei n. 9.099, de 26 de setembro de 1995. Dispõe sobre os Juizados 
Especiais Cíveis e Criminais e dá outras providências. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9099.htm>. Acesso em: 25 setembro de 
2020. 
 
BRASIL. Lei n. 13.105, de 16 de março de 2015. Dispõe sobre o Código de 
Processo Civil. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-
2018/2015/lei/l13105.htm>. Acesso em 25 setembro. 2020.  
 
CARMONA, Carlos Alberto. Arbitragem e processo: comentário à Lei n. 9.307/96. 
3. ed. São Paulo: Malheiros, 2009. 
 
CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA.  Resolução n° 125 de 29 de novembro de 
2010. Brasília, DF. 29 nov. 2010. Disponível em 
<http://www.crpsp.org.br/interjustica/pdfs/outros/Resolucao-CNJ-125_2010.pdf>. 
Acesso em: 25 setembro. 2020.  
 
GARCIA, Gustavo Filipe Barbosa. Mediação e autocomposição: considerações 
sobre a Lei n. 13.140/2015 e o novo CPC. Revista Magister de Direito Civil e 
Processual Civil, Porto Alegre, v.11, n.66, p. 22-34, maio/jun. 2015. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9099.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13105.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13105.htm
https://jus.com.br/tudo/direito-civil


VII Encontro de Pesquisa da FATEB – Telêmaco Borba, PR, 29 e 30 de outubro de 2020. 

 
GUILHERME, Luiz Fernando do Vale de Almeida. Manual dos MESCs meios 
extrajudiciais de solução de conflitos: arbitragem, mediação, conciliação, 
negociação, ombusdman, avaliação neutra. São Paulo: Manole, 2016. 
 
JUNIOR, Luiz Antonio Scavone. Manual de arbitragem: mediação e conciliação. 
8. ed. rev. e atual. Rio de Janeiro, Forense, 2018. 
 
LENZA, Vitor Barboza. Cortes Arbitrais. 2 ed. Goiânia: AB Editora, 1999. 
 
LEVY, Fernanda Rocha Lourenço. Cláusulas escalonadas: a mediação comercial 
no contexto da arbitragem. São Paulo: Saraiva, 2013. 
 
LORENCINI, Marco Antônio Garcia Lopes; SALLES, Carlos Alberto de; SILVA, 
Paulo Eduardo Alves da. Negociação, mediação, conciliação e arbitragem: 
Curso de métodos adequados de solução de controvérsias. 3° ed. atual e ampl. 
Rio de Janeiro, Forense, 2020. 
 
NETO, João Luiz Lessa. O novo CPC adotou o Modelo Multiportas!!! E agora?! 
São Paulo, Revista dos Tribunais Online – Thomas Reuters, 2015.  
 
RISKIN, Leonard L. Compreendendo as orientações, estratégias e técnicas do 
mediador: um mapa para os desnorteados. Disponível em: 
http://www.arcos.org.br/livros/estudos-de-arbitragem-mediacao-e-negociacao-
vol1/compreendendo-as-orientacoes-estrategias-e-tecnicas-do-mediador-um-
padrao-para-perplexos/i-introducao. Acesso em: 15 setembro. 2020. 
 
SALES, Lília Maia de Morais. Justiça e mediação de conflitos. Belo Horizonte: Del 
Rey, 2004. 
 
SIX, Jean François. Dinâmica da mediação. Belo Horizonte: Del Rey, 2001. 
 
TARTUCE, Fernanda. Mediação nos Conflitos Civis. 4. ed., rev., atual. e ampl. Rio 
de Janeiro, Forense, 2018 
 
VASCONCELOS, Carlos Eduardo. Mediação de conflitos e práticas 
restaurativas. 3. ed. São Paulo: Método, 2014. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

http://www.arcos.org.br/livros/estudos-de-arbitragem-mediacao-e-negociacao-vol1/compreendendo-as-orientacoes-estrategias-e-tecnicas-do-mediador-um-padrao-para-perplexos/i-introducao
http://www.arcos.org.br/livros/estudos-de-arbitragem-mediacao-e-negociacao-vol1/compreendendo-as-orientacoes-estrategias-e-tecnicas-do-mediador-um-padrao-para-perplexos/i-introducao
http://www.arcos.org.br/livros/estudos-de-arbitragem-mediacao-e-negociacao-vol1/compreendendo-as-orientacoes-estrategias-e-tecnicas-do-mediador-um-padrao-para-perplexos/i-introducao


VI Encontro de Pesquisa e X Encontro de Iniciação Científica da FATEB – Telêmaco Borba - PR, 29 e 30 de 

outubro de 2020 

 

VISÃO CONSTITUCIONAL SOBRE SAÚDE À JUDICIALIZAÇÃO 

Aline do Prado Vidal1, Keli Schroeder2, Gabrielle Santangelo Leiner³ e Sandra 

Regina Merlo4 

 

RESUMO 

O conceito constitucional sobre o tema saúde, hoje é bastante claro, vem buscando 
através de muita luta por melhores condições a saúde como: alimentação, 
saneamento, medicamentos, etc. Assim se enquadrando a saúde como um direito 
fundamental, pois ter saúde não se limitando a somente quando tiver uma doença 
para ser tratado, mas também ter condições para que a saúde se fortaleça evitando 
de contrair doenças mais facilmente. A saúde é como um direito fundamental aos 
olhos do poder constituinte, isso devido a tantas lutas na busca dos Direitos 
Humanos, para que se possa conquistar tantos direitos; o direito de poder ter boa 
saúde, e ainda mais sobre o dever do Estado, que possui o encargo de garantir que 
todos tenham acesso e possam ter uma vida digna e saudável; no entanto, apesar 
da grande enfatização constitucional, a saúde pública deixa muito a desejar, com 
poucos investimentos, há má administração dos recursos públicos e de políticas 
pública voltadas para saúde; desvios de dinheiro que impedem que tantos direitos 
não cheguem para todos, e isso se pode ver em dados recentes no grande 
aumentos de processos que se referem a saúde, devido ao Estado não cumprir com 
suas responsabilidades, respaldando-se sobre o princípio da reserva do possível, 
como se não houvesse condições de suprir de forma efetiva a saúde, buscando 
alegar sempre muitas das vezes que o tratamento tem um custo elevado sem poder 
arcar financeiramente, mais enquanto isso, as regalias de políticos, que podem 
gastar dinheiro público como querem, há isso não contesta-se. 
Palavras-chave: Saúde; Constituição Federal; Judicialização. 

 

ABSTRACT 

The constitutional concept on the theme of health, today it is quite clear, has sought 
through a lot of struggle for better health conditions such as: food, sanitation, 
medicines, etc. Thus framing health as a fundamental right, as having health is not 
limited to only when you have a disease to be treated, but also having conditions for 
health to be strengthened avoiding contracting diseases more easily. Health is like a 
fundamental right in the eyes of the constituent power, due to so many struggles in 
the search for Human Rights, so that so many rights can be conquered; the right to 
be able to have good health, and even more about the duty of the State, which has 
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the responsibility of ensuring that everyone has access and can have a dignified and 
healthy life; however, despite the great constitutional emphasis, public health leaves 
much to be desired, with little investment, there is mismanagement of public 
resources and public policies aimed at health; embezzlement of money that prevent 
so many rights from reaching everyone, and this can be seen in recent data in the 
great increase in processes that refer to health, due to the State not fulfilling its 
responsibilities, supporting the principle of the reserve of the possible, as if there 
were no conditions to effectively supply health, always seeking to claim many times 
that the treatment has a high cost without being able to afford financially, but in the 
meantime, the perks of politicians, who can spend public money as they want, there 
is no dispute. 
Key-words: Cheers; Federal Constitution; Judicialization. 

 

1. INTRODUÇÃO 

O seguinte estudo tem como idealização central compreender como a saúde 
é abordada e tratada segundo a Constituição Federal de 1988, como o Estado está 
atuando para a manutenção desse dever, já que ele é o intermediador para que a 
vontade constitucional aconteça, mostrar a grande demanda de processos no 
judiciário referente a pedidos da gratuidade de acesso a saúde de toda forma 
independentemente do grau de atendimento por parte da população, onde surge o 
principal questionamento.  

O Estado está mesmo cumprindo com sua função, delegada 
constitucionalmente? Com a finalidade de compreender os processos da 
Judicialização a saúde em visão constitucional, qual a responsabilidade atribuída ao 
Estado e ao Sistema Único de Saúde (SUS) e como ele atua para atender essas 
demandas, tendo em vista que é muito grande e não tem suporte suficiente para 
atende a todos que dele necessitam. 

É cada vez mais crescente a grande quantidade de processos de 
Judicialização relacionados a saúde e vêm aumentando cada dia mais, qual o 
motivo desse aumento, e porque o Poder Judiciário não está conseguindo atender 
todas essas demandas, e porque tanta burocracia em fornecer aos pacientes os 
benefícios que tanto necessitam com urgência, e como atua a reserva do possível e 
qual a sua função. 

  

2. METODOLOGIA 

O presente trabalho utilizou-se de materiais bibliográficos, estudos, e 
pesquisas digitais além de artigos e monografias, em conjunto com as legislações 
que enfatizam o direito a saúde pública. O artigo retrata-se de maneira analítica e 
investigatória, a teoria e a aplicabilidade, com ênfase na capacidade qualitativa do 
tema.  

 

3. DIREITO A SAÚDE NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988 

 A saúde desde sempre é um dos direitos primordiais e abrange aliança entre 
vários países que se unem para buscar o avanço de tratamentos, remédios 
pesquisas para a evolução na ciência médica, trazendo inovações e grandes 
melhorias a saúde. 
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Atualmente ela se caracteriza como dever do Estado que tem a 
responsabilidade de proporcionar bem-estar a sociedade, não sendo apenas 
ausência de doenças, mais abrangendo também a situação de saúde corporal, físico 
e mental dentro do cenário pessoal de cada um, envolvendo a conjuntura social 
desde educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, moradia entre outros 
elementos que compõem a sociedade, descritos no texto Constitucional art. 6°da 
CF/88.  

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. (Planalto - Redação dada pela Emenda 
Constitucional nº 90, de 2015) 

 
 Perante a isso a Constituição da garantia a saúde, e lucidamente para 

qualquer pessoa, no entanto vincula-se a uma série de outros direitos fundamentais 
para que haja vida digna e valores respeitados para que essa saúde seja adquirida 
não podendo haver desigualdade social, dando acesso a qualquer um que procurá-
la independente de quaisquer fatores. 

 O direito a saúde está estabelecido na Constituição Brasileira desde o ano de 
1988, onde os Direitos Humanos estavam ganhando cada vez mais notoriedade, 
sendo esses conquistados no decorrer da história por grandes figuras,  a carta de 
Direitos Humanos dirigida a 71 anos atrás foi um forte começo, esse fato ocorreu 
principalmente pela chegada de grandes epidemias e várias doenças, as quais 
assolavam a grande parte da população mundial, onde muitos não tinham condições 
de cuidado com sua saúde, por esse motivo acabavam por contaminar os demais, 
tornando essas enfermidades um ciclo vicioso; um grande exemplo foi a gripe 
espanhola de 1918  infectando em torno de 500 milhões de pessoas e a poliomielite 
que teve seu ápice na década de 50, a partir desses períodos conturbados na 
década de 80 vem à tona uma nova classificação sobre a falta de saúde no Brasil, 
permutando-se de um problema individual para um problema coletivo, pois afetava 
um todo,  passando assim a ser um direito de todos os residentes brasileiros ou 
estrangeiros, sem exceções. 

 Além de tudo a Constituição também foca em uma grande questão a 
alimentação, ela evidência que a alimentação é um fator decisório para que as 
pessoas tenham condições e forças físicas, um organismo forte, para que não se 
contaminem facilmente por qualquer doença, ela caracteriza como fonte principal 
para a saúde  a alimentação adequada que é primordial para a saúde humana, pois 
se é de uma boa alimentação onde todos os nutrientes necessários, são 
provenientes, desde o leite materno até uma refeição com alimentos diversos e 
nutritivos,  para que o organismo funcione corretamente, prevenindo doenças. 

 O Estado possui o dever de promover alimentos a população que não 
possuem condições, dando ajuda principalmente a pessoas mais vulneráveis, sendo 
dever dele proporcionar alimentos dentro: dos hospitais a todos os que estejam sob 
tutela do direito, nas escolas públicas  aos alunos, dentro das penitenciarias, entre 
outros, com o dever de chegar as  pessoas em situações precárias que não tenham 
condições de comprar seu próprio alimento, através desses vários programas 
governamentais (Assistência Social, CRAS, CREAS e Fome zero)é que também 
pode se  combater a fome e assim o Estado de certa forma cumpre com seu papel. 
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4. RESPONSABILIDADE DO ESTADO  

 Neste novo ciclo em que se passa a tratar a saúde no Brasil, modelando-se 
principalmente pós-ditadura militar, os Direitos Humanos tiveram um papel 
fundamental para proporcionar mais condições de saúde aos residentes, graças a 
essa nova concepção uma nova Constituição foi formada no ano de 1988; trazendo 
a saúde com um direito fundamental elencado no rol do art. 6º que caracteriza a 
saúde como direito fundamental e no art.196 que menciona que a saúde passa a ser 
dever público, a saúde passa a ser um dever do Estado, sendo ele o detentor da 
responsabilidade de garanti-lo.  

Conforme artigo 196 da CF/88: 
 

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 (Senado Federal).  

 
 Percebe-se uma nova mutação onde a saúde passou a ser juridicamente 

direito de toda uma nação tento o Estado o papel de garantir que a vontade 
Constitucional seja atendida, por sua vez, intermediador para que a saúde de 
qualidade chegue a todos, contribuindo assim positivamente para a preservação de 
muitas vidas. 

Tendo como o principal objetivo, que as grandes doenças e epidemias fossem 
controladas, por isso além de incumbir trabalho ao Estado a mesma também lhe deu 
os meios necessários para tal fim. 

Através das unidades básicas de saúde, que foram instaladas em todos os 
estados e em seus municípios atendendo diariamente a todos em quaisquer áreas 
médicas desde o mais leve procedimento até ao mais urgente, tudo isso 
gratuitamente.  

 Além de postos de atendimentos para cuidados de pessoas com problemas já 
existentes, há também várias políticas públicas para que a prevenção seja também 
um meio de cuidado para que não venha a saturar o ambiente hospitalar. Conforme 
as pessoas se conscientizam o Estado desvencilha-se, de um futuro gasto, pois o 
cidadão se protegeu, ou seja, ele precaveu-se, caso ele não tivesse feito isso, o 
Estado teria um gasto maior, sobrecarregando os pontos de atendimento. 

 As políticas públicas podem ser referenciadas nesse contexto de pandemia 
sobre várias óticas porém, quando se pensa em uma nova doença 
infectocontagiosa, pensa-se primeiramente em tratamento médico, em 
medicamentos e até mesmo em exames, nesse sentido adentra-se no cenário 
caótico da saúde pública antes mesmo da pandemia, contudo com o Coronavírus 
(COVID-19)   a situação pode-se dizer que triplicou, a saúde pública já possuía uma 
grande defasagem, e com essa situação atípica, momento excepcional para lei, 
muitas coisas tiveram que mudar, principalmente o investimento da verba pública. 

No entanto, se tem que priorizar a saúde, nos noticiários e a grande mídia 
pode-se notar a movimentação pública e os investimentos onde se houve a 
necessidade de novos centros médicos, equipamentos, medicamentos e mão de 
obra médica, tudo isso em uma rapidez bem visível, tendo em vista que, outras 
situações pelas quais o Brasil já passou. 

 A ação estatal não se manteve somente sobre o tratamento, ou seja, quando 
o indivíduo já se contaminou, mas também se ateve a sua prevenção, incentivando 
campanhas para o uso da mascará, higienização das mãos, distanciamento e 
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isolamento social, proporcionando também os dispositivos para essa prevenção o 
álcool e a mascará que se fazem de real importância atualmente.  

Além de todas essas decisões públicas as leis também tiveram que passar 
por algumas transformações claro que temporariamente nesse período excepcional, 
tiveram que se adequar a esses períodos, como as leis trabalhistas (CLT: tele 
trabalho art. 4° e 5°; antecipação de férias art. 6°a 10°; concessão de férias art. 11° e 
12°; antecipação de feriado art. 13°; banco de horas art. 14°; etc.). 

As questões contratuais em geral (ocasionar a impossibilidade de 
adimplemento de contratos, seja por motivos de baixa na arrecadação das empresas 
ou até pela paralisação parcial ou integral dos serviços), mas o teor principal é o da 
saúde pública, com tudo apesar do cenário em que o Sistema Único de Saúde 
(SUS) vivia a saúde pública brasileira está sabendo encarar bem esse cenário, mas 
o maior desafio será pós a pandemia, sendo o de continuar mantendo esses 
investimentos em pesquisas, tecnologias, em outras palavras a dificuldade será o de 
manter e aplicar mais investimentos na saúde pública. 
 

5 ATUAÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SÁUDE (SUS) NA TEORIA E 

APLICABILIDADE 

O Sistema Único de Saúde (SUS) foi criado pelo poder constituinte 
almejando que esse sistema pudesse atender deforma eficaz a sociedade, fazendo 
com o que o Estado assumisse sua nova posição de garantir que a saúde pública 
chegasse a todos, esse recebeu importância, e está previsto na própria lei, que é a 
garantia que todos possam ter o acesso a saúde, direito a uma boa alimentação, a 
acompanhamento médico, a vacinação, vigilância sanitária, vigilância 
epidemiológica, saúde no trabalho, fiscalização na inspeção de  alimentos, água e 
bebidas de consumo humano, controle e segurança na fiscalização dos  recursos de 
substancia de interesse para saúde, entre outros, previsto na Lei nº 8.080, de 19 de 
setembro de 1990, artigo 6° que prevê: 

 
Dos Objetivos e Atribuições 
Art. 6º Estão incluídas ainda no campo de atuação do Sistema Único de 
Saúde (SUS): 
I - a execução de ações: 
a) de vigilância sanitária; 
b) de vigilância epidemiológica; 
c) de saúde do trabalhador; e 
d) de assistência terapêutica integral, inclusive farmacêutica; 
II - a participação na formulação da política e na execução de ações de 
saneamento básico; 
III - a ordenação da formação de recursos humanos na área de saúde; 
IV - a vigilância nutricional e a orientação alimentar; 
V - a colaboração na proteção do meio ambiente, nele compreendido o do 
trabalho; 
VI - a formulação da política de medicamentos, equipamentos, 
imunobiológicos e outros insumos de interesse para a saúde e a 
participação na sua produção; 
VII - o controle e a fiscalização de serviços, produtos e substâncias de 
interesse para a saúde; 
VIII - a fiscalização e a inspeção de alimentos, água e bebidas para 
consumo humano; 
IX - a participação no controle e na fiscalização da produção, transporte, 
guarda e utilização de substâncias e produtos psicoativos, tóxicos e 
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radioativos; 
X - o incremento, em sua área de atuação, do desenvolvimento científico e 
tecnológico; 
XI - a formulação e execução da política de sangue e seus derivados. 

 
 Todos esses recursos mencionados são para que a saúde seja efetiva, 

tratando e cuidando, e resguardando através dos muitos profissionais habilitados, e 
buscando mais recursos tecnológicos e avanços na medicina para que várias 
doenças sejam diagnosticadas mais rapidamente e tratadas em tempo. 

O Sistema Único de Saúde (SUS) tem o controle da saúde de todas as 
pessoas, dando facilidade na hora de consulta obtendo histórico hospitalar, pois o 
sistema do Sistema Único de Saúde (SUS) é vinculado, assim traz maior facilidade 
no diagnostico, e também tem uma grande variedade de medicamento 
disponibilizado. 

 Em todo caso não é o que vem acontecendo, na realidade o SUS foi 
projetado com a melhor das intenções, apesar de superar a saúde de muitos países 
ele está longe de proporcionar a saúde dos “sonhos”. 

 
6 JUDICIALIZAÇÃO DA SAÚDE E DADOS 

A Judicialização refere-se a questão de que o judiciário só será acessado 
como último recurso, caso o acesso a saúde seja de alguma forma negado, omitido 
ou negligenciado, seja por falta de medicamentos ou tratamentos, não fornecidos 
pelo Sistema Único de Saúde (SUS) ou pelas operadoras de planos de saúde, pois 
esse direito independe de quaisquer fatores. 

A maior dificuldades é que o Sistema Único de Saúde (SUS) não tem 
estrutura para atender mais de 190 milhões de pessoas, e além disso nem todos os 
tratamentos, e tão poucos todos os medicamentos necessários estão disponíveis 
pelo serviço, a saúde é tratada como elementar na constituição e é contraditório 
saber que a mesma não possui todas as condições básicas de atendimento para 
que todos possam ter acesso, apesar da enfatização constitucional a saúde não é 
repassada aos brasileiros de forma efetiva, além de todos essas problematizações a 
verba pública destinada para tais fins e liberada gradativamente levando muito 
tempo para que chegue a quem precisa, e nesse caso o tempo para quem precisa 
de amparo é essencial, por isso acabam que por buscar a saúde particular, ou 
aguardando um processo que pode levar anos, anos que podem ser preciosos para 
quem precisa. 

A Judicialização no Brasil é um fator político social, que trata da 
responsabilidade do governo com sociedade, desencadeando um direito político 
social, que sociedade está em busca em virtude do Estado, para que o mesmo  a 
proporcione, e quando não existem esses recursos que deveriam ser 
disponibilizados pelo Sistema Único de Saúde (SUS), e não possuem condições 
para comprar ou pagar um tratamento buscam o poder judiciário, buscam uma 
solução para seu problema. 

 Todo cidadão tem direito de ter acesso ao menos a uma saúde mínima, e 
todo aquele que recorrer aos Sistema Único de Saúde (SUS) deve ser atendido, caso 
isso não ocorra o indivíduo pode recorrer a justiça processando o Estado alegando 
que o direito constitucional não foi atendido.  
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7 AUMENTOS DOS PROCESSOS JUDICIAIS   

 Ao longo dos anos os processos judiciais relacionados a saúde vem 
aumentando significativamente, a que se deve esse aumento é o mérito central de 
que o Sistema Único de Saúde (SUS) não está conseguindo acompanhar o  
aumento populacional, devido a desvios de verbas públicas e principalmente a má 
gestão financeira que ocasiona defasagem ferindo o direito fundamental da saúde.  

O poder judiciário apontou aumento entre no ano de 2016, como mostra o 
quadro 1. 

 
 
 

Quadro 1 - Relatório Justiça em números 2017.  

Relatório Justiça em Números 2017 

Tipos de processos 
Quantidade 

de 
processos 

Saúde (direito administrativo e outras matérias de 
direito público) 

103.907 

Fornecimento de medicamentos – SUS 312.147 

Tratamento médico-hospitalar – SUS 98.579 

Tratamento Médico hospitalar e/ou fornecimento 
de medicamentos – SUS 

214.947 

Assistência à Saúde 28.097 

Ressarcimento ao SUS 3.489 

Reajuste da tabela do SUS 2.439 

Convênio médico com o SUS 1.037 

Repasse de verbas do SUS 786 

Terceirização do SUS 676 

Planos de saúde (direito do consumidor) 427.267 

hospitalares – Consumidor 23.725 

Planos de saúde (benefício trabalhista) 56.105 
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Doação e transplante órgãos/tecidos 597 

Saúde mental 4.612 

Controle social e Conselhos de saúde 2.008 

Hospitais e outras unidades de saúde 8.774 

Erro médico 57.739 

TOTAL 1.346.931 

Fonte: Adaptado do Blog Ipog (SANTOS Caroline, 2017). 

 Em concordância com esses dados, quadro 1, tramitaram em torno de 
1.346.931 processos judiciais de saúde de natureza cível ajuizados até 31/12/2016 e 
em trâmite no 1º grau, no 2º grau, nos Juizados Especiais, no Superior Tribunal de 
Justiça, nas Turmas Recursais e nas Turmas Regionais de Uniformização. 

 Como pode-se perceber o cenário do SUS está, está muito contrário ao que a 
Constituição defende, faltam leitos aos pacientes, remédios, equipamentos decentes 
para exames e diagnóstico, principalmente cirurgias, como muita falta de 
investimento político, pois tem muito hospitais que não tem nem como pagar seus 
recursos básico como água, saneamento, luz entre muitos outros fatores, tendo-se 
assim um aumento gradativo nos processos judicias em busca de um recurso para o 
problema dos pacientes. 

 Há grande demanda desses processos judiciais, também a falta de apoio para 
o julgamento dos juízes, pois normalmente eles tem apenas um médico para 
encaminhar esses pacientes, fazendo que gere uma grande acumulo de pessoas, e 
dificultando o diagnóstico desse médicos, tendo em vista também que os pacientes 
geralmente já tem seu médico que acompanham sua situação, mais isso no 
judiciário não é levado em conta pois direcionam o paciente a um médico que não 
tem conhecimento prévio de todo protocolo da saúde do paciente. Dificultando cada 
vez mais, a liberação do recurso que o paciente tanto necessita. 
 

8 PRINCÍPIO DA RESERVA DO POSSÍVEL 
 

 Este princípio da reserva do possível originou-se da Alemanha em 1970 de 
um julgamento na corte alemã com o intuito de resolver o problema de acesso no 
ensino universitários públicos, em busca de conseguir mais do governo há 
população, tendo esse princípio o intuito de limitar a responsabilidade perante os 
direitos sociais e fundamentais, afastando o direito constitucional de interesse 
privado e preservando o direito da maioria.  

Teoria da reserva do possível: Direitos Fundamentais a Prestações e a 
Intervenção do Poder Judiciário na Implementação de Políticas Públicas, envolve a 
análise da possibilidade e dos limites de intervenção do Poder Judiciário na 
definição e implementação de políticas públicas concretizadoras de valores 
constitucionais. ( MÂNICA,2015) 

 Este funciona como um limitador de políticas públicas, que é basicamente o 
poder de delimitar a responsabilidade do governo perante a sociedade, de sentido 
abstrato para sentido concreto, colocando um limite da ajuda do governo há 
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população. Por isso existe a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), gestão de verba 
pública, repasse de um valor já estipulado, administração as leis de orçamentos: 

Lei do Plano Plurianual (PPA), a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e a 
Lei Orçamentária Anual (LOA). Nesse sistema, todos os planos e programas 
governamentais devem estar em harmonia com o plano plurianual, nos termos do 
art. 165, § 4º da Constituição Federal, e a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) 
deverá estar em harmonia com o Plano Plurianual (PPA), nos termos do art. 166, § 
4º da Constituição.  

Em face do princípio da legalidade da despesa pública, ao administrador 
público é imposta a obrigação de observar as autorizações e limites constantes nas 
leis orçamentárias. Sob pena de crime de responsabilidade previsto pelo art. 85, VI 
da CF/88, é vedado ao administrador realizar qualquer despesa sem previsão 
orçamentária, nos termos do art. 167, II da CF/88 (Manica, 2015) 

 Essas diretrizes controlam os gastos do Estado, prevista em lei, para que haja 
o controle do orçamento dos Estado, essas regras existem para a definição justa de 
valores para todos os setores públicos e com isso as cidades e estados precisam 
prestar contas em relação a verba que foi solicitada ao governo federal, infelizmente 
mesmos com todas essas leis em vigor há muitos desvios de dinheiro publico.   
 

9 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O cenário atual banalizou o conceito de saúde no Brasil, colocando esses 
como uma obrigação pública não muito importante, pois segundo a pesquisa desse 
trabalho encontra-se nítido que o investimento dos cofres públicos a esse setor está 
bem limitado. 

Contudo, não há como não mencionar a atuação e cooperação de todos que 
fazem parte da saúde pública brasileira, com a situação da doença infecto 
contagiosa, Coronavírus (COVID-19), que mesmo com recursos limitados, e também 
graças a grandes doações particulares, estão conseguindo atender de forma 
excepcional a população, e mesmo com grandes falhas públicas fazem o possível 
para que o caos não prevaleça.  

Contudo, o que está acontecendo, ainda é difícil notar uma forte aplicação na 
saúde, entretanto, espera-se que ao cessar desse momento conturbado de 
infectocontagiação os investimentos muito lutados na saúde continuem para que o 
Sistema Único de Saúde (SUS) não venha a regredir novamente, como podia-se ver 
anterior a pandemia, pelas grandes lotações hospitalares e má infraestrutura de 
atendimentos, isso ocorre principalmente nas grandes metrópoles e que na 
pandemia também não foi difícil ver nos noticiários, ainda se há muitas contestações 
dos reais motivos do porque há essa defasagem não somente na saúde mas 
também em várias outras áreas destacadas na constituição como fundamentais e 
delegadas ao Estado. 

Esse estudo explicou e expôs, como a saúde tem real importância 
teoricamente na Constituição e discutiu a atuação do Estado como o detentor da 
manutenção desse direito fundamental, colocou os problemas que estão sendo 
enfrentados e discutiu sobre quais seriam os possíveis motivos dessa 
problematização, através disso constata-se que a saúde pública brasileira ainda 
possui um árduo caminho para que ela venha um dia atender com efetividade a 
todos. 
 



VI Encontro de Pesquisa e X Encontro de Iniciação Científica da FATEB – Telêmaco Borba - PR, 29 e 30 de 

outubro de 2020 

 

10 AGRADECIMENTOS 

 Agradecemos primeiramente a Deus, por nos dar forças e entendimentos 
para essa pesquisa, aos nossos familiares porque além de ser um sonho pessoal 
também é por eles que ansiamos terminar nossos estudos, e também aos nossos 
professores que não poderíamos deixar de mencionar, Gabriele Leiner, Sandra 
Merlo e Tiago Pavezzi, por nos orientarem e permitirem que fosse apresentado um 
trabalho de qualidade. 
 

REFERÊNCIAS 

BRASIL. Artigo 196° da Constituição Federal. Atividade legislativa. Disponível em: 
https://www.senado.leg.br/atividade/const/con1988/con1988_06.06.2017/art_196_.a
sp. Acesso em: 08 Set 2020. 

BRASIL. Artigo 6° Constituição Federal. Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm#:~:text=Art.%206%
C2%BA%20S%C3%A3o%20direitos%20sociais,desamparados%2C%20na%20form
a%20desta%20Constitui%C3%A7%C3%A3o. Acesso em: 11 Set 2020.  

BRASIL. Lei 13.987 de 7 de abril 2020. Diário oficial da União, abril 2020. 
Disponível em: http://www.in.gov.br/web/dou/-/lei-n-13.987-de-7-de-abril-de-2020-
251562793. Acesso em: 11 Set 2020 

BRASIL. Presidência da República Casa Civil Subchefia para Assuntos 
Jurídicos. Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8080.htm#:~:text=LEI%20N%C2%BA%208.
080%2C%20DE%2019%20DE%20SETEMBRO%20DE%201990.&text=Disp%C3%
B5e%20sobre%20as%20condi%C3%A7%C3%B5es%20para,correspondentes%20e
%20d%C3%A1%20outras%20provid%C3%AAncias. Acesso em: 20 Set 2020.  

BRASIL. Tribunal de Justiça do Estado do Paraná. Judicialização da 
Saúde/Comitê Executivo de Saúde do Paraná. Disponível em: 
https://www.tjpr.jus.br/judicializacao-da-saude-comite-executivo-de-saude. Acesso 
em:02 Set 2020. 

FRANCO, Sandra. Crescimento da Judicialização da Saúde. Disponível em: 
http://www.salutis.com.br/noticiasdetalhes/1029/crescimento-da-judicializacao-na-
saude-qual-a-solucao#.X2e3sWhKjIU. Acesso em: 20 Set 20. 

MÂNICA, Fernando Borges. Teoria da Reserva do Possível. Disponível em: 
http://fernandomanica.com.br/site/wpcontent/uploads/2015/10/teoria_da_reserva_do
_possivel.pdf. Acesso em: 23 Set 2020. 

SANTOS, Regina Caroline. Judicialização da saúde no Brasil em números. 
Disponível em: https://blog.ipog.edu.br/saude/judicializacao-da-sade-em-numeros/. 
Acesso em: 27 Set 2020. 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm#:~:text=Art.%206%C2%BA%20S%C3%A3o%20direitos%20sociais,desamparados%2C%20na%20forma%20desta%20Constitui%C3%A7%C3%A3o.
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm#:~:text=Art.%206%C2%BA%20S%C3%A3o%20direitos%20sociais,desamparados%2C%20na%20forma%20desta%20Constitui%C3%A7%C3%A3o.
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm#:~:text=Art.%206%C2%BA%20S%C3%A3o%20direitos%20sociais,desamparados%2C%20na%20forma%20desta%20Constitui%C3%A7%C3%A3o.
http://www.in.gov.br/web/dou/-/lei-n-13.987-de-7-de-abril-de-2020-251562793%20acesso%20em%2011/06/2020
http://www.in.gov.br/web/dou/-/lei-n-13.987-de-7-de-abril-de-2020-251562793%20acesso%20em%2011/06/2020
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8080.htm#:~:text=LEI%20N%C2%BA%208.080%2C%20DE%2019%20DE%20SETEMBRO%20DE%201990.&text=Disp%C3%B5e%20sobre%20as%20condi%C3%A7%C3%B5es%20para,correspondentes%20e%20d%C3%A1%20outras%20provid%C3%AAncias
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8080.htm#:~:text=LEI%20N%C2%BA%208.080%2C%20DE%2019%20DE%20SETEMBRO%20DE%201990.&text=Disp%C3%B5e%20sobre%20as%20condi%C3%A7%C3%B5es%20para,correspondentes%20e%20d%C3%A1%20outras%20provid%C3%AAncias
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8080.htm#:~:text=LEI%20N%C2%BA%208.080%2C%20DE%2019%20DE%20SETEMBRO%20DE%201990.&text=Disp%C3%B5e%20sobre%20as%20condi%C3%A7%C3%B5es%20para,correspondentes%20e%20d%C3%A1%20outras%20provid%C3%AAncias
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8080.htm#:~:text=LEI%20N%C2%BA%208.080%2C%20DE%2019%20DE%20SETEMBRO%20DE%201990.&text=Disp%C3%B5e%20sobre%20as%20condi%C3%A7%C3%B5es%20para,correspondentes%20e%20d%C3%A1%20outras%20provid%C3%AAncias
https://www.tjpr.jus.br/judicializacao-da-saude-comite-executivo-de-saude
http://www.salutis.com.br/noticiasdetalhes/1029/crescimento-da-judicializacao-na-saude-qual-a-solucao#.X2e3sWhKjIU.
http://www.salutis.com.br/noticiasdetalhes/1029/crescimento-da-judicializacao-na-saude-qual-a-solucao#.X2e3sWhKjIU.
http://fernandomanica.com.br/site/wp-content/uploads/2015/10/teoria_da_reserva_do_possivel.pdf
http://fernandomanica.com.br/site/wp-content/uploads/2015/10/teoria_da_reserva_do_possivel.pdf
https://blog.ipog.edu.br/saude/judicializacao-da-sade-em-numeros/


VII Encontro de Pesquisa da FATEB – Telêmaco Borba - PR, 29 e 30 de outubro de 2020. 

 

EVOLUÇÃO NO CONCEITO DE FAMÍLIA E A PROTEÇÃO 
CONSTITUCIONAL 

 

Amanda de Almeida Martins1, Getúlio Nunes Gonçalves2 e Melloryn Nocera Galvão 
Carneiro3. 

 
 

RESUMO 
 
Neste artigo discutimos sobre o conceito e a evolução histórica de família. Procura-
se conhecer um pouco mais sobre família em seus primórdios, comparando com o 
modelo estabelecido no Código Civil de 1916, bem como perpassado pelo Código 
Civil de 2002. Desta feita, busca-se também, elencar os principais princípios 
constitucionais que visam a proteção da família, como um todo. O objetivo geral do 
trabalho consiste em demonstrar o quanto as formações familiares se modificam 
conforme a sociedade vai evoluindo. Os objetivos específicos consistem em 
demonstrar num geral o histórico do ordenamento da proteção do direito de família, 
bem como a evolução do conceito de família, e assim, demonstrar os avanços e a 
aplicação da legislação no sentido de manter os princípios fundamentais do nosso 
ordenamento junto ao direito de família. Para a realização desta pesquisa foi 
utilizado o método dedutivo, consubstanciado na pesquisa qualitativa, unificando as 
informações de artigos, revistas eletrônicas, e livros, tais obras de acordo com os 
pensamentos dos autores. 

 
Palavras-chave: Evolução da Família. Código Civil de 1916. Código Civil de 2002. 
Princípios Constitucionais.  
 

ABSTRACT 
 
In this article we discuss the concept and the historical evolution of the family. We 
seek to know a little more about the family in its beginnings, comparing it with the 
model established in the Civil Code of 1916, as well as pervaded by the Civil Code of 
2002. This time, we also seek to list the main constitutional principles that aim at 
protection of the family, as a whole. The general objective of the work is to 
demonstrate how the family formations change as society evolves. The specific 
objectives are to demonstrate in general the history of the order of protection of 
family law, as well as the evolution of the concept of family, and thus, to demonstrate 
the advances and the application of legislation in order to keep the fundamental 
principles of our order together. family law. The deductive method was used to carry 
out this research, based on qualitative research, unifying the information in articles, 
electronic journals, books and aligning with the critical analysis, interpreting the 
relationship between such works according to the thoughts of the authors. 
 
Key-words: Evolution of the Family. Civil Code of 1916. Civil Code of 2002. 
Constitutional Principles. 
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1. INTRODUÇÃO  
 

Com o avanço da sociedade, as novas formações familiares evoluíram muito 
ao conceito tradicional, que era baseado somente no casamento entre homem e 
mulher, modelo este, estabelecido no Código Civil de 1916.  Desta forma, hoje 
temos novos modelos de família, que não mais se baseiam somente em laços 
biológicos, mas sim em laços afetivos, onde muitos são protegidos por princípios 
basilares da Constituição Federal de 1988, por entendimentos jurisprudenciais e 
Doutrinários, e alguns, como a união estável, no Código Civil de 2002.  

No que diz respeito aos princípios, a Constituição Federal de 1988 tem como 
referência, o acolhimento das pluralidades dos arranjos familiares, se atentou para 
as modificações da sociedade, trazendo princípios protetivos aos novos arranjos de 
família, tais como o princípio da dignidade da pessoa humana, do pluralismo das 
entidades familiares, da liberdade, da igualdade e da afetividade. 

Para compreender melhor essa temática, o autor Cristiano Vieira Sobral Pinto, 
leciona que a estrutura da família atual é composta pelos princípios da 
solidariedade, da igualdade substancial e da liberdade de escolhas, todos esses 
ligados à dignidade da pessoa humana. Não era essa a apresentação da família há 
tempos, porquanto podíamos observar uma desigualdade de forças entre o homem 
e a mulher, haja vista o pátrio poder concentrado de forma exagerada na figura do 
pai e sua formação heterossexual. A Constituição Federal define família como base 
da sociedade e afasta as desigualdades que o direito anterior apresentava. (PINTO, 
2016). 

Nota-se, que atualmente as famílias vêm mudando constantemente em suas 
formações, e muito provavelmente ainda irão se modificar muito mais. Porém, 
infelizmente ainda existe uma rejeição, em relação às pessoas conservadoras e 
retrógadas, que dificilmente vão entender que em pleno século XXI, família é aquela 
que te apoia,  te acolhe, te ama, te da afeto e carinho, seja ela consanguínea ou 
afetiva.  

 
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 o quanto as formações 
familiares se modificam conforme a sociedade vai evoluindo. Os objetivos 
específicos consistem em demonstrar num geral o histórico do ordenamento da 
proteção do direito de família, bem como a evolução do conceito de família, e assim, 
demonstrar os avanços e a aplicação da legislação no sentido de manter os 
princípios fundamentais do nosso ordenamento junto ao direito de família. 
 
 
 



VII Encontro de Pesquisa da FATEB – Telêmaco Borba - PR, 29 e 30 de outubro de 2020. 

 

4. DESENVOLVIMENTO 
 
4.1 ORIGEM E EVOLUÇÃO HISTÓRICA DE FAMÍLIA                                 
 

Para compreender o conceito de família atualmente, se faz necessário 
abordar a origem de família e toda sua evolução histórica. Em seus primórdios, 
família estabelecia um único modelo, aquele que era composto pelo homem “chefe 
de família” o qual tinha poder dentro de casa, e a mulher que estava condicionada 
somente as tarefas domésticas, satisfazendo as vontades do marido, o qual tinha 
como objetivo principal da procriação de herdeiros, para que um dia pudessem 
tomar posse dos bens. 

Sobre a autoridade do homem na família, Gonçalves (2012, p. 34) leciona 
que: 

O pater exercia a sua autoridade sobre todos os seus descendentes não 
emancipados e sobre a sua esposa. A família era, então, simultaneamente, 
uma unidade econômica, religiosa, política e jurisdicional. O ascendente 
comum vivo mais velho era, ao mesmo tempo, chefe político, sacerdote e 
juiz. Comandava, oficiava o culto dos deuses domésticos e distribuía justiça.  

 

Nota-se que o reconhecimento da mulher na sociedade era quase nulo nessa 
época, seu papel nada mais era que colaborar para uma construção familiar 
atendendo às vontades do homem, e assim se perdurando por muito tempo.  

Perrot (2009, p. 105) salienta: 
 
A concepção de família criada a partir do século XIX era mais ligada ao 
patrimônio do que da realização pessoal de seus membros individualmente 
considerados. Família significava uma rede de pessoas e conjunto de bens, 
tendo importância o nome, o sangue, o patrimônio material e simbólico, 
herdado e transmitido dentro daquele mesmo núcleo. A família era, 
basicamente, um fluxo de propriedades que obedecia à lei.  
 

Por muito tempo família estava limitada somente ao casamento, o Estado 
sofreu uma grande influência da Igreja Católica o que condicionava o surgimento da 
família ao casamento católico, assim, se as uniões não seguissem dessa forma, 
seriam alvos de preconceito por parte de toda a sociedade (DIAS, 2012). O 
casamento “era tido como um contrato formal, sua função associada à manutenção 
de determinados padrões morais, próprios de uma burguesia conservadora" 
(RUZYK, 2011, p.31).  

Sendo assim, família que não segue os padrões limitados pela sociedade, no 
caso, o casamento formal, não tinha validade e tão pouco considerado família. 

 

4.2  FAMÍLIAS À LUZ DO CÓDIGO CIVIL DE 1916 
 

A família na concepção do código civil de 1916 ainda era muito parecida com 
a do século anterior, a que tinha como característica principal o patriarcado, ou seja, 
ainda neste código ela tinha que ser matrimonializada, ou não seria considerada 
família. “A família do Código Civil de 1916 era uma família transpessoal, 
hierarquizada e patriarcal” (SILVA, 2002, p. 450-451).  

Existiam quatro características de família que marcavam nessa época, que 
era a família matrimonializada, que era formada somente pelo casamento; a 
patriarcal onde o homem era o “chefe de família”; a heteroparental, sendo que 
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jamais se imaginava família entre pessoas do mesmo sexo; e a biológica, pois só 
havia o vínculo de criação aferido com o vínculo biológico (GUEDES, 2016). 

Dentro deste contexto Gonçalves (2012, p. 32) leciona: 
 

O artigo 229 do código de 1916
4
, já dizia que o primeiro e principal efeito do 

casamento é a criação da família legítima. A família estabelecida fora do 
casamento era considerada ilegítima e só mencionada em alguns 
dispositivos que faziam restrições a esse modo de convivência, então 
chamado de concubinato, proibindo-se, por exemplo, doações ou benefícios 
testamentários do homem casado à concubina, ou a inclusão desta como 
beneficiária de contrato de seguro de vida.  

 
Por outro lado, o conceito dado à família, o qual foi aceito pelo Código de 

1916 caracterizava-a como sendo pessoas que possuam uma relação de 
consanguinidade, sendo nesse preceito envolvido todos aqueles que apresentam a 
mesma genética (BITTAR, 1983). 

No que diz respeito ao casamento, vale ressaltar também, que no código de 
1916 não era permitido divórcio, pois o desenho de família patriarcal continuava 
vigente, o casamento era inseparável, só havia o denominado desquite no sentido 
de não quites, em débito com a sociedade, este instituto rompia o convívio marital, 
mas não obtinha o cunho de dissolver o casamento (DIAS, 2008).  

O termo desquite foi empregado a partir do artigo 315, inciso III da Lei nº 
3.071, de 1º de janeiro de 1916 (Código Civil de 1916)5.  Assim, previa duas 
categorias de desquite: o desquite por mútuo consentimento, também chamado de 
amigável, em que, em geral, não eram reveladas as causas da separação, e o 
desquite litigioso, o qual se fundamentava em motivações explicitadas e "provadas", 
no decorrer do processo judicial (GOMES, 2012; MAIA, 2013).  

No ano de 1977, a Lei do Divórcio Lei n° 6.515/1977, (BRASIL, 1977) revogou 
o princípio da indissolubilidade do casamento, bem como estabeleceu os parâmetros 
da dissolução do casamento, sendo que, a referida lei trouxe um novo termo para o 
desquite, que teve a substituição pelo novo termo separação judicial (SANTANA; 
RIOS; MENEZES, 2017). 

Vencida toda essa fase, a Constituição Federal de 1988 trouxe mudanças no 
que diz respeito ao código de 1916, tanto no divórcio, quanto no conceito de família. 

Assim, entendia Rodrigues (2002, p. 1): 
 
Imperava no Brasil até a Constituição da República de 1988 o modelo de 
família patriarcal e da consanguinidade. A Carta Constitucional promulgada 
em 1988 apresentou uma nova roupagem à família e ao Direito de Família 
com seu artigo 226 e 227, § 6º. No artigo 226, a família é taxada como 
alicerce da sociedade e merece amparo especial do Estado e inovou 
reconhecendo outras formas de famílias reconhecidas pelo Estado em seus 
parágrafos 3º e 4º, como a União Estável e a Família Monoparental. No 
artigo 227, § 6º da CF/1988 revolucionou o Direito de Família pátrio ao 
proibir expressamente de haver qualquer tipo de classificação ou 
discriminação dos filhos, sejam eles havidos ou não na constância do 
casamento e adotivos ou não. 
 

                                            
4
 Art. 229. Criando a família legítima, o casamento legitima os filhos comuns, antes dele nascidos ou 

concebidos.  
5
 Art. 315. A sociedade conjugal termina: III. Pelo desquite, amigável ou judicial. 
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Isto posto, fica evidente que a constituição veio trazendo novos rumos para o 
conceito de família, sendo assim, "a família à margem do casamento passou a 
merecer tutela constitucional porque apresenta condições de sentimento, 
estabilidade e responsabilidade necessários ao desempenho das funções 
reconhecidamente familiares" (DIAS, 2006, p. 34).  

Percebe-se o grande avanço que teve o conceito de família, a diferença entre 
o código civil de 1916 e a nova roupagem que a Constituição de 1988 apresentava 
para o Brasil. Aqui estava surgindo para as pessoas à liberdade de construir a 
famílias além de um matrimônio.  

 
 

4.2.1. Família à Luz do Código de 2002 

 
Assim como a Constituição de 1988, o Código Civil de 2002 também trouxe 

características inovadoras e essenciais para a proteção dos novos arranjos 
familiares, diferenciando-se totalmente do código civil de 1916, que tinha como um 
único modelo, o patriarcal. 

A sua tramitação deu início no ano de 1975, com o projeto elaborado pelo 
Professor Miguel Reale, projeto este, elaborado antes mesmo da Constituição 
Federal de 1988. Muito embora ele não tenha sido pensado à luz da constituição, 
isso não significa que sua interpretação deva ser descartada, muito pelo contrário, 
justamente pelo fato de ser um código atrás de seu tempo é que deve ser 
interpretado à luz da normativa constitucional e levando em conta o contexto social 
no qual está inserido (MOSCALEWSKY, 2016). 

Um dos benefícios trazidos pelo Código Civil de 2002, é que o direito de 
família que foi reforçado a partir dos princípios da dignidade da pessoa humana, 
introduzindo em seus artigos a igualdade jurídica entre o homem e a mulher 
(cônjuges), disposto no artigo 15116, e também a igualdade entre todos os filhos, 
presente no artigo 1.5967. 

Nesta linha, as alterações introduzidas visam preservar a coesão familiar e os 
valores culturais, conferindo-se à família moderna um tratamento mais consentâneo 
à realidade social atendendo-se às necessidades da prole e de afeição entre os 
cônjuges e os companheiros e aos elevados interesses da sociedade 
(GONÇALVES, 2005).  

Dentro deste contexto, o artigo 226 da Constituição Federal estabelece que:  
 
Art. 226. A família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado. 
§ 1º O casamento é civil e gratuito a celebração. 
§ 2º O casamento religioso tem efeito civil, nos termos da lei. 
§ 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. 
§ 4º Entende-se, também, como entidade familiar a comunidade formada 
por qualquer dos pais e seus descendentes. 
§ 5º Os direitos e deveres referentes à sociedade conjugal são exercidos 
igualmente pelo homem e pela mulher. 
§ 6º O casamento civil pode ser dissolvido pelo divórcio. 

                                            
6
 Art. 1.511. O casamento estabelece comunhão plena de vida, com base na igualdade de direitos e 

deveres dos cônjuges. 
7
 Art. 1.596. Os filhos, havidos ou não da relação de casamento, ou por adoção, terão os mesmos 

direitos e qualificações, proibidas quaisquer designações discriminatórias relativas à filiação. 
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§ 7º Fundado nos princípios da dignidade da pessoa humana e da 
paternidade responsável, o planejamento familiar é livre decisão do casal, 
competindo ao Estado propiciar recursos educacionais e científicos para o 
exercício desse direito, vedada qualquer forma coercitiva por parte de 
instituições oficiais ou privadas. 
§ 8º O Estado assegurará a assistência à família na pessoa de cada um dos 
que a integram, criando mecanismos para coibir a violência no âmbito de 
suas relações (BRASIL, 1988).  

 

Brevemente, foi abordada família à luz do Código Civil de 2002, nota-se a 
grande diferença de um código para o outro, uma vez que o de 1916 traz um 
conceito familiar totalmente patriarcal e matrimonialista, enquanto o de 2002, 
atendendo o que já havia sido trazido pela Constituição de 1988, vem dando vez 
para as mudanças que estão acontecendo na sociedade mais especificamente em 
relação às famílias, introduzindo em seus artigos uma forma de dizer que família não 
mais se baseia em pater poder, e sim em relações afetivas entre seus integrantes.  

 
4.2.2. Função Social da Família  

 
A função Social da família ganha um grande destaque na Constituição de 

1988, onde é tratada como um dos princípios protetivos à família, e está disposto no 
caput do artigo 2268, que diz que a base da sociedade é a família, e que à função 
social é proteger, resguardar e solucionar os problemas evidentes que emergem da 
sociedade, cumprindo então, o papel do princípio. 

Maria Berenice Dias propõe que (2013, p 64-65): 
 

É no direito das famílias onde mais se sente o reflexo dos princípios que a 
Constituição Federal consagra como valores sociais fundamentais, e que 
não podem se distanciar da atual concepção de família, com sua feição 
desdobrada em múltiplas facetas. [...] reconhecimento da família como 
instituição básica da sociedade e como objeto especial da proteção do 
Estado (CF 226). 

 
O reconhecimento da família como base da sociedade no ordenamento 

jurídico brasileiro, se faz necessário, além disso, esse direito não é somente no 
nascimento ou no crescimento da pessoa, ele permanecerá até o fim da vida, uma 

                                            
8
 Art. 226. A família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado. 

§ 1º O casamento é civil e gratuito a celebração. 
§ 2º O casamento religioso tem efeito civil, nos termos da lei. 
§ 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. 
§ 4º Entende-se, também, como entidade familiar a comunidade formada por qualquer dos pais e 
seus descendentes. 
§ 5º Os direitos e deveres referentes à sociedade conjugal são exercidos igualmente pelo homem e 
pela mulher. 
§ 6º O casamento civil pode ser dissolvido pelo divórcio. 
§ 7º Fundado nos princípios da dignidade da pessoa humana e da paternidade responsável, o 
planejamento familiar é livre decisão do casal, competindo ao Estado propiciar recursos educacionais 
e científicos para o exercício desse direito, vedada qualquer forma coercitiva por parte de instituições 
oficiais ou privadas. 
§ 8º O Estado assegurará a assistência à família na pessoa de cada um dos que a integram, criando 
mecanismos para coibir a violência no âmbito de suas relações. 
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vez que a instituição familiar é essencial para o desenvolvimento sadio da criança e 
do adolescente, através de afeto, companheirismo, no qual formam a personalidade 
da pessoa, com moral, ética, e também aprimora e aproxima as relações entre os 
membros. (DIAS, 2013). 

Maluf (2010, p. 58) salienta que: 
 

A família é a agregação social, locus privilegiado do indivíduo, tem por 
função precípua a proteção da vida familiar, bem como da socialização de 
seus membros, provendo-os de afeto e de segurança. Deve possibilitar o 
desenvolvimento da personalidade dos seus integrantes. Tendo em vista o 
momento histórico onde está inserida, deve se adequar às mudanças 
externas e internas ocorridas no meio social. Considera também que uma 
das funções basilares da família é viabilizar a formação e socialização do 
indivíduo. 
 

É claro a importância que tem a família no desenvolvimento do indivíduo, pois 
é dela que se tem o primeiro contato, onde se constrói o caráter, seja com a 
transmissão de valores e crenças, a forma de como irá se desenvolver as 
habilidades emocionais, de como se portar em todos os sentidos da vida, até mesmo 
em relação às mudanças na sociedade, isso diz muito sobre o meio em que o 
indivíduo convive, e realmente, a função social da família está atrelado a esses 
valores.  

Neste mesmo raciocínio, Alves (2007, p. 03) leciona que:  
 

O grupo familiar tem sua função social e é determinado por necessidades 
sociais. Ele deve garantir o provimento das crianças, para que elas, na 
idade adulta, exerçam atividades produtivas para a própria sociedade, e 
deve educá-las, para que elas tenham uma moral e valores compatíveis 
com a cultura em que vivem. Tanto é assim que a organização familiar 
muda no decorrer da história do homem; é alterada em função das 
mudanças sociais.  
 

Com base nesse pensamento, a função social da família é proporcionar um 
ambiente saudável para o desenvolvimento de seus integrantes, principalmente com 
os filhos ainda crianças, pois é a fase mais importante da vida, é onde acontece a 
formação de caráter. Sendo assim, entende-se que é importante um diálogo maior 
entre os pais e os filhos, é mais seguro que esta criança se desenvolva de acordo 
com os princípios que norteiam a sociedade, se tornando um cidadão de bem e 
futuramente um adulto ciente de seus direitos e deveres (LANDO; CUNHA; LIMA, 
2016). 

Seguindo nesta linha:  
 

Nas relações familiares acentua-se a necessidade de tutela dos direitos da 
personalidade, por meio da proteção da dignidade da pessoa humana, 
tendo em vista que a família deve ser havida como entro de preservação da 
pessoa, da essência do ser humano, antes mesmo de ser tida como célula 
básica da sociedade (MONTEIRO; SILVA, 2010, p.33). 
 

É evidente a importância e o cuidado que a Constituição trata a família de um 
modo geral, totalmente diferente do que já foi visto anteriormente, sobre a sua 
origem, onde tinha uma característica individualista, e materialista em sua formação. 
Resta claro que a proteção que a Constituição de 1988 garante, é justamente o 
contrário, pois ela busca priorizar a harmonia entre a convivência familiar, onde 
todos são tratados de forma igualitária, tendo a sua dignidade, liberdade e 
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autonomia da vontade, respeitados, princípios estes, que serão explanados a seguir, 
assim fazendo-se cumprir a verdadeira função social da família.  
 
4.3  PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO DIREITO DE FAMÍLIA 

 
Para compreender os princípios constitucionais protetivos à família, se faz 

necessário o entendimento do que é um princípio. O ordenamento jurídico positivo 
compõe-se de princípios e regras cuja diferença não é apenas de grau de 
importância. Acima das regras legais, existem princípios que incorporam as 
exigências de justiça e de valores éticos que constituem o suporte axiológico, 
conferindo coerência interna e estrutura harmônica a todo o sistema jurídico (DIAS. 
2011). 

Na definição de Plácido e Silva (1993, p. 447): 
 

No sentido jurídico, notadamente no plural, quer significar as normas 
elementares ou os requisitos primordiais instituídos como base, como 
alicerce de alguma coisa. E, assim, princípios revelam o conjunto de regras 
ou preceitos, que se fixaram para servir de norma a toda espécie de ação 
jurídica, traçando, assim, a conduta a ser tida em qualquer operação 
jurídica. (...) Princípios jurídicos, sem dúvida, significam os pontos básicos, 
que servem de ponto de partida ou de elementos vitais do próprio direito. 

 
Nesta linha, os princípios têm como objetivo principal, mostrar de forma 

positiva determinados valores, a ser levados em consideração nas interpretações 
jurídicas, mostrando sempre a direção que deve ser seguido para tratar de qualquer 
assunto de acordo com o direito em vigor.   

Na visão de Luís Roberto Barroso (1999, p. 147-149): 
 

Os princípios constitucionais são as normas eleitas pelo constituinte como 
fundamentos ou qualificações essenciais da ordem jurídica que institui. A 
atividade de interpretação da constituição deve começar pela identificação 
do princípio maior que rege o tema a ser apreciado, descendo do mais 
genérico ao mais específico, até chegar à formulação da regra concreta que 
vai reger a espécie [...] Em toda ordem jurídica existem valores superiores e 
diretrizes fundamentais que ‘costuram’ suas diferentes partes. Os princípios 
constitucionais consubstanciam as premissas básicas de uma dada ordem 
jurídica, irradiando-se por todo o sistema. Eles indicam o ponto de partida e 
os caminhos a serem percorridos. 

 

Os princípios protetivos à família que estão dispostos na constituição federal 
de 1988, alguns deles são implícitos e outros explícitos, mas com a mesma força em 
questão de nortear e garantir os direitos familiares.  

Com base nisso, Dias (2013, p. 64), leciona que: 
 

São inúmeros os princípios no direito de família, sendo difícil de quantificar 
todos, de modo que existem alguns implícitos que não estão dispostos 
nos textos legais, como por exemplo, o princípio da afetividade, mas 
são de suma importância para fundamentar a possibilidade da vida em 
sociedade. 
 

Entre esses princípios, os quais serão esmiuçados nesta pesquisa, conta-se 
com o Princípio da Dignidade da Pessoa Humana, Princípio da Igualdade, Princípio 
da Afetividade, e o Princípio do Pluralismo das Entidades Familiares.  
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Salienta-se que os princípios familiares se buscam de moldar à constante 
evolução da sociedade, bem como mudanças legislativas decorrentes do final do 
século passado, o Código Civil de 2002, incidiu em suas atualizações e 
regulamentações, importantes aspectos do direito de família, norteados pelas 
normas constitucionais e seus princípios (GONÇALVES, 2015). 

Os princípios dentro do direito da família são de suma importância, pois se 
consagra como fundamentais para os valores sociais dominantes, não podendo 
distanciar-se da atual concepção da família, visto que é com base nesses princípios 
que alguns novos modelos se encontram definição.  

 Com base na força normativa, os princípios constitucionais possuem uma 
grande força, identificados como normas constitucionais providas de alto grau de 
abstração, consagradores de valores, pelo que é necessária a mediação 
interpretativa. (MORAES, 2007). 

Fica claro o entendimento de que no direito nada é absoluto, e os princípios 
protetivos à família, visam estar em conformidade com todas as mudanças na 
sociedade, ou seja, conforme vai passando o tempo, novos arranjos de famílias vão 
surgindo, desta forma, e os princípios servem como base para orientar e auxiliar os 
julgadores a tomarem decisões justas.  
 
4.3.1. Princípio da Dignidade Humana 

 
O princípio dignidade da pessoa humana, talvez um dos mais importantes no 

ordenamento jurídico, é também conhecido como um direito fundamental, que está 
disposto no artigo 1º, inciso III da Constituição de 19889. 

Maria Berenice Dias (2009, p. 61), diz que: 
 

Na medida em que a ordem constitucional elevou a dignidade da pessoa 
humana a fundamento da ordem jurídica, houve uma opção expressa pela 
pessoa, ligando todos os institutos a realização de sua personalidade. Tal 
fenômeno provocou a despatrimonialização e a personalização dos 
institutos, de modo a colocar a pessoa humana no centro protetor do direito. 
 

A dignidade é um valor espiritual e moral inerente à pessoa, que se manifesta 
singularmente na sua liberdade consciente e responsável da própria vida e que traz 
consigo a pretensão de respeito por parte das demais pessoas, constituindo-se um 
mínimo de dignidade que todo estatuto jurídico deve assegurar para o ser humano 
(MORAES, 2003). 

Este princípio “é o mais universal de todos os princípios, é um macroprincípio 
do qual se irradiam todos os demais: liberdade, autonomia privada, cidadania, 
igualdade, uma coleção de princípios éticos” (PEREIRA, 2004, p.68).  

Sarlet (2001, p. 60) leciona que: 
 

A dignidade da pessoa humana é a qualidade intrínseca e distintiva de cada 
ser humano que o faz merecedor do mesmo respeito e consideração por 
parte do Estado e da comunidade, implicando, neste sentido, um complexo 
de direitos e deveres fundamentais que assegurem a pessoa tanto contra 
todo e qualquer ato de cunho degradante e desumano, como venham a lhe 
garantir as condições existenciais mínimas para uma vida saudável, além de 

                                            
9
 Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e 

do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos: III - a 
dignidade da pessoa humana; 
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propiciar e promover sua participação ativa e co-responsável nos destinos 
da própria existência e da vida em comunhão com os demais seres 
humanos. 
 

A dignidade humana é acima de tudo um princípio ético, que a história 
mostrou necessário incluir entre os princípios do Estado. Na verdade, a dignidade 
humana é mais que um direito, pois ela é a prova de que deve haver certos direitos 
de atribuição universal, por isso também um princípio geral do direito, ou seja, tudo o 
que não reconheça essa ideia ou que seja incompatível com ela, não tem validade, 
pois ela se tornou um valor e uma necessidade da própria democracia. (MANERICK, 
2006). 

Para fazer um comparativo do Princípio da Dignidade com o Direito de 
Família, Alves (1999, p.131) diz que: 

 
Consubstanciando o princípio vetor da dignidade da pessoa humana no seu 
art. 1º, III, a Carta Magna provocou uma autêntica revolução no Direito Civil 
como um todo, dando ensejo a um fenômeno conhecido como 
despatrimonialização ou personalização deste ramo do Direito. No campo 
específico do Direito de Família, verifica-se que a entidade familiar passa a 
ser encarada como uma verdadeira comunidade de afeto e entreajuda, e 
não mais como uma fonte de produção de riqueza como outrora. É o âmbito 
familiar o local mais propício para que o indivíduo venha a obter a plena 
realização da sua dignidade enquanto ser humano, porque o elo entre os 
integrantes da família deixa de ter conotação patrimonial para envolver, 
sobretudo, o afeto, o carinho, amor e ajuda mútua. 

 

No que diz respeito à família, o princípio da dignidade da pessoa humana é 
de grande importância, pois lhe dá uma proteção especial independentemente de 
sua origem ou formação. Diante disto, fica claro que o princípio da dignidade da 
pessoa humana, é algo inerente a cada cidadão, é o mais valioso que alguém pode 
ter, sendo o dever do Estado garantir e respeitar a dignidade das pessoas, qual seja 
a forma que ela decida viver, ou com a família que deseja ter.  
 
4.3.2. Princípio da Igualdade 

 
Outro princípio muito importante é o da Igualdade, também conhecido como 

princípio da isonomia, como o próprio nome já diz, trata-se da igualdade entre todas 
as pessoas, mas no que tange esta pesquisa, aborda-se a igualdade entre todos os 
membros de uma família. 

Expresso no preâmbulo da Constituição da República Federativa do Brasil de 
1988, tal princípio foi reafirmado em seu artigo 5º10, quando enunciado que todos 
são iguais perante a lei, e também em seu artigo 226, § 5º11, com o estabelecimento 
da igualdade no exercício dos direitos e deveres do homem e da mulher na 
sociedade conjugal (DINIZ, 2007). 

O princípio da igualdade está expressamente contido na Constituição, 
designadamente nos preceitos que tratam das três principais situações nas quais a 
desigualdade de direitos foi a constante histórica: os cônjuges, os filhos e as 

                                            
10

 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.  
11

   Art. 226. A família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado. § 5º Os direitos e 
deveres referentes à sociedade conjugal são exercidos igualmente pelo homem e pela mulher. 
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entidades familiares. O caput do art. 226 tutela e protege a família, sem restringi-la a 
qualquer espécie ou tipo, como fizeram as Constituições brasileiras anteriores em 
relação à exclusividade do casamento (LÔBO, 2011). 

O que foi abordado anteriormente sobre o antigo conceito de família, mostra 
nitidamente que não existia igualdade quando se tratava de família patriarcal, pois o 
único que detinha o poder da família era o homem “chefe” da casa, sem contar com 
a diferença em que eram tratados os filhos, então foi necessário relembrar, para 
assim mostrar que atualmente no artigo 227, § 6º da Constituição Federal, consagra-
se a igualdade de tratamento entre todos os filhos. 

E assim diz o artigo 227, § 6º da Constituição de 1988: 
 

Art. 227 É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, 
ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à 
saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, 
à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, 
além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, 
exploração, violência, crueldade e opressão. 
§ 6º Os filhos, havidos ou não da relação do casamento, ou por adoção, 
terão os mesmos direitos e qualificações, proibidas quaisquer designações 

discriminatórias relativas à filiação (BRASIL, 1988). 
 
Desta forma, atendendo à ordem constitucional e que já foi abordado 

anteriormente, “o Código Civil consagrou o princípio da igualdade no âmbito do 
Direito de Família. A relação de igualdade entre os membros da família deve ser 
pautada pela solidariedade entre eles, caracterizada pelo afeto e pelo amor” (DIAS, 
2006, p.55). 

Fica claro que o princípio da igualdade foi um grande marco para o direito da 
família, mostrando que atualmente não há mais o que dizer em questão do modelo 
patriarcal, assim não havendo mais qualquer desigualdade entre os cônjuges, 
companheiros, filhos e todos os que convivem numa mesma família.  
 
4.3.3. Princípio da Afetividade 

 
O princípio da afetividade é o que embasa as relações familiares, e está 

disposto no artigo 226 da Constituição Federal de forma implícito, este princípio 
define que a família se constitui a partir de laços afetivos, ou seja, para ser família 
não precisa ser biológica, basta que apenas exista afeto e amor entre as partes 
envolvidas. Rocha (2009, p. 35) descreve que “a jurisprudência tem consagrado o 
entendimento de que os tipos familiares mencionados no art. 226 da Constituição da 
República constituem um rol aberto”.  

Entendido como o mandamento axiológico fundado no sentimento protetor, da 
dedicação, do carinho e das paixões naturais, este não possui previsão legal 
específica na constituição, pois ele é retirado de diversos outros princípios, como o 
da proteção integral e o da dignidade da pessoa humana. (NUNES, 2014).  

Acerca da importância do afeto no Direito de Família, leciona Maria Berenice 
Dias (2006, p.61): 

 
A família transforma-se na medida em que se acentuam as relações de 
sentimentos entre seus membros: valorizam-se as funções afetivas da 
família. Despontam novos modelos de família, mais igualitárias nas relações 
de sexo e idade, mais flexíveis em suas temporalidades e em seus 
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componentes, menos sujeitas à regra e mais ao desejo. (...) os laços de 
afeto e de solidariedade derivam da convivência familiar, não do sangue. 
Assim, a posse do estado de filho nada mais é do que o reconhecimento 
jurídico do afeto, com o claro objetivo de garantir a felicidade, como um 
direito a ser alcançado. O afeto não é somente um laço que envolve os 
integrantes de uma família.  

 

Mesmo não estando expresso na Constituição, o princípio da afetividade é de 
suma importância, pois tem incidido sobre todas as relações familiares, como 
consequência lógica da dignidade humana e da solidariedade familiar, sendo 
concebido como alicerce básico do direito de família (JATOBÁ, 2015). 

No entendimento, de Madaleno (2013, p.98-99): 
 

O afeto é a mola propulsora dos laços familiares e das relações 
interpessoais movidas pelo sentimento e pelo amor, para ao fim e ao cabo 
dar sentido e dignidade à existência humana (...). O afeto decorre da 
liberdade que todo indivíduo deve ter de afeiçoar-se um a outro, decorre das 
relações de convivência do casal entre si e destes para com os filhos, entre 
os parentes, como está presente em outras categorias familiares, não sendo 
o casamento a única entidade familiar.  

 
Com base nisso, entende-se que afeto nada mais é do que uma relação de 

carinho e cuidado para com o outro, ou seja, a partir do momento que o ser humano 
se permite demonstrar os seus sentimentos e emoções com alguém, ali se cria o 
vínculo afetuoso, e isso vai além de casamentos e relacionamentos amorosos, o 
afeto está na amizade e em todas as relações saudáveis que o ser humano busca 
ter.   

Para o autor Lôbo (2011, p.20-25):  
 

O indivíduo moderno prioriza muito mais seu bem estar e suas relações 
afetivas, cabendo ao Estado e ao Direito se adaptar a essa nova tendência. 
Nesses termos, verifica-se que, na atualidade, quando se pensa na pessoa 
humana, é importante que se tenha consciência da tutela jurídica devida ao 
meio ambiente e da coexistência necessária, porque a pessoa existe 
quando coexiste relação com a solidariedade. 
 

Sendo assim, para o desenvolvimento desta pesquisa, o princípio da 
afetividade se faz importante no direito de família, pois é nele que se encontra a 
definição para os novos modelos de família, além do mais, como foi dito 
anteriormente, família não mais se baseia em interesses patrimoniais, mas sim em 
afeto uma com as outras, firmando também, uma boa convivência familiar.  
 
4.3.4. Princípio do Pluralismo das Entidades Familiares 

 
A família tinha como principal finalidade a procriação, e só era aceita se fosse 

concretizada através do matrimônio, ou seja, somente a união entre o homem e a 
mulher era considerada família. “O princípio do pluralismo das entidades familiares 
foi consagrado a partir da Constituição Federal de 1988 que ampliou o entendimento 
do Direito de Família, que antes só era aceita nas relações constituídas pelo 
casamento” (FARIAS, 2010, p.41). 

Neste sentido, Maria Berenice Dias (2009, p. 116) descreve que:  
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Outorgando a Constituição proteção à família, independentemente da 
celebração do casamento, houve a inserção de um novo conceito, o de 
entidade familiar, albergando vínculos de afetivos outros. Tanto a união 
estável entre um homem e uma mulher como as relações de um dos 
ascendentes com sua prole passaram a configurar uma família. Nessa nova 
paisagem, não mais se distingue a família pela existência do matrimônio, 
solenidade que deixou de ser o único traço diferenciador para sua 
conceituação. Igualmente, tal dispositivo não diz que, para que a 
convivência seja digna da proteção do Estado, impõe-se a diferenciação de 
sexos do casal. A previsão n ao exclui as entidades familiares formadas por 
pessoas do mesmo sexo. Simplesmente, com relação a essas, não 
recomenda sua transformação em casamento. 

 
Agora, o que identifica a família não é mais a celebração do casamento, como 

já foi dito, o que na verdade define família nos tempos atuais é a presença de um 
vínculo afetivo entre pessoas que desejam construir uma vida em conjunto, seja qual 
for a sua formação. 

Desta forma, leciona (2009, p.126): 
 

O pluralismo das entidades familiares, por conseguinte, tende ao 
reconhecimento e efetiva proteção, pelo Estado, das múltiplas 
possibilidades de arranjos familiares, sendo oportuno ressaltar que o rol da 
previsão constitucional não é taxativo, estando protegida toda e qualquer 
entidade familiar, fundada no afeto. Trata-se da busca da dignidade 
humana, sobrepujando valores meramente patrimoniais. A transição da 
família como unidade econômica para uma compreensão solidária e afetiva, 
tendente a promover o desenvolvimento da personalidade de seus 
membros, traz consigo a afirmação de uma nova feição, agora fundada na 
ética e na solidariedade. Pode-se afirmar que esse novo balizamento 
evidencia um espaço privilegiado para que os seres humanos se 
complementem e se completem. Nessa linha de raciocínio, a entidade 
familiar deve ser entendida, hoje, como grupo social fundado, 
essencialmente, em laços de afetividade, pois outra conclusão não se pode 
chegar à luz do texto constitucional. Dessa forma, afirma-se a importância 
do afeto para a compreensão da própria pessoa humana, integrando o seu 
“eu”, sendo fundamental compreender a possibilidade de que do afeto 
decorram efeitos jurídicos dos mais diversos possíveis.  

 

De modo geral, com base em tudo que foi exposto, é no princípio da entidade 
familiar que está garantido o poder de construir novos arranjos de família. É evidente 
que a Constituição está caminhando juntamente com a sociedade, no que diz 
respeito às mudanças.  

Dentro deste contexto, busca-se com esta garantia e proteção constitucional é 
a aplicabilidade por parte dos juristas, pois ainda existem novos modelos de famílias 
que estão sendo formadas através do princípio da afetividade e que ainda não tem 
reconhecimento legal para que se possa gozar dos demais direitos civis.  

 
5. CONCLUSÃO 

 
Diante do exposto, nota-se que o assunto é de extrema importância, uma vez 

que a família é como se fosse uma base na vida do ser humano, lembrando que, 
este, é quem define o seu tipo de família, não necessitando ser consanguíneo para 
que haja afeto entre os integrantes. 

Com a presente pesquisa, verificamos o quanto o conceito de família se 
modificou do código civil de 1916, até o de 2002. Entende-se que a família 
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tradicional brasileira não deixou de existir, e muito provavelmente, nem vai deixar de 
existir, porém, atualmente existem novos modelos presentes na sociedade. Isto 
posto, o Estado tem o dever de proteger estas novas formações, pois, a sociedade 
como dito anteriormente, vive em constante mudança, e resta claro que a família 
sempre irá se adequar conforme o desejo de cada pessoa.  

Temos em nossa Constituição, artigos que apresentam garantias nas novas 
formações familiares, tais como o artigo 226 da Constituição Federal e seus incisos, 
destacando também, princípios, sendo implícitos e explícitos.  

Desta forma, entende-se que se as legislações deve estar em conformidade 
com a evolução da sociedade, mais especificamente nas novas formações 
familiares, uma vez que, a constituição busca levar em conta essas modificações, 
não excluindo nenhum tipo, restando somente aos julgadores interpretar a norma 
sem violar os princípios que regem a Constituição Federal, para assim, dar a 
garantia e segurança jurídica para todos os modelos de família existentes na 
sociedade.  
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EQUIDADE DE GÊNERO: UM OLHAR CRÍTICO A RESPEITO 
NECESSIDADE DO FEMINISMO DENTRO DO SISTEMA JUDICIAL 

BRASILEIRO 
 

Bruna Maria Barbosa1; Israel Nocera de Oliveira2 Nara Luiza Valente3 
 

 
RESUMO 

 
Tendo em vista o contexto sociocultural do Brasil atual, baseada em uma cultura de 
machismo estrutural, presente, não apenas nos contextos sociais, como falas 
machistas vistas no dia a dia de que a mulher já atingiu a igualdade e possui 
privilégios, mas, também, está presente no ordenamento jurídico brasileiro, com 
decisões tomadas baseadas nas crenças machistas enraizadas na sociedade. Este 
trabalho traz como problemática o questionamento de se as mulheres brasileiras se 
sentem seguras com o sistema judicial brasileiro e se este, por sua vez, atende às 
necessidades das mulheres ou as violenta ainda mais? Este artigo tem como 
hipótese, portanto, trazer o entendimento de se Brasil necessita de um sistema 
judicial feminista, visando a proteção feminina, tendo como objetivos gerais, incutir 
a compreensão acerca da importância do feminismo para a proteção da mulher 
judicialmente e como objetivos específicos, abordar o que é o feminismo e como 
ele se relaciona com o direito, apresentar casos reais acerca do assunto, e, por fim, 
fazer um paralelo destes casos com, o que pode ser feito para que casos como 
estes sejam mais humanizados. Trata-se de um estudo de caso, de cunho 
quantitativo, com base em pesquisas bibliográficas, de notícias e através de 
questionários que trazem a conclusão de que, devido aos casos que conhecem ou, 
até mesmo aos que vivenciaram, acreditam que seus respectivos violentadores não 
seriam devidamente julgados e cumpririam a pena prevista, fazendo-se necessário 
o feminismo no sistema judiciário brasileiro. 
 
Palavras-chave: Judiciário; feminismo; equidade. 
 
 

ABSTRACT 
 

Bearing in mind the current sociocultural context of Brazil, based on a culture of 
structural machismo, present, not only in social contexts, but also sexist statements 
seen in the daily life that women have already achieved equality and have 
privileges, but also it is present in the Brazilian legal system, with decisions made 
based on macho beliefs rooted in society. This work poses as a problem the 
question of whether Brazilian women feel safe with the Brazilian judicial system and 
whether this, in turn, meets the needs of women, or does it violate them even more? 
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This article has the hypothesis, therefore, to bring the understanding of whether 
Brazil needs a feminist judicial system, aiming at the protection of women, having 
as general objectives, to instill the understanding about the importance of feminism 
for the protection of women judicially and as specific objectives, address what 
feminism is and how it relates to law, present real cases on the subject, and, finally, 
parallel these cases with, what can be done so that cases like these are more 
humanized. It is a case study, of a quantitative nature, based on bibliographic 
research, news and through questionnaires that bring the conclusion that, due to 
the cases they know or, even to those who have experienced, they believe that their 
respective violators they would not be properly judged and would serve their 
sentence, making feminism necessary in the Brazilian judicial system. 
 
Key-words: Judiciary; feminism; equity. 
 
1. INTRODUÇÃO 

O presente artigo tem origem nas pautas discutidas nos tempos atuais a 
respeito dos direitos femininos violados constantemente, mesmo após suas 
conquistas ao longo dos anos. 

No cenário atual que o Brasil se encontra, com tantos direitos já 
alcançados, é comum ouvir que, nas palavras de Tenorio (2016) não é mais 
necessário “um tratamento específico para ela e que estudos sobre tais 
desigualdades são ultrapassados e desnecessários, assim como o próprio 
movimento feminista.”. Estas falácias populares, enraizadas pelo machismo 
estrutural instalado na sociedade há séculos, infelizmente se aloja também nos 
setores mais importantes da sociedade, como o sistema judiciário.  

Histórias como a de Maria da Penha Fernandes e de tudo o que ocorreu ela 
até a lei que leva seu nome ser sancionada fazem parte de injustiças cometidas à 
mulheres dentro de um sistema onde deveriam ser protegidas. 

Infelizmente, casos como este são comuns até nos dias atuais. Em 09 de 
setembro de 2020, o empresário André de Camargo Aranha, acusado de ter 
estuprado a blogueira Mariana Ferrer em 2018, foi absolvido pela 3° Vara Criminal 
de Florianópolis, tendo o magistrado julgado improcedente as acusações da 
jovem. (UNIVERSA, 2020). 

A hipótese inicial deste trabalho refere-se ao questionamento à respeito da 
necessidade de um sistema judicial mais feminista, visando a garantia da equidade 
de gênero, onde indaga-se a necessidade de um sistema judicial feminista. 

Este trabalho traz como objetivo geral incutir a compreensão acerca da 
importância do feminismo para a proteção da mulher judicialmente e como 
objetivos específicos: 

a) abordar o que é o feminismo e como ele se relaciona com o direito; 
b) trazer casos reais acerca do assunto; 
c) fazer um paralelo destes casos com o que pode ser feito para que 

casos como estes sejam mais humanizados.  
Partindo desses fundamentos, indaga-se: as mulheres brasileiras sentem-

se seguras com o sistema judicial brasileiro?  O sistema judicial brasileiro, por sua 
vez, atende às necessidades das mulheres ou ele as violenta ainda mais? 
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2. METODOLOGIA 
 

No presente artigo foi utilizado o método de pesquisa de análise 
bibliográfica, pois é utilizado neste trabalho fontes como livros, artigos científicos, 
teses e dissertações e, também o método de pesquisa em campo, composto por 
um questionário feito através do site Google Forms para 150 mulheres de diversas 
regiões do Brasil, tendo como principal questionamento a segurança que estas 
sentem à respeito do sistema judicial brasileiro protegê-las em casos de 
necessidade. 

Trata-se, portanto, de uma pesquisa exploratória, pois visa explorar a 
problemática, trazendo maior familiaridade, especialmente, entre mulheres, 
aplicada, pois seu foco está em reconhecer o problema encontrado no sistema 
judicial no que tange a proteção feminina e de cunho quantitativo, pois baseia-se 
em estatísticas para a análise. (GIL, 1987)  

A delimitação da pesquisa foi baseada no sistema jurídico brasileiro como 
um todo, tendo como foco as mulheres que precisaram deste sistema judicial. 

O questionário foi aberto para respostas no dia 02 de outubro de 2020 e 
encerrado dois dias depois, no dia 04 de outubro ao atingir 150 respostas para 
cada uma das quatro perguntas objetivas direcionadas às mulheres voluntárias a 
responder o questionário. 
 
3. DESENVOLVIMENTO 

3.1. O FEMINISMO E AS LEIS BRASILEIRAS 

É comum, na vida em sociedade, ouvir de pessoas leigas que o feminismo 
é o movimento de mulheres que exigem privilégios. Para Tenorio (2016), o 
feminismo, derivado do francês “femme”, significa “mulher” e, em suas palavras “é, 
ao mesmo tempo, um posicionamento diante da vida, uma lente de análise crítica 
sobre a realidade das mulheres e um movimento social.” Sendo assim, o 
feminismo é, portanto, um movimento que busca, tanto a igualdade, quanto a 
liberdade. 

Para Mendes       , “a condi  o de mul er  , assim, o resultado de uma 
criação histórica que define a mulher como ser social e cultural e o reveste de 
circunstâncias, qualidades e características essenciais peculiares.”. Isso significa 
que a mulher alcançou inúmeros direitos, como, por exemplo, o direito ao voto 
previsto pelo Código Eleitoral de 1932 e o direito de igualdade perante a lei 
previsto pelo artigo 5° da Constituição Federal de 1988 (LEITE, 2018). 

Em 1995, foi criada a Lei n° 9.099/1995 que tornou possível o 
encaminhamento das demandas das Delegacias da Mulher no Brasil para os 
Juizados Especiais Criminais. (SCIAMMARELLA; FRAGALE FILHO, 2015). 

No ano de 2006 entrou em vigor a Lei n° 11.340, conhecida por Lei Maria 
da Penha (Brasil, 2006), mas, antes da criação desta lei, em casos de violência 
doméstica era adotado o artigo  61, inciso II e e f , como circunstâncias que 
sempre agravam a pena, constituindo e definindo o crime: “e  contra ascendente, 
descendente, irmão ou cônjuge f) com abuso de autoridade ou se prevalecendo de 
rela ões dom sticas, de coabita  o ou de  ospitalidade  ... ”  BRASIL.  9   . 

Ou seja, antes da criação da Lei Maria da Penha, o Código Penal punia a 
violência doméstica juntamente com outras formas de violência, sem uma 
tipificação penal própria e, em detrimento desta falta, Maria da Penha Fernandes 
foi vítima, tanto da violência doméstica quanto da violação de seus direitos de 
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dignidade. 
 

3.2. AS LEIS BRASILEIRAS EM CONTRASTE COM A REALIDADE DAS 
MULHERES NO SISTEMA JUDICIÁRIO 

A Lei Maria da Penha originou-se da luta pela vida de Maria da Penha 
Fernandes que, em 1983, sofreu tentativa de homicídio duplo por seu ex marido 
Marco Antonio Heredia Viveros. A primeira tentativa foi quando o marido a acertou 
com um disparo de arma de fogo, deixando-a paraplégica e a segunda veio 15 
dias após receber alta, quando ele a eletrocutou durante o banho. (INSTITUTO 
MARIA DA PENHA) 

Maria da Penha não foi violentada apenas por Marco Antonio, mas, também 
pelo sistema judiciário, pois, o julgamento de seu agressor veio apenas em 1991 a 
juízo e foi sentenciado a 15 anos de prisão, porém, em razão dos recursos 
solicitados pela defesa, saiu em liberdade. (INSTITUTO MARIA DA PENHA) 

Apenas 06 anos depois houve um novo julgamento, onde Marco Antonio foi 
sentenciado a 10 anos e 6 meses de prisão ao qual, novamente, não cumpriu a 
sentença, devido às alegações feitas por sua defesa. (INSTITUTO MARIA DA 
PENHA) 

Tratando-se de um litígio internacional, levando em conta que o caso feria a 
dignidade da pessoa humana, princípio assegurado constitucionalmente e em 
documentos assinados internacionalmente pelo Brasil, juntamente com o Centro 
para a Justiça e o Direito Internacional (CEJIL) e o Comitê Latino-americano e do 
Caribe para a Defesa dos Direitos da Mulher (CLADEM) denunciaram o caso para 
a Comissão Interamericana de Direitos Humanos da Organização dos Estados 
Americanos (CIDH/OEA). (INSTITUTO MARIA DA PENHA). 

Somente em 2004 então, foi aprovado o Projeto de Lei n. 4.559/2004 por 
unanimidade tanto na Câmara dos Deputados quanto no Senado Federal para, 
então, por fim, em 2006, o então presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionou a 
Lei n° 11.340. (INSTITUTO MARIA DA PENHA, 2020). 

A vulnerabilidade feminina em casos como o de Maria da Penha no âmbito 
jurídico é uma realidade até os dias atuais, como se pode observar pela história de 
uma jovem blogueira de Santa Catarina, que em 2018 registrou uma denúncia 
contra um empresário de sua cidade, alegando ter sido estuprada pelo mesmo. 
(UNIVERSA, 2020). 

Além de provas documentais em forma de vídeo, exame pericial de corpo 
de delito e exame laboratorial que constava que o esperma nas roupas da jovem 
era compatível ao do réu, foram ouvidas 22 testemunhas, além da jovem, a vítima, 
que levou o empresário a se tornar réu por estupro de vulnerável, tendo em vista 
que a jovem havia sido drogada. (UNIVERSA, 2020). 

É importante destacar que o Código Penal brasileiro, em seu artigo 217-A, 
parágrafo primeiro caracteriza o estupro de vulnerável como: (BRASIL, 1940) 

 
Ter conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso com menor de 14 
anos: 
(...) 
§1° Incorre na mesma pena quem pratica as ações descritas no caput 
com alguém que, por enfermidade ou deficiência mental, não tem o 
necessário discernimento para a prática do ato ou que, por qualquer outra 
causa, não pode oferecer resistência. 
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Por fim, o réu foi absolvido por o magistrado ter considerado inconclusivas 
as provas do caso. (UNIVERSA, 2020). 

Neste contexto, Mendes     9 , discorre em seu livro “Processo Penal 
Feminista” que: 

 
O sistema de justiça criminal, do qual o processo é um instrumento, 
orienta-se a partir de estigmas criados e alimentados pelo patriarcado. Eis 
aí o nascedouro e o lugar onde se assentam, por exemplo, a 
desconfiança em relação à palavra da mulher e a inexistência de uma 
forma “ umanizada” de col eita de seu depoimento quando   vítima ou, 
de outro lado, quando é acusada, o fato de a negativa de prisão domiciliar 
ainda ser recorrente, em que pese decisões de nossa mais alta Corte e a 
existência de previsão legal. 
 

Sendo assim, a autora aponta que a desconfiança da palavra da mulher e a 
tendência a validar a palavra do homem, mesmo sob apresentação de provas é 
parte de um machismo estrutural que cerca a sociedade como um todo e está 
enraizado e escondido por trás das leis criadas para a proteção das mulheres, 
mas que, pode onde sempre encontra-se uma forma de burlar tais leis. 

Em uma pesquisa em campo, realizada com 150 mulheres de diferentes 
lugares do Brasil, às mulheres, primeiramente, foram questionadas se conheciam 
alguma mulher que denunciou algum abuso ou violência sofrida. Apenas 16% 
delas relataram não conhecer ninguém nestas circunstâncias. Já 15,3% relataram 
ter ocorrido com elas a situação de precisar realizar uma denúncia e 68,7% 
conhecem alguma mulher que precisou denunciar, como se pode ver no gráfico 
abaixo. 
    

Gráfico 1: Questionamento às voluntárias se conhecem alguém que precisou fazer 
uma denúncia à respeito de algum abuso/violência sofrido        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Fonte: Autor. 
 

 
Em segundo lugar, as mulheres foram questionadas se acham que houve 

alguma injustiça referente ao caso que conhecem e apenas 11,3% delas acreditam 
que não houve injustiça, enquanto 17,3% disseram que talvez e 71,3% acreditam 
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que, sim, houve injustiça no caso, como pode ser averiguado no gráfico abaixo. 
 
 
Gráfico 2: Questionamento às voluntárias se acreditam que, no caso que conhecem de alguém que precisou do 

auxílio judicial sofreu algum tipo de injustiça. 

Fonte: autor. 

 

 Adiante, o questionamento foi sobre a segurança que elas sentiam ao 
denunciar caso de abuso ou de violência cometido contra elas e 43,3% delas 
responderam que não se sentiriam seguras ao fazer uma denúncia, enquanto 
30,7% delas responderam que se sentiriam seguras e 26% responderam que 
talvez. 
 Em contradição a estas respostas, em outro questionamento sobre elas 
acreditarem que, ao fazer a denúncia o respectivo abusador seria devidamente 
processado e cumpriria plenamente sua pena, 70,7% das mulheres responderam 
que acreditam que não, enquanto 20,7% disse que talvez e apenas 8,7% delas 
acredita que sim, o réu seria devidamente processado e cumpriria plenamente sua 
pena, como demonstram os gráficos abaixo: 
 

Como pode ser observado pelos gráficos acima, de início, no primeiro gráfico, a 
grande maioria alegou que, nos casos conhecidos de denúncia a vítima foi 
injustiçada, da mesma forma que, no quarto gráfico, a grande maioria das mulheres 
acredita que, ao precisar fazer uma denúncia, seriam igualmente injustiçadas, bem 
como ocorreu nos casos apresentado anteriormente de Maria da Penha Fernandes 
e da jovem blogueira de Florianópolis. 
 No terceiro gráfico, pode ser observado que muitas mulheres afirmam sentir-
se seguras, quase na mesma proporção em que outras mulheres não se sentem 
seguras ao denunciar um abuso. Isso seria um reflexo de esperança e segurança 
no cumprimento das leis vigentes? 
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ráfico 3: Questionamento às voluntárias se sentiram-se 
seguras em denunciar uma violência ou abuso cometidos 

contra elas. Fonte: autor. 

 
 

Gráfico 4: Questionamento às voluntárias se, ao fazer 
uma denúncia, o respectivo abusador seria 

devidamente processado e cumpriria plenamente sua 
pena. Autor: autor. 

 

  
 Tendo como base que o Código Penal brasileiro, que entrou em vigor no ano 
de 1940, possui artigos que visam a proteção da mulher contra violência tanto 
físico quanto sexual, Mendes (2019, p. 95) faz uma crítica à motivação da inclusão 
destes artigos em específico, dizendo que:  

 
A redação inicial do Código Penal de 1940 não tomou a dignidade da 
mulher, sua liberdade ou integridade física e moral como o parâmetro para 
a proteção penal. Algo não à toa, pois o que, de fato, colocava-se em 
questão era a honra do homem, seja pai, irmão, marido, isto é, o 
proprietário e possuidor daquele objeto: o corpo da mulher. Violentar uma 
mulher significava desonrar a família e, nesse sentido, o crime, por si só, 
era considerado um ato de demonstração de força, de diminuição do 
outro: o patriarca, proprietário das terras, dos escravos, das mulheres 
(MENDES, 2019, p. 95) 
 

 Em outras palavras, a crítica feita faz-se necessária, pois ela retrata algo 
profundo dentro da sociedade brasileira. A proteção à mulher, não apenas no 
âmbito judicial, mas em outras áreas, em um todo, quase sempre se trata da 
dignidade da família, num contexto onde valoriza-se a honra dos homens inseridos 
neste contexto. 
 Mais uma vez, Mendes (2019, p. 95) faz sua crítica à motivação de a mulher 
sentir-se oprimida ao ponto de se silenciar nestes contextos de violência, dizendo 
que “A consequência disso é uma mulher silenciada à qual cabe a difícil tarefa de 
demonstrar que não consentiu com o ato e que, embora de forma subliminar, mas 
principalmente, sua conduta do agressor.”. 
 Levando em conta as palavras da autora, a mulher, sentindo-se oprimida, 
por ser desacreditada e ter seus relatos levados em consideração apenas na 
presença de homens, por respeito a eles, a vítima se cala, tendo medo das 
possíveis consequências de contar a respeito da violência ou abuso causados a 
ela. 
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4. CONCLUSÃO 

 Conclui-se neste trabalho, portanto, que se faz necessário um sistema 
judicial feminista, visando o princípio da isonomia que, como Associação Nacional 
dos Analistas Judiciários da União (2011) cita (NERY JUNIOR, 1999, p. 42), nada 
mais   que: “Dar tratamento isonômico às partes significa tratar igualmente os 
iguais e desigualmente os desiguais, na exata medida de suas desigualdades”, 
princípio este que é assegurado logo no primeiro inciso do artigo 5° da 
Constituição Federal brasileira, tendo em vista que a igualdade entre homens e 
mulheres só está na letra da lei e ainda não foi trazida para a realidade, como 
pôde ser constatado neste trabalho. 
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RESUMO 

 
O presente estudo apresenta como problemática de pesquisa a possibilidade, ou 
não, de extensão da proteção à mulher e dependentes através da mudança no texto 
do artigo 12-C da Lei 13.827/2019. Realizou-se, ao longo do texto, uma análise do 
novo regramento acrescentado à Lei Maria da Penha, com linhas iniciais de 
discussão pautadas na violação aos direitos humanos em razão da violência 
doméstica e familiar. Este trabalho tem como objetivo geral analisar a importância 
da existência de regramentos de proteção à mulher e inovações legais no sentido 
de melhorar e tornar a Lei 11.340/2006 mais efetiva, bem como demonstrar as 
modificações que a Lei Maria da Penha (Lei 11.340/2006) sofreu após a vigência da 
Lei 13.827/2019, especialmente após a introdução do citado artigo 12-C, que 
permite à autoridade judicial, ao delegado de polícia e, subsidiariamente, ao policial, 
afastar imediatamente o agressor do local de convivência com a(s) vítima(s), caso 
verificado risco atual ou iminente à vida ou integridade física da mulher ou de seus 
dependentes em situação de violência doméstica e familiar. Como procedimentos 
metodológicos, destacam-se a pesquisa bibliográfica e documental, utilizando-se o 
método dedutivo. Por fim, tratando-se de um tema extremamente recente, buscou-
se analisar a possibilidade de extensão da proteção à mulher para seus 
dependentes, após a inserção do referido artigo na Lei Maria da Penha. Conclui-se 
que, de fato, estenderam-se direitos e garantias aos dependentes vítima, 
favorecendo a efetividade da norma, inclusive, em razão da possibilidade de 
aplicação imediata pelo agente policial das medidas de proteção. 
Palavras-chave: Lei Maria da Penha; Violência Doméstica; Atualizações; Proteção 
da mulher. 

 
ABSTRACT 

 
The present study presents as a research problem the possibility, or not, of extending 
protection to women and dependents through the change in the text of article 12-C of 
Law 13,827 / 2019. Throughout the text, an analysis of the new regulation added to 
the Maria da Penha Law was carried out, with initial lines of discussion based on the 
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violation of human rights due to domestic and family violence. This work aims to 
analyze the importance of the existence of rules for the protection of women and 
legal innovations in order to improve and make Law 11.340 / 2006 more effective, as 
well as to demonstrate the changes that the Maria da Penha Law (Law 11.340 / 2006 
) suffered after Law 13,827 / 2019 came into force, especially after the introduction of 
the aforementioned article 12-C, which allows the judicial authority, the police chief 
and, alternatively, the police officer, to immediately remove the aggressor from the 
place where he lives with the victim , if there is a current or imminent risk to the life or 
physical integrity of the woman or her dependents in situations of domestic and 
family violence. As methodological procedures, bibliographic and documentary 
research are highlighted, using the deductive method. Finally, as this is an extremely 
recent issue, we sought to analyze the possibility of extending protection to women 
for their dependents, after the insertion of the referred article in the Maria da Penha 
Law. It is concluded that, in fact, rights and guarantees were extended to dependent 
victims, favoring the effectiveness of the rule, including, due to the possibility of 
immediate application by the police agent of protection measures. 
Keywords: Maria da Penha Law; Domestic violence; Updates; Protection of 
women. 
 
 
1. INTRODUÇÃO 

Diante do constante desrespeito aos direitos humanos das mulheres e dos 
altos índices de violência doméstica no Brasil, reconhecendo-se a posição 
desfavorável e vulnerável da mulher na sociedade, devido a uma cultura machista há 
pouco amparada por lei, foi necessário a promulgação de lei específica de proteção 
à mulher: a Lei 11.340/2006, popularmente conhecida como Lei Maria da Penha. 

A Lei Maria da Penha visa a criação de mecanismos para coibir a violência 
doméstica contra a mulher e implementação de ações direcionadas à proteção do 
segmento feminino, historicamente discriminado e marcado pela desigualdade. 

Ao longo deste artigo, pretende-se analisar, em um primeiro momento, a 
necessidade de um regramento de proteção à mulher, diante da desigualdade social 
e relação de hierarquia masculina que ainda perdura em nossa sociedade, conforme 
se comprova pelos alarmantes índices de violência doméstica registrados no país.  

Ainda, apresenta-se brevemente as medidas de proteção previstas na Lei 
11.340/2006 e a inovação trazida pelo artigo 12-C, da Lei 13.827/2019. 

Discute-se, outrossim, a possibilidade de extensão de proteção à mulher e 
dependentes através de mudança no texto do artigo 12-C, da lei supracitada, que 
autoriza ao delegado de polícia, quando o Município não for sede de comarca e, ao 
policial, sob o mesmo requisito e diante da indisponibilidade de delegado no 
momento da denúncia, o afastamento do agressor do lar ou local de convivência 
com a ofendida e seus dependentes. 

O problema central deste artigo reside na análise do novo regramento 
acrescentado à Lei Maria da Penha pelo artigo 12-C, da Lei nº 13.827/2019, com 
linhas iniciais de discussão pautadas na violação aos direitos humanos em razão da 
violência doméstica e familiar. 

O objetivo geral é analisar a importância da existência de regramentos de 
proteção à mulher e inovações legais no sentido de melhorar e tornar a Lei 
11.340/2006 mais efetiva. 

 Por fim, os objetivos específicos se relacionam à análise da possibilidade de 
extensão de proteção à mulher e dependentes através de mudança no texto do 
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artigo 12-C, da Lei 13.827/2019. 
 
2. METODOLOGIA 

Quanto a metodologia, trata-se de pesquisa exploratória qualitativa, cujo 
desenvolvimento se deu a partir do método hipotético-dedutivo. 

Ademais, dentre as técnicas de pesquisa empregadas, destacam-se a 
bibliográfica, documental e legislativa, por meio de sites especializados, dados 
oficiais e artigos científicos. 

 
3. DESENVOLVIMENTO 

3.1. A NECESSIDADE DE UM REGRAMENTO DE PROTEÇÃO À MULHER 

A sociedade é marcada pela evolução constante de seus integrantes. 
Entretanto, nota-se que, em que pese a constante evolução em vários aspectos 
intelectuais e sociais, ainda existe, em vários setores familiares e da comunidade em 
geral, a hierarquia masculina e opressão feminina. 

A situação de desvantagem da mulher em relação ao homem é um problema 
cultural antigo. Em casa, no trabalho ou na sociedade, mulheres sofrem diariamente 
as consequências de viver em um mundo onde o machismo não foi combatido e a 
vulnerabilidade faz parte do seu dia a dia. 

Esta desigualdade da mulher e hierarquia masculina tem influência na criação 
das mulheres ao longo dos anos, ensinamentos ultrapassados que há pouco tempo 
eram previstos em lei, como no Código Civil de 1916, onde era disposto 
expressamente que o marido era o chefe da sociedade conjugal, competindo-lhe a 
representação da família (BRASIL, 1916). 

A mulher, então, era equiparada a objeto sob posse do homem, pois saia de 
uma casa onde seu pai tinha o poder de decisão, para ir para outra onde seu marido 
iria comandar. 

Para Maria Helena Diniz (2012, p. 26) “desde que o mundo é mundo, a mulher 
sempre foi discriminada e objetificada, mas, ainda assim, a violência doméstica 
nunca mereceu a devida atenção”. Assim destaca a autora: 
 

A ideia sacralizada da família e a inviolabilidade do domicílio sempre 
serviram de justificativa para barrar qualquer tentativa de coibir o que 
acontecia entre quatro paredes. Como eram situações que ocorriam no “lar 
doce lar”, ninguém interferia (DINIZ, 2012, p. 26). 

 

Com o advento da Constituição Federal de 1988, dispositivos como o acima 
mencionado, e semelhantes, tornaram-se inconstitucionais, em razão do princípio da 
igualdade: 

 
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. (BRASIL, 1988). 

 
A Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 trouxe junto com o 

princípio da igualdade entre os sexos um rol de direitos fundamentais a serem 
respeitados. Tais direitos são inerentes aos seres humanos, porém, especialmente 
desrespeitados em relação à minorias, o que impõe ao Estado a criação de estatutos 
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e leis especiais que regram sobre a proteção destas pessoas. 
Damásio de Jesus (2015, p. 99) traz em sua obra a exposição de motivos 

para criação da Lei 11.340/2006, da qual destaca-se a imposição dos direitos 
humanos das mulheres: 

 
  contra as relações desiguais que se impõem os direitos humanos das 
mulheres.   respeito à igualdade est  a e igir, portanto, uma lei específica 
que d  proteção e dignida- de às mulheres vítimas de viol ncia doméstica. 
Não haver  democracia efetiva e igualdade real enquanto o problema da 
viol ncia doméstica não for devidamente considerado.  s direitos à vida, à 
sa de e à integridade física das mulheres são violados quando um membro 
da família tira vantagem de sua força física ou posição de autoridade para 
infligir maus-tratos físicos, se uais, morais e psicol gicos. 

 
Partindo-se do pressuposto de desigualdade entre os gêneros, considerando-

se a cultura brasileira, onde, há pouco, a mulher era membro quase que invisível em 
uma família, apenas com a função de servir, nota-se que os direitos humanos das 
mulheres devem ser protegidos. 

Esta proteção necessária se deu através de uma lei, diante da necessidade 
de reconhecimento da extensão dos danos causados pela violência doméstica e 
familiar, bem como os números alarmantes de casos ocorridos no Brasil à época da 
criação do Projeto da Lei Maria da Penha. 

Ainda em análise a exposição de motivos do projeto de lei que originou a Lei 
11.340/2006, ressalta-se o alto índice de violência doméstica ocorrida no Brasil, 
desde a década de oitenta até o ano de 2001: 

 
Pesquisa da Pesquisa Nacional de Amostra Domiciliar – PNAD do Instituto 
Brasileiro de  eografia e  statística – IB  , no final da década de 1980, 
constatou que 6   das agressões físicas contra as mulheres acontecem 
nos espaços domésticos e são praticadas por pessoas com relações 
pessoais e afetivas com as vítimas. A  undação Perseu Abramo, em 
pesquisa realizada em 2001, por meio do N cleo de  pinião P blica, 
investigou mulheres sobre diversos temas envol-vendo a condição da 
mulher, conforme transcrito abaixo: 
A pro eção da ta a de espancamento (11 ) para o universo investigado 
(61,5 milhões) indica que pelo menos 6,8 milhões, dentre as brasileiras 
vivas,    foram espancadas ao menos uma vez. Considerando-se que entre 
as que admitiram ter sido espancadas,  1  declararam que a  ltima vez em 
que isso ocorreu foi no período dos 12 meses anteriores, pro eta-se cerca 
de, no mínimo, 2,1 milhões de mulheres espancadas por ano no país (ou 
em 2001, pois não se sabe se estariam aumentando ou diminuindo), 1 5 
mil m s, 5,8 mil  dia, 2   hora ou   minuto – uma a cada 15 segundos 
(JESUS, 2015, p. 99). 

 
Os dados colhidos à época do projeto de lei supracitado demonstravam o 

lastimável íncide de ocorrência de violência doméstica no Brasil: uma mulher 
espancada a cada quinze segundos.  

Em análise ao texto da exposição de motivos onde se submeteu a proposta 
de projeto de lei visando a criação de mecanismos para coibir a violência doméstica 
e familiar, em 16 de novembro de 2004, nota-se que a preocupação do legislador ao 
constatar que a lógica da hierarquia de poder em nossa sociedade não privilegiava 
as mulheres. 

De fato, mesmo após a declaração de igualdade entre os sexos pela 
Constituição Federal de 1988, não era possível (e ainda não é) observar a 
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efetividade do dispositivo constitucional, mormente nas relações familiares e frente 
aos abusos ocorridos pelo membro da família que se considera mais forte. 

Assim, visando corrigir a desigualde e implementar polícitas públicas de 
proteção à mulher, em 22 de setembro de 2006, passou a vigorar, no Brasil, a Lei 
11.340/2006, conhecida popularmente como Lei Maria da Penha.  

Os casos de violência doméstica e familiar que, em sua maioria, eram 
julgados pelos Juizados Especiais Criminais, apresentavam alto índice de 
reincidência e impunidade, pois 90% dos casos eram arquivados ou levados a 
transação penal (DINIZ, 2012, p. 30). 

Após sancionada, a Lei Maria da Penha demonstrou avanços significativos 
para a efetividade de suas propostas. O artigo 14, de referida Lei, dispõe sobre a 
criação dos Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher,  de 
competência cível e criminal, para o processo, o julgamento e a execução das 
causas decorrentes da prática de violência doméstica e familiar contra a mulher. 

A criação de um órgão especializado no assunto, bem como todas as outras 
previsões de proteção à mulher no deslinde processual, trouxeram maior efetividade 
às demandas ajuizadas, porém, ainda são necessários ajustes e melhorias que 
tornem mais eficaz os regramentos da Lei 11.340/2006 e a aplicação destes. 

Conforme dados disponibilizados pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), 
em painel de monitoramento da política judiciária nacional de enfrentamento à 
violência doméstica contra mulheres, somente no Tribunal de Justiça do Estado do 
Paraná foram resgistrados, no ano de 2019, 83.705 processos de violência 
doméstica em varas exclusivas e não-exclusivas, e 587 processos de feminicídio.6 

Segundo o Conselho Nacional de Justiça, no Tribunal de Justiça do Estado do 
Paraná a média de casos novos de violência doméstica por no  100 mil mulheres é 
de 730, já os casos de medidas protetivas concedidas por 100 mil mulheres é de 607 
e os casos novos de feminicídio por 100 mil mulheres é de 2,4 (CNJ, 2019). 

Como se vê, são altíssimos os índices de litigiosidade envolvendo violência 
contra mulheres. Considerando-se que ainda existem milhares de casos não 
notificados, conclui-se que é extremamente necessário que se busquem formas de 
efetivar as proteções legais previstas para mulheres em situação de violência 
doméstica e familiar, visto que os números de casos são crescentes e alarmantes. 

 
3.1.1. As Medidas Protetivas de Urgência Previstas Na Lei 11.340/2006  

 
A Lei 11.340/2006, popularmente conhecida como Lei Maria da Penha, tem 

como objetivo criar mecanismos para coibir a violência doméstica e familiar contra a 
mulher, com vistas a por em prática dispositivo constitucional de proteção e 
assistência à família.7 

As medidas protetivas de urgência objetivam combater, de plano, quaisquer 
das formas de violência doméstica e familiar contra mulher, seja física, psicológica, 
sexual, patrimonial ou moral. Tais medidas estão previstas entre os artigos 18 e 24 

                                                
6
CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. Monitoramento da Política Judiciária Nacional de 

Enfrentamento à Violência contra as Mulheres. Disponível em 
<https://paineis.cnj.jus.br/QvAJAXZfc/opendoc.htm?document=qvw_l%5Cpainelcnj.qvw&host=QVS%
40neodimio03&anonymous=true&sheet=shVDResumo>. Acesso em 20 de mar. 2020. 
7
 Art. 226. A família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado. 

[...] 
§ 8º O Estado assegurará a assistência à família na pessoa de cada um dos que a integram, criando 
mecanismos para coibir a violência no âmbito de suas relações. 

https://paineis.cnj.jus.br/QvAJAXZfc/opendoc.htm?document=qvw_l%5Cpainelcnj.qvw&host=QVS%40neodimio03&anonymous=true&sheet=shVDResumo
https://paineis.cnj.jus.br/QvAJAXZfc/opendoc.htm?document=qvw_l%5Cpainelcnj.qvw&host=QVS%40neodimio03&anonymous=true&sheet=shVDResumo
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da Lei Maria da Penha.  
O caráter essencialmente protetivo da lei em comento é o que mais outorgou 

mecanismos às mulheres para que não se calem diante de uma violência sofrida. 
Assim pontua Amom Albernaz Pires apud Federico Losurdo e Gabriella Sousa da 
Silva Barbosa: 

 
O eixo essencialmente protetivo da Lei (e, por consequência, também 
preventivo), portanto, é o que sem dúvida mais outorgou mecanismos às 
mulheres para comparecerem à Delegacia de Polícia ou Promotoria de 
Justiça mais próxima e, sem a necessidade de advogado (Lei 11.340/06, 
art. 27, in fine), formularem pedidos de proteção dirigidos ao Judiciário para 
que elas tenham sua integridade física, psicológica, sexual, patrimonial e 
moral salvaguardada, evitando-se a reiteração da violência ou a violência 
iminente por parte do ofensor que, na quase totalidade dos casos, é o 
próprio marido ou ex-marido, o companheiro ou ex-companheiro ou o 
namorado ou ex-namorado, conforme se pode notar corriqueiramente nas 
manchetes e reportagens da mídia [...].(PIRES, 2011, p. 125-126 apud 
BARBOSA e LOSURDDO, 2017, p. 03) 

 
O caráter protetivo da Lei Maria da Penha, popularmente conhecido, traz 

segurança às mulheres vítimas de violência doméstica e familiar, que buscam 
delegacias ou promotorias de justiça para realizar denuncias ou pedir orientações.  

Conforme disposto no artigo 18 da Lei 11.340/2006, as medidas protetivas de 
urgência serão concedidas após recebido o expediente com o pedido da ofendida, 
cabendo ao juiz, no prazo de 48 horas, decidir sobre a medida de urgência cabível 
no caso concreto.8 

O texto legal a todo momento é voltado à proteção da ofendida, permitindo-se 
a concessão das medidas protetivas de urgência a requerimento desta ou do 
Ministério Público, segundo disposição do artigo 19.  

Ainda, para se garantir a segurança da mulher, a ofendida deverá ser 
notificada dos atos processuais relativos ao agressor, especialmente dos pertinentes 
ao ingresso e à saída da prisão, sem prejuízo da intimação do advogado constituído 
ou do defensor público, conforme artigo 21. 

 
3.1.2. A Inovação Trazida Pelo Artigo 12-C Da Lei 13.827/2019 

Todo o di logo emergido até o momento em questão, foi construído de forma 
a pensar na viol ncia contra a mulher em suas mais diversas faces, como um 
problema que, mesmo ap s a implementação da Lei n°. 11.  0 2006, ainda não 
encontrou efetivamente sua solução, por mais doloroso que se a encarar tal 
realidade. 

No entanto, recentemente, foi sancionada a Lei n°. 1 .82 , de 1  de maio de 
2019, a qual alterou significativamente determinado dispositivo da Lei n. 11.  0 de 
2006, autorizando, em hip teses específicas, a aplicação de medida protetiva de 

                                                
8 Art. 18. Recebido o expediente com o pedido da ofendida, caberá ao juiz, no prazo de 48 

(quarenta e oito) horas: 
I - conhecer do expediente e do pedido e decidir sobre as medidas protetivas de urgência; 
II - determinar o encaminhamento da ofendida ao órgão de assistência judiciária, quando for o 

caso, inclusive para o ajuizamento da ação de separação judicial, de divórcio, de anulação de 
casamento ou de dissolução de união estável perante o juízo competente; 

III - comunicar ao Ministério Público para que adote as providências cabíveis. 
IV - determinar a apreensão imediata de arma de fogo sob a posse do agressor. 
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urg ncia, pela autoridade  udicial ou policial para a mulher que este a enfrentando 
situação de viol ncia doméstica e familiar ou a seus dependentes, bem como a 
determinação de registro da medida protetiva em banco de dados mantido através 
do Conselho Nacional da Justiça. 

A lei em comento, acrescenta a Lei Maria da Penha (Lei n. 11.  0 2006) o 
artigo 12-C, nos seguintes termos: 

 
Art. 12-C. Verificada a e ist ncia de risco atual ou iminente à vida ou à 
integridade física da mulher em situação de viol ncia doméstica e familiar, 
ou de seus dependentes, o agressor ser  imediatamente afastado do lar, 
domicílio ou local de conviv ncia com a ofendida: 

 I - pela autoridade  udicial; 

II - pelo delegado de polícia, quando o Município não for sede de comarca; 
ou 

III - pelo policial, quando o Município não for sede de comarca e não houver 
delegado disponível no momento da den ncia. 

§ 1º Nas hip teses dos incisos II e III do caput deste artigo, o  uiz ser  
comunicado no prazo m  imo de 2  (vinte e quatro) horas e decidir , em 
igual prazo, sobre a manutenção ou a revogação da medida aplicada, 
devendo dar ci ncia ao Ministério P blico concomitantemente. 

§ 2º Nos casos de risco à integridade física da ofendida ou à efetividade da 
medida protetiva de urg ncia, não ser  concedida liberdade provis ria ao 
preso. 

Demais disso, conforme demonstrado na alteração legal acima, sendo 
verificada a e ist ncia de risco atual ou iminente à vida ou integridade física daquela 
mulher em situação de viol ncia doméstica e familiar, bem como seus dependentes, 
o agressor poder  ser afastado imediatamente do lar, domicílio ou lugar de 
conviv ncia em comum com a agredida, pelo  uiz, pelo delegado de polícia ou até 
mesmo pelo policial, se a ele civil ou militar, quando não houver  uiz tampouco 
delegado na Comarca. 

Para melhor ilustrar, Vialli (2020, p. 1 ) dispõe que: 
 

 m regra, cabe a Autoridade Judicial a concessão das medidas protetivas 
de urg ncia. A e ceção trazida pela lei diz respeito à concessão da medida 
protetiva de urg ncia específica de afastamento do lar, domicílio ou local de 
conviv ncia com a ofendida, a qual pode ser concedida pelo Delegado de 
Polícia, quando o município não for sede de comarca, ou até mesmo pelo 
policial, quando o Município não for sede de comarca e não houver 
delegado disponível no momento da den ncia. A concessão não é definitiva, 
no entanto, pois deve ser comunicada no prazo m  imo de 2  (vinte e 
quatro) horas ao Juiz. 

Defronte os ensinamentos destacados, verifica-se a possibilidade de 
concessão das medidas protetivas tanto por parte da autoridade policial como pelo 
 uiz. Portanto, a reforma na lei traz celeridade na adoção das medidas emergenciais 
protetivas.  

Sendo assim, ao ponto que no momento que for verificada a e ist ncia de 
risco atual ou iminente à vida ou à integridade física da mulher, bem como de seus 
dependentes, o agressor dever  ser imediatamente afastado do lar, domicílio ou 
local de conviv ncia com a ofendida, conforme dispõe o art. 12-C da lei em comento. 

Ademais, sobre as alterações, Nucci (2019) assevera que elas preservam a 
reserva de  urisdição, uma vez que a lei prev  "a comunicação da medida ao  uiz, no 
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prazo m  imo de 2  horas, decidindo em igual prazo, para manter ou revogar a 
medida”. 

  autor, ainda, atesta a constitucionalidade da lei, e, inclusive, privilegia a 
dignidade da pessoa humana: 

A mulher não pode apanhar e ser submetida ao agressor, sem chance de 
escapar, somente porque naquela localidade ine iste um  uiz (ou mesmo um 
delegado).   policial que atender a ocorr ncia tem a obrigação de afastar o 
agressor. Depois, verifica-se, com cautela, a situação concretizada (NUCCI, 
2019, p.  ). 

Portanto, a hip tese prevista no inciso III do referido artigo, dispõe  ustamente 
medidas que podem ser tomadas de imediato, visando a proteção da mulher 
agredida. Ademais, o afastamento do lar se dar  ante a notícia da pr tica ou do risco 
concreto de algum crime que o  ustifique.  

Diante de uma situação de agressão ou de passado violento, o afastamento 
do agressor do lar é uma das medidas mais eficazes para prevenir consequ ncias 
danosas que a conviv ncia sob o mesmo teto pode permitir e até mesmo encora ar. 

 utrossim, importante ressaltar que os agressores presos não terão liberdade 
concedida enquanto houver risco à vítima ou à efetividade da medida protetiva. 
 ssas mudanças tem o intuito de imprimir maior rigor à proteção da mulher, 
conforme dispõe o art. 12-C, § 2°. 

Por todo o e posto, pode-se observar pontos positivos da nova Lei nº 
1 .82  2019, pois ela prestigia e traz muito mais segurança à vítima de viol ncia de 
g nero e doméstica, bem como a seus dependentes. 

 

3.1.3. A Possibilidade de Extensão de Proteção À Mulher e Dependentes 
Através de Mudança no Texto do Artigo 12-C Da Lei 13.827/2019 

 

A Lei n° 1 .82  2019, que altera a Lei Maria da Penha (Lei n° 11.  0 06), tem 
como um dos ob etivos principais facilitar a aplicação das medidas protetivas de 
urg ncia, estendendo-se tal proteção aos dependentes da vítima de viol ncia 
doméstica ou familiar.  

  art. 1° da Lei em an lise, prev  o seguinte: 

 

Art. 1º  sta Lei altera a Lei nº 11.  0, de   de agosto de 2006 (Lei Maria da 
Penha), para autorizar, nas hip teses que especifica, a aplicação de medida 
protetiva de urg ncia, pela autoridade  udicial ou policial, à mulher em 
situação de viol ncia doméstica e familiar, ou a seus dependentes, e para 
determinar o registro da medida protetiva de urg ncia em banco de dados 
mantido pelo Conselho Nacional de Justiça. (BRASIL, 2019). 

Nesse mesmo sentindo, a Lei Maria da Penha prev , como    visto no t pico 
anterior, a aplicação de medidas protetivas de urg ncia a mulheres, ou a seus 
dependentes ameaçados de viol ncia doméstica ou familiar.  

Importante ressaltar que o caso concreto pode trazer circunstâncias que 
tornem o prazo legal muito e tenso, o que aumenta o risco de inefic cia da medida 
eventualmente concedida e de que a vítima continue sendo submetida a viol ncia 
mesmo depois de comunicada a infração penal. Sendo assim, para suprir essa 
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defici ncia na proteção a vítimas de viol ncia doméstica, a Lei 1 .82  19 introduz na 
Lei Maria da Penha o art. 12-C. 

 sta conclusão se reforça pelo disposto no § 1º do art. 12-C, segundo o qual 
a medida decretada pelo delegado de polícia ou pelo policial deve ser comunicada 
em no m  imo vinte e quatro horas ao  uiz, que, em igual prazo, deve decidir se a 
mantém ou se a revoga. 

Nota-se, portanto, que a decisão tomada pela autoridade policial ou delegado 
de polícia não se torna definitiva sem o aval quase imediato da autoridade  udicial 
competente, garantido a segurança da medida. 

Verifica-se que o dispositivo legal sub examine prev  que estando a vítima ou 
seus dependentes em atual ou iminente perigo de vida ou a integridade física, 
qualquer dos agentes listados possui o poder de impor imediatamente o afastamento 
do agressor do lar con ugal. 

Por todo o e posto, é not rio o avanço na proteção da mulher, alvo de 
viol ncia doméstica e familiar, bem como a possibilidade de e tensão de tal proteção 
aos seus dependentes. 

Diante disso, a alteração na Lei Maria da Penha é tida como um resultado 
positivo, cu o   ito advém da longa caminhada trilhada por todos que lutam pela 
concreta proteção à integridade física, psíquica e à vida da mulher vítima de 
viol ncia doméstica no Brasil. 

 
4. CONCLUSÃO 

Após a promulgação de lei específica de proteção à mulher - a Lei nº 
11.340/2006, popularmente conhecida como Lei Maria da Penha - o Estado foi 
impelido a criar mecanismos para coibir a violência doméstica contra a mulher e 
implementar ações direcionadas à proteção do segmento feminino, historicamente 
discriminado e marcado pela desigualdade. 

Efetivos mecanismos de combate à violência são as medidas protetivas de 
urgência previstas na Lei nº 11.340/2006. Tais medidas, previstas entre os artigos 18 
e 24 desta lei, objetivam combater, de plano, quaisquer das formas de violência 
doméstica e familiar contra mulher, seja física, psicológica, sexual, patrimonial ou 
moral. 

Contudo, mesmo após quatorze anos do surgimento da Lei Maria da Penha, o 
índice alarmante de violência doméstica continua crescendo diariamente.  

Ainda, ao longo do tempo, foi possível notar a dificuldade da mulher em sair 
do ambiente em que sofre violência, devido aos seus dependentes que também 
residem junto a elas no local da opressão. 

Diante deste cenário, criou-se a da Lei nº 13.827/2019, uma inovação legal 
com o objetivo de melhorar e tornar a Lei 11.340/2006 mais efetiva. 

A Lei nº 13.827/2019, entre outras inovações, em seu artigo 12-C trouxe a 
possibilidade de extensão de proteção à mulher e dependentes. Este trabalho 
analisou referido artigo com objetivo de concluir se, de fato, houve extensão da 
proteção à mulher e dependentes através desta mudança legislativa. 

Com efeito, o artigo 12-C prevê que, em sendo verificada a existência de risco 
atual ou iminente à vida ou integridade física da mulher em situação de violência 
doméstica e familiar, bem como seus dependentes, o agressor poderá ser afastado 
imediatamente do lar, domicílio ou lugar de convivência em comum com a agredida, 
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pelo juiz, pelo delegado de polícia ou até mesmo pelo policial, seja ele civil ou militar, 
quando não houver juiz tampouco delegado na Comarca. 

Assim, verificando-se a existência de risco atual ou iminente à vida ou à 
integridade física da mulher, bem como de seus dependentes, o agressor deverá ser 
imediatamente afastado do lar, domicílio ou local de convivência com a ofendida, 
conforme dispõe o artigo em comento. 

Este artigo trouxe duas inovações importantes para a efeitividade e extensão 
da proteção à mulher. Primeiro, extende o afastamento em proteção aos 
dependentes (não só à mulher). Segundo, possibilita que a medida de afastamento 
do agressor seja tomada não só pelo juiz, mas também pelo delegado de polícia ou 
policial civil ou militar. 

Conclui-se, assim, que o dispositivo em estudo traz, efetivamente, mais 
segurança e proteção tanto à mulher quanto aos seus dependentes, pois, além de 
existir a possibilidade de afastamento pelo juiz, delegado ou policiais, impôs-se o 
prazo de vinte e quatro horas para o magistrado decidir se mantém ou revoga a 
medida protetiva, o que gera celeridade na aplicação desta. 
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EDUCAÇÃO SEXUAL NAS ESCOLAS  
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RESUMO 

 

O artigo a seguir tem como objetivo apresentar a importância de introduzir uma 
matéria sobre educação sexual para crianças nas escolas e esclarecer os diferentes 
tipos de violência infantil presente no mundo em que vivemos. A pesquisa foi feita 
utilizando um histórico a respeito desse tema de como foi se desenvolvendo durante 
os anos e dados da violência infantil extraídos de livros, revistas, internet etc, a 
pesquisa tem o intuito de apresentar os benefícios de inseri-la no ambiente escolar 
de tal forma a trazer melhorias no que tange o alto número de violência infantil.  
Palavras-chave Educação sexual; Violência infantil; Proteção legal. 

 

ABSTRACT 

The following article aims to present the importance of introducing an article on sex 
education for children in schools and to clarify the different types of child violence 
present in the world in which we live. The research was done using a history about 
the theme of how it has developed over the years and data on child violence 
extracted from books, magazines, internet etc., a research aims to present the 
benefits of inserting it in the school environment of such as to bring improvements 
regarding the high number of child violence. 
Key-words: Sexual Education; Child Violence; Legal Protection. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 O presente trabalho tem por objetivo defender a importância da inclusão da 
disciplina de educação sexual no âmbito escolar, adequando o conteúdo das aulas 
de acordo com a faixa etária das crianças. Levando em consideração os altos 
índices de violência infantil dentro das próprias residências.  
 De acordo com a ECA (Estatuto da Criança e do Adolescente), “Considera-se 
criança, a pessoa até doze anos de idade incompletos...”. Essa matéria vai mapear 
as necessidades de se haver Educação Sexual nas escolas visto que o estupro, 
abuso sexual, pedofilia, sexualidade, são assuntos imprescindíveis para 
conscientização da criança até sua fase adulta. 
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 Esse artigo será norteado de acordo com notícias oficiais, livros, leis, 
jurisprudências etc. com intuito de explanar a importância da Educação sexual. 
Deste modo a seguir serão apresentados os pontos importantes dessa matéria nas 
escolas, os benefícios que a mesma irá oferecer para as crianças e quais são os 
resultados em escolas que já utilizam essas aulas como matérias principais da grade 
curricular escolar. 
 

2. METODOLOGIA 

 O Trabalho proposto é uma pesquisa qualitativa, que segundo Figueiró, “A 
educação sexual é o inverso da erotização da criança. Ela tem a finalidade de levar 
informação e conhecimento sobre tudo o que diz respeito ao corpo, para que as 
pessoas entendam de onde vieram” (Figueiró 2018). O estudo é feito a partir de 
pesquisas bibliográficas que tem como objetivo apresentar os principais pontos 
sobre a importância da matéria de educação sexual estar presente na grade escolar. 
 A inclusão dos materiais ocorreu da seguinte forma: 1(Procura de materiais 
através dos descritores do tema (Educação Sexual, violência infantil, ECA); 2) Título 
condizente com o tema; 3) Resumo tratando do assunto proposto, e; 4) Leitura do 
artigo e consideração de que o texto traz informações relevantes para esta pesquisa. 
 

 

3. DESENVOLVIMENTO 

3.1 COMO SE DEU A EXISTÊNCIA DA EDUCAÇÃO SEXUAL NO BRASIL? 

 Em 1920 surgiram às primeiras preocupações a respeito do tema educação 
sexual nas escolas, buscando combater a masturbação, as doenças venéreas e 
preparar a mulher para bem exercer o papel cuidadora de um lar, focando na saúde 
pública e na reprodução saudável.  
Oito anos depois o congresso de educadores aprova a proposta do programa de 
Educação Sexual em escolas, porém apenas para crianças a partir de doze anos.  
Durante a década de 50 houve um grande retrocesso nessa questão, pois houve o 
predomínio da igreja católica no sistema educacional, gerando o estimulo a 
repressão sexual que mais tarde em 1960 virou um movimento político.  
Durante 1968 a deputada Júlia Steimburck, do Rio de Janeiro, sugeriu um projeto de 
lei PL 1035/1968 que dispunha o seguinte:  “Torna obrigatória a educação sexual em 
todas as escolas de nível primário e secundário do território nacional e de outras 
providencias”. Porém esse projeto foi arquivado nos termos do artigo 104 do 
regimento interno, assim impossibilitando a implantação desse projeto. 
 Na década de 80 houve uma grande preocupação com questões ligadas a 
esse assunto, por conta dos casos de gravidez adolescente e a crise do vírus da 
aids (HIV), de acordo com o Ministério da Saúde, foram notificados 25.513 casos de 
Aids no Brasil (1980 a 1990) 
 

“A partir de meados dos anos 1980, a demanda por trabalhos na área da 
sexualidade nas escolas aumentou devido à preocupação dos educadores 
com o grande crescimento da gravidez indesejada entre os adolescentes e 
com o risco da contaminação por hiv (vírus da aids) entre os jovens. A 
princípio, acreditava-se que as famílias apresentavam resistência à 
abordagem dessas questões no âmbito escolar, mas atualmente sabe-se 
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que os pais reivindicam orientação sexual nas escolas, pois reconhecem 
não só a sua importância para crianças e jovens, como também a 
dificuldade de falar abertamente sobre esse assunto em casa” (brasil, 1997, 
p. 111). 

 Nesse período houve uma abertura política, trazendo à tona novamente as 
questões ligadas a sexualidade, porém com extrema liberdade, quebrando diversos 
tabus construídos durante todas as etapas da história e acabando com diversas 
praticas conservadoras presentes até o momento.  
 

“Enquanto o povo fazia reivindicações políticas, escolhia seus 
representantes políticos e saía às ruas gritando ‘diretas já’, as revistas 
‘eróticas’ publicavam fotos de mulheres e homens nus, até pouco tempo 
proibidas. Os cinemas exibiam, nas grandes cidades, os chamados 
sexshops. Surgiram, também, enciclopédias e fascículos vendidos em 
bancas de jornal, todos destinados a responder questões sobre sexo. Essa 
década trouxe novos comportamentos, preconceitos foram questionados, 
tabus foram ‘derrubados’ e sólidas tradições conservadoras foram abaladas” 
(Santos, 2001, p.17). 

 No ano de 1995 foram criados pelo MEC os PCNs, que são parâmetros 
nacionais de ensino, que orientam a educação no Brasil e auxiliam os docentes com 
um cronograma do que deve ser ensinado, elaborado a partir da Lei de Diretrizes e 
Bases – LDB – n. 9.394/96. Dois anos mais tarde ocorre a proposta de ter o tema 
educação sexual implantado nas escolas de todo país. 
 Diante de todos esses fatos, atualmente ocorre a discussão abertamente 
sobre a necessidade de educação sexual em escolas e quais seriam seus 
benefícios. 
Segundo a ONU (Organização das Nações Unidas), a educação sexual está 
diretamente ligada aos direitos humanos, sendo favorável a implementação de aulas 
para educação sexual nas escolas: 
 

“Educação sexual é um programa de ensino sobre os aspectos cognitivos, 
emocionais, físicos e sociais da sexualidade. Seu objetivo é equipar 
crianças e jovens com o conhecimento, habilidades, atitudes e valores que 
os empoderem para: vivenciar sua saúde, bem-estar e dignidade; 
desenvolver relacionamentos sociais e sexuais respeitosos; considerar 
como suas escolhas afetam o bem-estar próprio e dos outros; entender e 
garantir a proteção de seus direitos ao longo da vida. ” (unaids, guia técnico 
para educação sexual). 

 

3.2 CONCEITO DE INFÂNCIA 
 
 Para o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) o Artigo 2° denomina que 
criança é uma pessoa com até 12 anos incompletos. “Considera-se criança, para os 
efeitos desta lei, a pessoa até doze anos de idade incompletos, e adolescente 
aquela entre doze e dezoito anos de idade. ” 
 

3.3 TIPOS DE VIOLENCIA INFANTIL 
 

 De acordo com os Dados do Sistema de Informação de Agravos (SINAM), 
houve 17.863 casos de violência contra crianças e adolescentes notificados e 3.329 
situações de abuso sexual em 2019. É de extrema importância que a sociedade 
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fique atenta com qualquer tipo de violência e se identificada devem efetuar a 
denúncia aos Conselhos Tutelares, às Polícias Civil e Militar e ao Ministério Público.  
 A seguir estão os tipos de violências que existem segundo o Ministério 
Público do Paraná (MPPR): 
 
Abuso financeiro e econômico / Violência patrimonial 
Comportamentos realizados por pais, tutores ou instituições, incluindo exploração 
imprópria ou ilegal e uso não autorizado dos benefícios de continuar a fornecer 
recursos financeiros e patrimoniais e não atender às necessidades básicas de 
crianças e jovens que são essenciais para seu desenvolvimento saudável. 
 
Adoção ilegal / Adoção à brasileira 
Registrar o filho de outra pessoa em seu próprio nome, ou seja, registrar uma 
criança ou jovem em nome de uma pessoa que não seja seu pai biológico e não siga 
os procedimentos prescritos por lei. 
 
Aliciamento sexual infantil on-line 
Receber mensagens no celular, e-mails, recados no site de relacionamento com 
convites para encontro, imagens de sexo ou conteúdos impróprios para sua idade. 
Isto pode ser uma tentativa de aliciamento, podendo resultar até mesmo em 
sequestro. 
 
Bullying 
Atos que assustam e atacam as pessoas verbalmente e/ou fisicamente. Essa prática 
é ocorre repetidamente, ou seja, o agressor está disposto a humilhar a vítima. 
 
Cyberbullying 
Humilhar e ridicularizar pelo meio virtual. 
 
Discriminação 
Tratamento diferenciado a alguém por conta de características pessoais, raça/ etnia, 
gênero, crença, idade, origem social, entre outras. 
 
Exposição de nudez sem consentimento (sexting) 
O sexting são mensagens, nas quais os adolescentes e jovens usam seus celulares 
e enviam fotos de seu corpo (nu ou seminu).  
 
Negligência e abandono 
Abandono dos pais ou quem detém o poder familiar no que se refere aos cuidados, 
obrigações educativas, tutela e educação dos filhos e jovens. 
Negligência é situação de omissão com a criança ou adolescente que possa colocar 
em risco seu desenvolvimento. 
 
Pornografia infantil 
Representação, por qualquer meio, de uma criança envolvida em atividades sexuais 
explícitas reais ou simuladas, ou qualquer representação dos órgãos sexuais de uma 
criança para fins primordialmente ou ainda a prática de apresentar, produzir, vender, 
fornecer, divulgar ou publicar, por qualquer meio de comunicação, inclusive rede 
mundial de computadores ou internet, fotografias ou imagens com pornografia ou 
cenas de sexo explícito envolvendo criança ou adolescente. 
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Tortura 
Ações praticadas com objetivo de causar lesões físicas e/ ou psicológicas, visando 
obter informações, aplicar castigo, entre outros. 
 
Trabalho infantil 
Trabalho realizado por pessoas que tenham menos de 18 anos de idade, que é 
permitida para trabalhar. Adolescentes entre 14 e 16 podem trabalhar de aprendizes. 
Dos 16 aos 18 anos, as atividades laborais são permitidas, com a condição de não 
acontecerem das 22h às 5h e não sejam insalubres ou perigosas. 
 
Tráfico de crianças e adolescentes 
O uso de ameaças, força, sequestro, fraude, engano, abuso de poder ou 
vulnerabilidade para fins de exploração sexual, trabalho infantil, acolhimento de 
crianças e jovens ou tráfico de órgãos. 
 
Violência física 
Uso da força física que resulta em marcas visíveis ou não. 
 
Violência institucional 
Ação ou omissão de instituições, ligados ao estado que precisariam garantir a 
proteção de crianças e adolescentes. 
 
Violência psicológica 
Atos que causam danos emocionais e psicológicos para a criança, podendo causar 
futuramente diversos problemas. 
 
Violência sexual 
Abuso sexual de crianças e adolescentes para fins sexuais, por força ou vantagem 
financeira. 
 
3.4 A VIOLÊNCIA CONTRA CRIANÇA E ADOLESCENTE EM NÚMEROS NO 
BRASIL 
 
 A violência pode ser considerada como uso da força física ou do poder, real 
ou em ameaça, contra si próprio, contra outra pessoa, ou contra um grupo ou uma 
comunidade, que resulte ou tenha qualquer possibilidade de resultar em lesão, 
morte, dano psicológico, deficiência de desenvolvimento ou privação. (NUNES 
2016). Frente a esse conceito observa- se que infelizmente a violência está presente 
no cotidiano de muitas famílias. 
           Segundo dados da Secretaria Nacional dos Direitos da criança e do 
Adolescente em 2012 e 2015 cerca de 500mil crianças e adolescentes foram 
exploradas sexualmente no Brasil sendo a maioria com idades entre 7 (sete) a 14 
(quatorze) anos, o que nos leva a estimativas de que a cada 24 (vinte e quatro) 
horas cerca de 320 (trezentos e vinte) crianças sejam exploradas em todo território 
brasileiro. Já em 2018 o disque 100, mais conhecido como disque “Disque Direitos 
Humanos”, recebeu 17mil (dezessete mil) denuncias de violência sexual contra 
crianças e adolescentes, dessas 13.418 (treze mil quatrocentos e dezoito) se 
referiam a abusos, enquanto 3.675 (três mil seiscentos e setenta e cinco) se referiam 
a exploração sexual. 
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 Diante dos dados sobre violência sexual divulgado pelo Ministério da Mulher, 
da família e dos Direitos Humanos (MMFDH), em 2019 foram realizados 159 mil 
(cento e cinquenta e nove mil) registros, entre eles 86,8 mil são violações de direitos 
da criança e do adolescente o que gerou um aumento de quase 14% em relação ao 
ano de 2018. 
 

3.5 MEIOS LEGAIS DE PROTEÇÃO 

  No que tange aos meios de proteção, a Sociedade Brasileira de Psicologia 
(SBP) orienta que criar vínculos de confiança e segurança das crianças para com 
os pais é o primeiro passo de proteção a criança. De acordo com estudos, os 
agressores tendem buscar perfis específicos de crianças consideráveis facilmente 
manipuláveis sendo elas com baixa autoestima e insegurança. O agressor entende 
que quando a criança tem uma boa relação os pais se torna um alvo de difícil 
acesso. 

 Compartilhar valores e informações sobre o próprio corpo com a criança fará 
com ela entenda que é especial e merece respeito. Com uma linguagem acessível a 
criança é necessária alertar que ninguém mesmo que do grupo família, tem 
liberdade para tocar suas partes intimas. Criar comunicação aberta e segura, para 
que a mesma não se sinta sozinha. 

 Ser seletivo com pessoas quem acesso a intimidades da criança como: seu 
quarto, troca de roupas na frente de alguém, banho etc, é mais que importante já 
que a criança entendera que não tem nenhum problema essa pessoa ver suas 
intimidades ou até mesmo acariciar suas partes intimas.  

 A mais importante forma de proteção é a denuncia. O Fundo das Nações 
Unidas para a Infância (UNICEF) assegura que a qualquer suspeita de que a 
criança está sofrendo violência é necessário denunciar. Essas denuncias podem ser 
feitas no Conselho Tutelar mais próximo ou no Disque Denuncia Nacional- Disque 
100, essas denuncias podem ser feitas de forma anônima para segurança da 
pessoa que a fez. 

 

3.6 O QUE A EDUCAÇÃO SEXUAL NAS ESCOLAS PODE COLABORAR PARA 
EVITAR A VIOLÊNCIA SEXUAL 

 

¹De acordo com o boletim epidemiológico divulgado pelo Ministério da 
Saúde, entre 2011 e 2017 houve um aumento de 83% nas denúncias de violência 
sexual contra crianças e adolescentes, com mais de 184 mil casos registrados, a 
maioria dos casos ocorreram dentro de sua casa por familiares ou pessoas próximas 
da família. 
 Observando os dados, podemos perceber que muitos casos ocorrem em suas 
casas, demonstrando a importância da educação sexual para essas crianças que 
sofrem esse tipo de abuso, pois se identificado podem conversar com alguém de sua 
confiança, assim evitando que essa situação ocorra novamente. 
Muitas vezes as pessoas capazes de identificar são da própria escola, sendo elas 
professores ou funcionários, que posteriormente denunciam para o conselho tutelar, 
assim protegendo a criança. 
 Mesmo possuindo uma lei obrigatória que dispõe a respeito da obrigatoriedade 
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de inserir educação nos níveis básicos ou secundários, em escolas públicas e 
privadas, é necessário que as pessoas deem a devida atenção que esse assunto 
requer. Disposta na lei 60/2009:  

Lei n. º 60/2009 de 6 de Agosto. 

Estabelece o regime de aplicação da educação sexual em meio escolar 

A Assembleia da República decreta, nos termos da alínea c) do artigo 161.º 
da Constituição, o seguinte: 

Artigo 1.º 

Objeto e âmbito 

1 - A presente lei estabelece a aplicação da educação sexual nos 
estabelecimentos do ensino básico e do ensino secundário. 

2 - A presente lei aplica-se a todos os estabelecimentos da rede pública, 
bem como aos estabelecimentos da rede privada e cooperativa com 
contrato de associação, de todo o território nacional. 

Artigo 2.º 

Finalidades 

Constituem finalidades da educação sexual: 

a) A valorização da sexualidade e afectividade entre as pessoas no 
desenvolvimento individual, respeitando o pluralismo das concepções 
existentes na sociedade portuguesa; 

b) O desenvolvimento de competências nos jovens que permitam escolhas 
informadas e seguras no campo da sexualidade; 

c) A melhoria dos relacionamentos afectivo-sexuais dos jovens; 

d) A redução de consequências negativas dos comportamentos sexuais de 
risco, tais como a gravidez não desejada e as infecções sexualmente 
transmissíveis; 

e) A capacidade de protecção face a todas as formas de exploração e de 
abuso sexuais; 

f) O respeito pela diferença entre as pessoas e pelas diferentes orientações 
sexuais; 

g) A valorização de uma sexualidade responsável e informada; 

h) A promoção da igualdade entre os sexos; 

i) O reconhecimento da importância de participação no processo educativo 
de encarregados de educação, alunos, professores e técnicos de saúde; 

j) A compreensão científica do funcionamento dos mecanismos biológicos 
reprodutivos; 

l) A eliminação de comportamentos baseados na discriminação sexual ou na 
violência em função do sexo ou orientação sexual. 

 



VII Encontro de Pesquisa e XI Encontro de Iniciação Científica da FATEB – Telêmaco Borba - PR, 29 e 30 de 
outubro de 2020 

 

 Por esse motivo é de extrema importância que os professores tratem esse 
assunto de forma natural e em sala de aula, para que os alunos reconheçam que 
existem áreas que só podem ser tocadas com a permissão, ou seja, os limites que 
não podem ser ultrapassados, a diferença entre abuso e carinho. 
 O conteúdo deve ser adaptado conforme a série que irá recebê-lo, visando 
ensinar de acordo com a faixa etária. O objetivo da educação sexual é entender 
os aspectos psicológicos, físicos e comportamentais do que está relacionado à 
sexualidade. 
Buscando ensinar isso, o canal Futura em parceria com a UNICEF e com a 
Childhood Brasil criou uma série chamada “Que Corpo É Esse”? “Que faz parte do 
projeto crescer sem violência, que busca incentivar o combate à violência sexual 
contra crianças e adolescentes, disponibilizando todos os episódios de forma 
gratuita na plataforma Youtube”. Essa serie pode ser utilizada em sala, pois ela foi 
desenvolvida com o propósito de ensinar as crianças a respeito do tema, de uma 
maneira adaptada para elas. 
 

4. CONCLUSÃO 

 Levando em conta o que foi observado conclui-se que, é necessária a 
conscientização das pessoas a respeito do tema, visando implantar as aulas de 
educação sexual nas escolas com o objetivo de ensinar crianças de como seu 
corpo não é e não deve ser tratado como objeto, que existem diferentes tipos de 
sexualidade no mundo e acima de tudo todos merecemos respeito para com o 
nosso corpo, o intuito é conscientizar crianças ainda leigas sem invadir o espaço 
familiar de tal a forma a apoiar seu desenvolvimento até a vida adulta.  

 Com isso os dados apresentados a respeito da violência sexual infantil terão a 
tendência de diminuir, garantindo assim uma vida digna a todas as crianças que é 
garantido pelo Estatuto da Criança e do adolescente (ECA), conforme disposto no 
artigo a seguir: 

 ECA - Lei nº 8.069 de 13 de Julho de 1990 
 
Art. 7º A criança e o adolescente têm direito a proteção à 
vida e à saúde, mediante a efetivação de políticas sociais 
públicas que permitam o nascimento e o desenvolvimento 
sadio e harmonioso, em condições dignas de existência. 

 
 Com esse artigo devemos buscar oferecer a melhor qualidade de vida possível 
a todas as crianças, garantindo seu bem estar e o desenvolvimento saudável, assim 
deixando a criança viver o melhor de sua infância e realmente aproveitá-la. 
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Direito Fundamental a Saúde: Tempos de Pandemia 
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RESUMO 
 
O presente trabalho tem uma relevância muito significante devido a pandemia de 
COVID-19, onde o mundo parou devido a um vírus mortal que assolou uma parte 
significativa da população mundial. Tudo começa em 31 de dezembro de 2019 e se 
desencadeou para o mundo todo até nos dias de hoje ainda não se tem uma vacina 
para tal vírus. Com a pesquisa desempenhada tem como objetivo geral que as 
pessoas tenham acesso a saúde de qualidade e eficiência. Como objetivos 
específicos são apresentar as garantias constitucionais acerca da saúde, modo de 
proteção destes direitos e o que tem sido investido atualmente. O resumo foi 
executado de acordo com as metodologias bibliográficas e documentais de forma 
exploratória e descritiva. 
Palavras-chave: Direito, Saúde, Pandemia e Esmiuçar. 
 
 

ABSTRACT 
 
The present work has an incredibly significant relevance due to the pandemic of 
COVID-19, where the world stopped due to a deadly virus that devastated a 
significant part of the world population. It all starts on December 31, 2019 and has 
spread to the whole world even today we still do not have a vaccine for such a virus. 
With the research carried out it has the general objective that people have access to 
quality and efficient health. Specific objectives are to present constitutional 
guarantees about health, how to protect these rights and what has been invested 
today. The summary was carried out according to bibliographic and documentary 
methodologies in an exploratory and descriptive manner. 
Keywords: Law, Health and Pandemic. Crush. 
 
 
 
1. INTRODUÇÃO 

O presente estudo tem por fim analisar as peculiaridades a respeito da 
judicialização da prestação de um serviço fundamental a dignidade da pessoa 
humana, principalmente devido a pandemia de COVID-19, indicando os principais 
aspectos teóricos a serem observados sobre o assunto.  
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 Segundo a Constituição, no seu artigo 5º, inciso XXXV, “a lei não excluirá da 
apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito.” Tendo em vista que a 
falta ou deficiência dos serviços de saúde prestados pelo Estado sem dúvida 
nenhuma ameaça o direito à vida. 
 Será dissertado acerca o direito à saúde, um patamar constitucional e sobre 
os princípios que informam sua interpretação e a explicação da atuação jurisdicional 
na efetivação de políticas públicas. 
 Buscou-se elucidar e analisar o contexto muito comentado por quais sejam os 
direitos fundamentais inserido como direito da pessoa humana, entre eles temos o 
direito de ir e vir que neste meio pandêmico se torna restrito para prevalecer a saúde 
e a vida. 

 Diante desse questionamento, surgiu o presente estudo, que busca contribuir 
nas reflexões sobre a efetivação do direito fundamental à saúde em tempos atípicos. 

 
2. METODOLOGIA 

O trabalho proposto é uma pesquisa qualitativa, que segundo Minayo (2004), 
permite aprofundar os significados das ações e relações humanas, e desvendar o 
fenômeno e suas origens, captando os distintos significados da inserção na vida de 
cada sujeito. O presente estudo é feito a partir de pesquisa bibliográfica, que se 
caracteriza também como uma revisão da literatura, pois busca contextualizar, 
investigar e, principalmente, apresentar uma discussão crítica sobre o problema 
(GIL, 2002). Os materiais utilizados foram retirados dos indexadores Scielo, Google 
Scholar, Biblioteca Virtual e plataformas de instituições de ensino. 
 
3. DESENVOLVIMENTO 

A Constituição Federal- C.F. Garante o direito fundamental a saúde direito 
garantido a todo cidadão brasileiro, vejamos: 

 
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.   
Art. 196. C.F. 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. 

 
Este tema é de suma importância devido as crises no Sistema Único de 

Saúde (SUS), enquanto cidadão todos tem direito ao tratamento médico de graça, 
porém é cada vez mais comum busca pelo poder judiciário a fim de que se cumpram 
tal direito. 

 

3.1 UM OLHAR PARA PASSADO  

A História da Saúde Pública no Brasil tem sido marcada por sucessivas 
reorganizações administrativas e edições de muitas normas. Da instalação da 
colônia até a década de 1930, as ações eram desenvolvidas sem significativa 
organização institucional. A partir daí iniciou-se uma série de transformações, ou 
melhor, foram criados e extintos diversos órgãos de prevenção e controle de 
doenças, culminando, em 1991, com a criação da Fundação Nacional de Saúde. 
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No que concerne à saúde preventiva, ao longo de toda a existência, o Brasil 
enfrentou diversas dificuldades institucionais e administrativas decorrentes do 
limitado desenvolvimento científico, tecnológico e industrial, bem como pela 
expansão da assistência médica, atrelada à lógica do mercado. Mas, também, 
principalmente, pelo lento processo de formação de uma consciência dos direitos de 
cidadania. 

Desde a década de 1960, ocorreu intensa publicação de normas para 
acompanhar o aumento da produção e consumo de bens e serviços, surgindo 
conceitos e concepções de controle. Regulamentou-se a iodação do sal, águas de 
consumo humano e serviços. Reformou-se o laboratório de análises, surgindo o 
Instituto Nacional de Controle da Qualidade em Saúde (INCQS), que recebeu um 
grande estímulo pela implantação do Programa Nacional de Imunização, cuja 
execução requeria o controle sanitário de vacinas. 

No movimento pela redemocratização do país, cresceram os ideais pela 
reforma da sociedade brasileira, com o envolvimento de diversos atores sociais, 
sujeitos coletivos e pessoas de destaque. Sanitaristas ocuparam postos importantes 
no aparelho de estado. A democratização na saúde fortaleceu-se no movimento pela 
Reforma Sanitária, avançando e organizando suas propostas na VIII Conferência 
Nacional de Saúde, de 1986, que conferiu as bases para a criação do Sistema Único 
de Saúde. ¹ 

 

3.2 DIREITO FUNDAMENTAL E SOCIAL A SAÚDE EM TEMPOS DE PANDEMIA. 

Atualmente, se o Brasil perpassa por uma situação de Crise na saúde 
pública não se pode colocar toda a culpa, colocar toda a responsabilidade na 
PANDEMIA do COVID 19, assim sendo, antes da pandemia o Brasil já passava por 
uma crise grave de saúde pública e dentre outras crises, o que precisa ser feito é 
basicamente trabalhar de forma emergencial e montar políticas públicas de guerra 
contra o coronavírus, ou seja, realmente reunir, integrar, cooperar com as forças 
possíveis para que num futuro muito próximo  consigamos vencer e salvar muitas 
vidas. As crises no Sistema Único de Saúde (SUS), enquanto cidadão todos tem 
direito ao tratamento médico de graça, porém é cada vez mais comum busca pelo 
poder judiciário a fim de que se cumpram tal direito. ² 

 
Em relação à saúde pública, identificam-se problemas que envolvem a 

precarização e o sucateamento de suas estruturas físicas; carência de recursos 
materiais e humanos; redução das unidades assistenciais, dificultando o acesso da 
população a métodos diagnósticos e terapêuticos. Tais problemas têm sua origem 
na aplicabilidade do ideário neoliberal nas organizações laborais cujo princípio mais 
devastador é o enxugamento da máquina pública, repassando, cada vez menos, 
verbas para seu funcionamento e restringindo ou inviabilizando os concursos 
públicos. ³ 

A pandemia da COVID-19 pelo novo coronavírus (SARS-CoV-2) tem se 
apresentado como um dos maiores desafios sanitários em escala global deste 
século. Na metade do mês de abril, poucos meses depois do início da epidemia na 
China em fins de 2019, já haviam ocorrido mais de 2 milhões de casos e 120 mil 
mortes no mundo por COVID-19, e estão previstos ainda muitos casos e óbitos nos 
próximos meses. No Brasil, até então, tinham sido registrados cerca de 21 mil casos 
confirmados e 1.200 mortes pela COVID-19.  

http://www.funasa.gov.br/web/guest/cronologia-historica-da-saude-publica
https://jus.com.br/artigos/81195/o-direito-a-saude-em-tempos-de-pandemia-das-possiveis-solucoes-para-a-calamidade-publica-provocada-pelo-virus-covid-19
https://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0104-11692020000100376&script=sci_arttext&tlng=pt#fn_ast1002
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O insuficiente conhecimento científico sobre o novo coronavírus, sua alta 
velocidade de disseminação e capacidade de provocar mortes em populações 
vulneráveis, geram incertezas sobre quais seriam as melhores estratégias a serem 
utilizadas para o enfrentamento da epidemia em diferentes partes do mundo. No 
Brasil, os desafios são ainda maiores, pois pouco se sabe sobre as características 
de transmissão da COVID-19 num contexto de grande desigualdade social, com 
populações vivendo em condições precárias de habitação e saneamento, sem 
acesso sistemático à água e em situação de aglomeração. 4 

 

3.3 COMO PROTEGER? LEIS E ÓRGÃOS. 

O artigo visa analisar o direito à proteção da saúde, dos efeitos jurídicos da 
sua consagração como direito fundamental e como direito humano, dos deveres 
estatais que tal consagração importa. São enunciadas as vertentes essenciais do 
direito à proteção da saúde, quer na prestação de cuidados de saúde através do 
Serviço Nacional de Saúde, quer na promoção da saúde e na prevenção da doença, 
através da atuação sobre as determinantes em saúde. É ainda sustentada a defesa 
dos direitos das pessoas em contexto de saúde e analisado como a Lei de Bases da 
Saúde deve responder aos desafios presentes e futuros na salvaguarda dos direitos 
das pessoas em matéria de proteção da saúde. 

Nesse cenário, vale a pena abordar o teor dos artigos 197 e 198 da 
Constituição Federal de 1988. 5 

 
“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. 
 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. 
§ 1º. O sistema único de saúde será financiado, nos termos do art. 195, com 
recursos do orçamento da seguridade social, da União, dos Estados, do Distrito 
Federal e dos Municípios, além de outras fontes. (Parágrafo único renumerado para 
§ 1º pela Emenda Constitucional nº 29, de 2000). 

 
 

3.4 NOS DIAS DE HOJE 
 

Desde o início da pandemia, o Governo do Brasil, por meio do Ministério da 
Saúde, destinou aos 26 estados e o Distrito Federal R$ 83,6 bilhões. Desse total, R$ 
58,1 bilhões foram para serviços de rotina do SUS, e os outros R$ 25,5 bilhões para 
o enfrentamento da Covid-19. A pasta da Saúde vem dando apoio irrestrito aos 
estados e municípios na compra e entrega de ventiladores pulmonares, 
equipamentos de proteção individual (EPI), medicamentos, além da habilitação de 
leitos de UTI. As entregas representam mais um, entre diversos esforços do 
Governo, para auxiliar e reforçar as redes de saúde dos estados e municípios no 
combate à pandemia. 

Até 2 de setembro, foram habilitados 12.698 leitos de UTI para o tratamento 
exclusivo de paciente da Covid-19, desses 247 são de UTI pediátrica. Isso 
representa quase 100% da demanda dos estados e municípios. O valor investido 

https://www.scielosp.org/article/csp/2020.v36n5/e00068820/
https://ambitojuridico.com.br/cadernos/direito-constitucional/a-saude-publica-e-o-direito-constitucional-brasileiro/amp/
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pelo Governo Federal é de R$ 1,8 bilhão, pago em parcela única, para que estados 
e municípios façam o custeio dessas unidades pelos próximos 90 dias - ou enquanto 
houver necessidade em decorrência da pandemia. 

A população pode acompanhar a quantidade de EPI, medicamento e outros 
itens distribuídos a cada estado pelo Localiza SUS, um painel on-line criado pelo 
Ministério da Saúde. Na plataforma também é possível acompanhar a quantidade de 
leitos habilitados, testes entregues e insumos disponibilizados. O objetivo é informar 
a população sobre tudo o que foi comprado, doado e distribuído para o 
enfrentamento da pandemia de Covid-19. 6 

 O Conselho Nacional de Saúde (CNS) propõe que os conselhos estaduais e 
municipais intensifiquem as ações contra o desmonte do Sistema Único de Saúde 
(SUS). A ideia é realizar ações online durante a Semana da Saúde 2020, que 
acontecerá de 2 a 7 de abril, mediante ao cenário de pandemia devido ao Novo 
Coronavírus. 

A Semana da Saúde 2020, que tem como tema “Saúde é Direito”, tem o 
objetivo de dialogar com a população sobre os impactos do desfinanciamento do 
SUS, que tem se agravado a cada dia, em especial pela implementação da Emenda 
Constitucional (EC) 95/2016, que congelou os investimentos em políticas sociais até 
2036. 

A mobilização na internet também é contra o Plano Mais Brasil, que tramita no 
Congresso Nacional com as Propostas de Emendas Constitucionais (PEC) 186, 187 
e 188, que podem agravar ainda mais o cenário para as políticas sociais, em 
especial para a Saúde. Segundo estudo realizado pela Organização Pan-Americana 
de Saúde (Opas), as limitações de financiamento impostas só pela EC 95, podem 
resultar em cerca de 20 mil mortes e 124 mil hospitalizações na infância. 

Com a emenda, a Comissão Intersetorial de Orçamento e Financiamento 
(Cofin) do CNS estima que o prejuízo à Saúde pública possa chegar a R$ 400 
bilhões em duas décadas. 

7 

As políticas de viabilidade de acesso aos serviços públicos de saúde, além de 
serem incapazes de conformar toda a demanda populacional na pandemia do 
coronavírus, ganharam destaque  na  mídia com  a  inauguração  progressiva  dos  
hospitais  de  campanha  para  tentar suprir a carência de vagas em leitos 
hospitalares –especialmente aquelas vagas relacionadas aos centros de terapia de 
maior complexidade voltados para o cuidado humano intensivo. 

De  outro lado,  ao  mesmo  tempo  em  que  se  deva  reconhecer  o  esforço  
do  Poder Público no sentido de mudar o cenário da crise assistencial de acesso aos 
serviços hospitalares na  pandemia  do  coronavírus,  pode-se  inferir  que  a  medida  
de  providenciar  hospitais  de campanha  somente  durante a  crise  demonstra  a  
falta  de  planejamento  estratégico  na  área  de saúde, ao propiciar ferramentas e 
insumos especiais no momento da crise já estar instalada. 

No  Brasil,  as  diferentes  formulações  das  políticas  de  saúde, ao  
considerarem a existência  de  uma  rede  sempre  insuficiente  para  uma  demanda  
cada  vez  maior  e  mais diversificada,  vêm  apresentando, reiteradamente,  o  
critério  de  acesso  como  pressuposto  da disponibilidade  de  serviços  para  prover  
o  necessário  atendimento  às  populações  carentes(COHN et al., 2006). 

O princípio da reserva do possível regula a possibilidade de atuação do 
Estado no que se refere à efetivação de alguns direitos sociais e fundamentais, tais 
como o direito à saúde, mantendo a prestação do Estado à existência de recursos 
públicos disponíveis. Segundo Flávia Danielle Santiago Lima, "O conceito de reserva 

https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/noticias/ministerio-da-saude-divulga-balanco-de-acoes-no-combate-a-pandemia
https://www.paho.org/pt/covid19
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do possível é uma construção da doutrina alemã que dispõe, basicamente, que os 
direitos já previstos só podem ser garantidos quando há recursos públicos." 

 Segundo Gilmar Mendes, os direitos fundamentais e as condições para a sua 
prestação reputam-se por uma decisiva questão econômica. O Ministro diz ainda 
que “São satisfeitos segundo as conjunturas econômicas, de acordo com as 
disponibilidades do momento, na forma prevista pelo legislador infraconstitucional. 
Diz-se que esses direitos estão submetidos à reserva do possível.” (Mendes, p. 148, 
2012) 

Vislumbra-se, neste momento, uma aparente colisão entre a manutenção 
irrestrita dessa liberdade individual frente aos direitos fundamentais à vida (CF, art. 
5º, caput) e à saúde (CF, art. 6º, caput) de todos os cidadãos, bem como a 
possibilidade da potencialização de risco ao próprio Sistema Único de Saúde (SUS), 
de caráter universal. 

Indiscutivelmente, nenhum direito fundamental é absoluto, como não o é o 
direito de ir e vir. Se por um lado esse direito deve ser exercido nos termos da lei, 
podendo ser restringido em decorrência de uma situação excepcional não 
previamente prevista na Constituição, por outro não pode ser esvaziado enquanto 
garantia constitucional, necessitando ser assegurado o núcleo essencial do próprio 
direito. 

A vida em sociedade e a efetividade da democracia demandam a abdicação 
de vontades individuais em prol de uma ordem lógica coletiva, de uma vontade que 
satisfaça, se não a todos, pelo menos à maioria. Não se questiona o modelo 
idealizado, mas a prática traz os mais diversos desafios relacionados às minorias, 
seja pela necessidade de medidas positivas para sua a inclusão, seja para obrigá-
las a se ajustarem a maioria. 

O novo cenário ocasionado pela covid-19 põe em discussão a supremacia da 
saúde pública (art. 6º) sobre os demais direitos, como a liberdade de locomoção (art. 
5º, inc. II e XV, CF), de reunião (art. 5º, inc. XVI, CF) e até mesmo da inviolabilidade 
da intimidade (art. 5º, inc. X e XII, CF), entre outros. 

A maioria da população, pelo menos no princípio, anuiu às medidas restritivas 
de circulação impostas pelas três esferas de governo, como suspensão de aulas, 
viagens, eventos com aglomerações, atividades de bares e restaurantes, cultos e 
missas, jogos de futebol e outros mais. O medo do contágio definitivamente se 
sobrepôs ao lazer, aos estudos e até ao trabalho e religião. No entanto, não são 
apenas essas limitações que merecem ser discutidas, mas tantas outras, como o 
fechamento de estradas e rodovias, a vedação de contato com entes queridos e a 
proibição de visitas a pacientes infectados pela doença, dentre outras. 

A esdrúxula situação de se despedir de pacientes terminais por uma tela de 
celular já se delineia como uma alternativa em território nacional. O Rio de Janeiro, 
via Decreto 47.027 publicado em 13/4, expressamente proibiu visitas a pacientes 
infectados. As Secretarias de Saúde de outros Estados, como Distrito Federal e 
Espírito Santo também publicaram Portarias no mesmo sentido, limitando as visitas. 

No exterior, após muita indignação com a situação de morte em isolamento, 
países como Itália (“o direito de dizer adeus”) e Espanha (Acertando lá distância) 
movimentaram projetos sociais a fim de promover a disponibilização de tablets para 
pacientes em estado crítico. Muito embora tenha sido o modelo escolhido e adotado 
em outros países, será essa uma decisão que satisfaz a legislação brasileira? Sobre 
esse aspecto, ressalte-se que o ECA, no artigo 12, determina que o menor de idade, 
quando internado, deve ser acompanhado por pelo menos um de seus 
responsáveis. Na outra ponta da vida, o Estatuto do Idoso, em seu artigo 16, garante 
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ao idoso internado acompanhante em tempo integral. Ele está previsto às 
parturientes, que pela disposição do artigo 19-J da Lei 11.108/2005, devem estar 
acompanhadas por pessoa próxima no trabalho de parto, parto e pós parto. 

Há, é certo, uma compreensão no sentido de que estamos passando por 
situações onde todos os padrões não podem ser mantidos, mas é preciso que o 
modelo de resposta esteja ajustado e compatibilizado à legislação brasileira. As 
situações limítrofes irão se multiplicar e quando a saúde e a segurança, ainda que 
indiretamente, forem contrapostas às liberdades e garantias individuais, encontrar 
um ponto de equilíbrio na legalidade poderá não ser tarefa tão fácil assim. 

A supremacia do interesse público sobre o privado em algumas situações que 
ora vivemos encontra amparo e limites no regramento jurídico pátrio, e 
especialmente na Constituição Federal. 

As medidas legais e administrativas que vêm sendo tomadas por prefeitos, 
governadores e pelo governo federal, têm como objetivo a efetivação do interesse 
público, principalmente no que diz respeito a salvaguarda da saúde pública, 
consagrada nos artigos 196 e 197 da Constituição Federal como direito de todos e 
dever do Estado, garantindo, assim, a sua universalidade e igualdade. 

A Lei 13.979/2020 estabelece uma série de medidas administrativas de 
enfrentamento da emergência de saúde pública imposta pela pandemia de 
amplitude internacional, a serem tomadas pelo Ministério da Saúde e pelos gestores 
locais e que devem ser interpretadas e concretizadas em harmonia com 
Constituição. Muitas das medidas previstas no artigo 3º desse diploma legal afetam 
diretamente o direito de ir e vir. 8 

 
 
4. CONCLUSÃO 

 A pandemia veio na para dar um rumo diferente na vida e cada um de nós 
com propósito de que olhemos para nossos defeitos cometidos. Mesmo com os 
direitos fundamentais, os direitos não são respeitados em vários lugares do mundo, 
a falta de empatia com o sistema gerou uma crise que não se sabe quando terá fim, 
e muitos perderam seus pais, avós e amigos com a doença. 

Até mesmo países de primeiro mundo sofreram devido a falha do sistema de 
saúde, grandes países como EUA, Alemanha e Itália podem se transformar no 
brasil se as leis de garantia a saúde não forem respeitadas. O que acontece no 
Pará e Amazonas onde o colapso do sistema foi falado por todo o Brasil pelo 
desrespeito à lei 13.679/20 (BRASIL,2020) colocando não apenas sua vida e sim a 
de outras pessoas, os governantes e a população tem que entender que a vida é 
muito mais importante que a economia. 

Apartir das orientações da OMS que é o órgão mais importante no que diz 
respeito a vida, é obrigação do estado colocar em prática as restrições sociais, e 
quando se cria uma lei restringindo os direitos de ir e vir sabendo o problema que 
está não se deve questionar o poder público. 

O mundo já passou por situações de lockdown em todo o país, devido à 
quebra deste protocolo onde a curva de contágio saiu de controle e os hospitais 
ficaram super lotados, como aconteceu em vários locais do mundo. As vidas de 
todos foram modificadas, nossos hábitos, rotinas, a sociedade teve que reaprender 
a viver para garantir o viver, só após tudo isso se percebeu a importância  que o 
sistema de saúde tem, e com tudo isso se teve que dar um investimento altíssimo 
em hospitais, medicamentos, respiradores entre outros equipamentos. 

Coisa que se estivesse cumprido o isolamento social que era o pedido inicial 

http://www.jfms.jus.br/noticias/marco-2020/direito-a-saude-prevalece-sobre-direito-de-ir-e-vir-em-tempos-de-covid-19/
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da OMS poderia ser muito menos agressivo a população e com isso não teríamos 
esse caos no sistema. 

O direito a saúde é essencial para que se efetivem os direitos, tendo em vista 
se tratar de um direito fundamental. É através do direito a saúde que coexistem 
outros direitos como o direito a vida, liberdade, entre outros, posto que sem que 
haja bem estar físico e mental, não haverá dignidade. 

Assim sendo, efetivar o direito a saúde é dever do ente estatal e caso não 
ocorra o indivíduo deve exigir a execução, inclusive por vias judiciais, através do 
mandado de segurança ou ação de obrigação de fazer. 

Conclui-se que todo cidadão tem direito a saúde e é dever do estado fornecer 
todo atendimento as pessoas que necessitam de tal direito, tendo em vista que a 
constituição, mesmo entre eventos como a pandemia o estado tem a obrigação de 
prestar o auxílio a quem necessita. 
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VIOLÊNCIA SEXUAL INTRAFAMILIAR E A EDUCAÇÃO SEXUAL  
 

André Luiz de Oliveira1, Arthur Liniks de Sousa Carneiro2, Elineia Cardoso dos 
Santos3, Getúlio Nunes Gonçalves4. 

 
 

RESUMO 
 
No presente artigo buscar-se-á demonstrar a importância da discussão sobre a 
Educação Sexual, vir a ser implementada dentro dos ambientes escolares. Esta 
possibilidade de instrumentalização da educação, seria um importante aliado no 
combate ao abuso sexual de crianças e adolescentes. A ideia principal das discussões 
no presente artigo, visa também demonstrar o aumento rápido de estupros e violência 
no ambiente doméstico relacionados a este grupo. Importante destacar que este 
processo de violência tem acontecido no seio familiar, dentro das residências, 
envolvendo assim os parentes mais próximos de crianças e adolescentes, que se 
aproveitando das circunstâncias, levam estas através do medo e coação, à prática de 
atos sexuais. Neste contexto é que o papel da escola seria relevante, visto que, as 
crianças e adolescentes passam uma boa parte de seus dias neste ambiente, o que 
geraria vínculos de confiança entre o grupo em questão e professores e educadores, 
o que facilitaria e muito a construção de programas educacionais neste sentido. 

Palavras-chave: Abuso Sexual; Familiar; Escolas. 

 
 

ABSTRACT 
 

This article will seek to demonstrate the importance of the discussion on Sexual 
Education, to be implemented within school environments. This possibility of 
instrumentalising education would be an important ally in combating sexual abuse of 
children and adolescents. The main idea of the discussions in this article, also aims 
to demonstrate the rapid increase in rapes and violence in the domestic environment 
related to this group. It is important to highlight that this process of violence has taken 
place within the family, within the homes, thus involving the closest relatives of 
children and adolescents, who taking advantage of circumstances, lead them through 
fear and coercion, to the practice of sexual acts. In this context, the role of the school 
would be relevant, since children and adolescents spend a good part of their days in 
this environment, which would generate bonds of trust between the group in question 
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andreluiz-1210@hotmail.com, inscrito no CPF:09973987950. 
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mail: Arthur.liniks@hotmail.com, inscrito no CPF: 17344939762. 
3 Acadêmica do curso de Direito da Faculdade de Telêmaco Borba, Elineia Cardoso dos Santos, e- 
mail: elineia_cardoso@hotmail.com, inscrita no CPF: 07976778951. 
4 Professor do Curso de Direito da Faculdade de Telêmaco Borba, Getúlio Nunes Gonçalves, e-mail: 
Getulio66nunes@gmail.com, inscrito no CPF: 63588242953. 
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and teachers and educators, which would facilitate and much construction of 
educational programs in this sense. 
Keywords: Sexual Abuse; Familiar; Schools. 

 
 

1. INTRODUÇÃO 

A violência sexual, é um dos atos mais cruéis que envolve maus-tratos, abuso 
físico e abuso sexual, sobre o psicológico e corpo da vítima intimidando a mesma e 
fazendo com que a esta aceite aquela situação com medo da repercussão, e assim a 
influenciando na perda de seu raciocínio lógico, vindo está a agir a partir desta 
situação imposta com medo e insegurança. Existem inúmeras formas de violências a 
serem descritas, entres estas podemos citar: violência psicológica, violência física, 
violência sexual, negligencias e abandono, e este ato se torna pior quando se vem de 

alguém que você não espera que ocorra está violência. Marilena Chauí (1998)5, 
discorre acerca disso: 

 
A violência se opõe a ética...na medida em que a ética é inseparável da figura 
do sujeito racional, voluntário, livre e responsável; trata-lo como se fosse 
desprovido de razão, vontade, liberdade e responsabilidade e trata-lo não 
como humano e sim como coisa. (Chaui,1998,p.2) 

As consequências de um ato de violência sobre o ser humano são irreparáveis, 
podendo trazer sérios problemas a curto, médio e longo prazo, principalmente quando 
se envolve uma criança ou adolescente, onde o desenvolvimento está acontecendo. 
Não há como definir a gravidade deste impacto, e está criança ou adolescente pode 
ainda repetir o comportamento violento com outras crianças e adolescentes no futuro. 

Sanderson (2005)6 diz que não é possível definir efeitos e impactos que a violência 
sexual causa no psiquismo infanto-juvenil, e nem mesmo há uma unanimidade entre 
os estudiosos acerca desse impacto na vida da vítima. O que fica claro é que o impacto 
não é apenas na esfera sexual, e sim como um todo, também, na emocional e social. 
(p.169). 

A criança ou adolescente não está preparada psicologicamente para o estimulo 
sexual, e acaba desenvolvendo problemas emocionais depois da violência sexual, 
pressão psicológica, a não compreensão dos fatos que estão ocorrendo. O medo, a 
angustia que estas crianças e adolescentes passam é inexplicável, tanto que, as 
crianças e adolescentes tem medo de contar o fato para seus pais, com receio da 
reação destes, medo de serem considerados culpados por toda aquela situação. 

Como salienta a Rosário7: 
 

[…] Comumente as crianças abusadas estão aterrorizadas, confusas e muito 
temerosas de contar sobre o incidente. Com freqüência elas permanecem 
silenciosas 

5 
Chaui,M.(1998).Ensaio: ética e volência. Area:n°39- outubro, novembro e dezembro de 1998. Revista 

Teoria e Debate, 2. 
6
 SANDERSON, C. Abuso sexual em crianças: fortalecendo pais e professores para proteger crianças 

de abusos sexuais. São Paulo: M.Books, 2005. 
7
 ROSÁRIO, Maria do. ‘Políticas públicas voltadas para a proteção de crianças e adolescentes vítimas 

de violência’. In Violência Doméstica. Porto Alegre: Fundação Maurício Sirotsck Sobrinho – 
AMENCAR, 1998, p. 14. 



VII Encontro de Pesquisa e XI Encontro de Iniciação Científica da FATEB – Telêmaco Borba - PR, 29 e 30 de 
outubro de 2020 

 

por não desejarem prejudicar o abusador ou por receio de serem consideradas 
culpadas. Crianças maiores podem sentir-se envergonhadas com o incidente, 
principalmente se o abusador é alguém da família. (ROSÁRIO, 1998, p. 14). 

O agressor usa este medo e insegurança para obter seus desejos, usando 
assim uma pessoa incapaz, que por muitas vezes não sabe distinguir os perigos 

daquela situação que está exposto. Pimentel e Araújo (2006)8, p. 40, diz ainda que tal 
violência sexual pode ser ainda tipificada como abuso sexual, o qual é um tipo de 
agressão definido como o envolvimento de crianças e adolescentes dependentes e 
evolutivamente imaturos em atividades sexuais que eles não compreendem, para os 
quais não são capazes de dar consentimento informado, e que violam os tabus 
sexuais dos papeis familiares. 

A violência sexual pode ser conceituada como uma violência que envolve 
relações sexuais não consentidas, e pode ser praticada tanto por conhecido ou 

familiar ou por alguém totalmente estranho. Azevedo e Guerra (2001)9, diz que a 
violência sexual pode ser considerada como todo ato ou jogo sexual, relação hetero 
ou homossexual entre um adolescente ou adulto e uma criança ou adolescente, que 
tem a finalidade de estimular sexualmente essa criança ou adolescente ou utiliza-lo 
para obter uma estimulação sexual sobre tal pessoa ou de outra. 

A temática abordada neste artigo é o abuso sexual de vulnerável intrafamiliar, 
onde ocorre dentro da família, envolvendo parentes próximos que convivem sobre o 
mesmo teto  que  a  vítima  e  mantem  a  mesma  rotina,  sobre  isto  Araújo 

(2002)10 nomeia a violência intrafamiliar como uma ação que ocorre na família, 
envolvendo parentes que vivem ou não sob o mesmo teto 

 

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. DESENVOLVIMENTO 

 
O crescimento do abuso sexual intrafamiliar tem se demonstrado assustador, 

visto que, este acomete os parentes mais próximos deste grupo de risco, levando 
crianças e adolescentes à praticas ainda desconhecidas ou pouco instrumentalizadas 
no desenvolvimento psicoemocional destes infantes e jovens. 

 

Segundo o MMFDH11 (Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos 
Humanos), dos 159 mil registros feitos pelo Disque 100 Direitos Humanos ao longo 
de 2019, 86,8 mil são de violações de direitos de crianças ou adolescentes, um 
aumento de quase 14% em relação a 2018, a violência sexual figura em 11% das 
denúncias que se referem a este grupo específico, o que corresponde a 17 mil 
ocorrências. 

 
 
 

8 Pimentel, A. & Araújo, L. S. (2006). Violência sexual intrafamiliar. Revista Paraense de Medicina, 
20(3), 39-41.Poster, M. (1979). Teoria crítica da família. Rio de Janeiro:Zahar. 
9 Azevedo, M. A. & Guerra, V. N. A. (2001). VIII Curso de Especialização em Violência Doméstica. 
Módulo 1. SãoPaulo: IPUSP – LACRI. 
10 ARAÚJO, M. F. Violência e abuso sexual na família. Psicologia em Estudo. v.7, n.2. p.3-11. jul./dez. 
2002. 
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Em comparação a 2018, o número se manteve praticamente estável, 
apresentando uma queda de apenas 0,3%. Segundo também o MDFH o levantamento 

da ONDH12 (Ouvidoria Nacional dos Direitos Humanos), permitiu identificar que a 
violência sexual acontece, em 73% dos casos, na casa da própria vítima ou do 
suspeito, mas é cometida por pai ou padrasto em 40% das denúncias. O suspeito é 
do sexo masculino em 87% dos registros e, igualmente, de idade adulta, entre 25 e 
40 anos, para 62% dos casos. A vítima é adolescente, entre 12 e 17 anos, do sexo 
feminino em 46% das denúncias recebidas. 

O abuso sexual pode ser definido pelo contato sexual com ou sem penetração, 
a também atos em que não há contato sexual, como o voyeurismo que é uma prática 
onde o indivíduo alcança prazer sexual através da observação de pessoas praticando 
o ato sexual ou pessoas nuas. 

 

O abuso sexual supõe uma disfunção em três níveis: o poder exercido pelo 
grande (forte) sobre o pequeno (fraco); a confiança que o pequeno 
(dependente) tem no grande (protetor); e o uso delinqüente da sexualidade, ou 
seja, o atentado ao direito que todo indivíduo tem de propriedade sobre seu 
corpo (Gabel, 1997, p.10)13. 

A constituição federal de 198814 em seu artigo 227 discorre: 
 

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

Quando uma família se omite em transmitir informação a criança ou 
adolescente, o estado precisa agir e intervir, dando todo o suporte para a criança e 
adolescente crescer informado e sabendo de todos os perigos que o rodeiam. A 
criança e adolescente, deveria estar protegido da violência praticadas em sua casa, e 
não ficarem expostos a uma situação de desamparo. O Estatuto da Criança e do 

Adolescente –ECA (Lei n. 8.069, 1990)15 prevê a proteção contra qualquer forma de 

 

11 Ministério da Mulher, da Familia e dos Direitos Humanos. Disponivel em: 
https://www.gov.br/mdh/pt-br/assuntos/noticias/2020-2/maio/ministerio-divulga-dados-de-violencia- 
sexual-contra-criancas-e-adolescentes . Acesso dia 08 de Setembro de 2020. 
12 Ouvidoria Nacional dos Direitos Humanos. Disponivel em: https://www.gov.br/mdh/pt- 
br/canais_atendimento/ouvidoria . Acesso em: 09 de setembro de 2020. 
13 Gabel, M. (1997). Crianças vítimas de abuso sexual. (S. Goldfeder & M.C.C. Gomes, Trad.) São 

Paulo: Summus Editorial. (Trabalho original publicado em 1992). 
14 BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 5 de outubro de 1988. Diário Oficial 
[da] República Federativa do Brasil, Poder Executivo, Brasília, DF, 5 out. 1988. 
15 Planalto. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L8069.htm Acesso em:14 de 
setembro de 2020. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Prazer_sexual
https://www.gov.br/mdh/pt-br/assuntos/noticias/2020-2/maio/ministerio-divulga-dados-de-violencia-sexual-contra-criancas-e-adolescentes
https://www.gov.br/mdh/pt-br/assuntos/noticias/2020-2/maio/ministerio-divulga-dados-de-violencia-sexual-contra-criancas-e-adolescentes
http://www.gov.br/mdh/pt-
http://www.gov.br/mdh/pt-
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exploração, discriminação, violência e opressão, conforme descrição do artigo 5º do 
Estatuto da Criança e do Adolescente preceitua que “Nenhuma criança ou 
adolescente será objeto de qualquer forma de negligência, discriminação, exploração, 
violência, crueldade e opressão”. 

O artigo 18 do ECA faz ainda previsão legal de que “é dever de todos velar pela 
dignidade da criança e do adolescente, pondo-os a salvo de qualquer tratamento 
desumano, violento, aterrorizante, vexatório ou constrangedor”, sendo assim é dever 
de toda a comunidade denunciar quando uma criança ou adolescente está sofrendo 
abuso sexual. 

De acordo com o artigo 56, inciso primeiro (ECA), os dirigentes de 
estabelecimentos de ensino fundamental, comunicarão ao Conselho Tutelar os casos 

de maus-tratos envolvendo seus alunos (Bonfim, 2014)16. O Conselho Tutelar é um 
órgão público municipal, de caráter autônomo e permanente, cuja principal função é 
fiscalizar e fazer cumprir os direitos previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente 
(ECA), realizando atendimento e encaminhamento dos casos de violência 
denunciados. 

A educação sexual nas escolas é obrigatória e destina-se a todos os alunos 
que frequentam estabelecimentos de ensino básico e secundário da rede pública e os 
estabelecimentos da rede privada e cooperativa com contratos de associação, do 
território nacional. Para basear o exposto, em 1996, foi aprovada a terceira e mais 
recente (LDB) Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, que deu origem aos 

(PCN) Parâmetros Curriculares Nacionais17, cujo único objetivo era orientar as escolas 
na reformulação de propostas pedagógicas, visando à melhoria das práticas e à 
coerência dos investimentos no sistema educacional brasileiro. 

Segundo Brino & Williams18, 2009; Gallo, 200819, a escola tem um papel 
preponderante que pode influenciar, positivamente, pais e comunidade. O ambiente 
da escola se torna um lugar seguro para a criança, onde ela pode criar vínculos com 
seus professores, auxiliares, amigos e psicopedagogos e contar o que está 
acontecendo dentro de sua casa. Mais para que isso seja possível de acontecer, toda 
a estrutura de comunidade escolar deverá estar preparada para ouvir estas crianças 
e adolescentes, a escola deve participar mais ativamente do processo de notificação 
dos pais e acompanhar os casos denunciados. É um lugar adequado para a 
identificação de casos de violência contra crianças e/ou adolescentes, já que esse 
local permite o encontro cotidiano entre alunos e profissionais e proporciona o 

estabelecimento de afetividade, confiança e proteção (Brasil, 2013)20. 
Sabe-se que o abuso sexual não é fácil de ser identificado, por não expor na 

maioria dos casos marcas físicas, a capacitação dos professores para conhecer os 
sintomas de uma criança que sofre abuso, pode garantir o diagnóstico e tratamento e 
salvar aquela criança ou adolescente antes que ocorra algo muito pior. De acordo com 

 

16 Bonfim, B. V., Gallo, A. E. (2014). Atribuições dos conselhos tutelares e sua importância no 
atendimento as vítimas de violência: estudos realizados. Dissertação de Mestrado em Análise do 
Comportamento. Universidade Estadual de Londrina. Londrina, Paraná, Brasil. 
17 BRASIL. Parâmetros curriculares nacionais: terceiro e quarto ciclos de ensino fundamental. 
Secretaria de Educação Fundamental: Brasília, DF, 1998. Disponível em: <Disponível 
em: http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/livro102.pdf >. Acesso em: 19 de setembro de 2020. 
18 Brino, R. F., Williams, L. C. A. (2009). A escola como agente de prevenção do abuso sexual 
infantil. São Carlos: Suprema Gráfica e Editora. 
19 Gallo, A. E. (2008). A escola como fator de proteção à conduta infracional de 
adolescentes. Cadernos de Pesquisa, 38(133),41-59. 
20 Brasil. Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República. (2013). Direito a uma vida 
livre de violência. Brasília, Distrito Federal. 

http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/livro102.pdf
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Brino e Williams (2009) e Maldonado (2011), há ausência de discussão acerca da 
violência intrafamiliar na formação inicial e continuada dos professores, o que pode 
produzir atitudes equivocadas em relação ao encaminhamento e à solução do 
problema. Por isso a importância de um preparo para professores, pois eles por muitas 
vezes serão os primeiros a terem contato com a vítima e ouvir a história do abuso, 
que por muitas vezes é delicada e dolorosa tanto para a vítima que está contando 
quanto para o ouvinte, e este momento requer uma certa cautela. 

O estudo de Silva (2006)21 trouxe a importância de capacitar melhor os 
professores que atuam com esta problemática. Ainda segundo Silva, a necessidade 
de melhoria no atendimento às vítimas de violência, visto que os serviços precisariam 
ser integrados, pois a denúncia, em uma parcela expressiva dos casos de violência, 
pode trazer danos aos denunciantes, como ameaças e até agressões. Neste estudo 
de Silva (2006) os professores expressaram o medo que sentem diante da 
possibilidade de denunciar, porém, disseram conhecer as consequências que a 
omissão pode proporcionar na vida dessas crianças e desses adolescentes. A 
omissão o descaso do poder público sobre a criança e adolescente pode acabar com 
toda uma vida. 

Um relato de uma menina de 11 anos22 que era abusada pelo seu avó desde 
os 8 anos, depois de uma palestra na escola, da mais ênfase a importância de uma 
educação sexual dentro da escola: 

 

Na quarta-feira (30), um idoso de 65 anos teve um mandado de prisão 
preventiva cumprido, após uma menina de 11 anos contar à polícia que era 
abusada por ele. Os estupros começaram quando a vítima tinha 8 anos de 
idade. 

O caso aconteceu quando a vítima estava na cidade de Santarém, no oeste do 
Pará. O idoso era considerado como avô da criança porque a esposa dele é 
prima da mãe da menina. Na escola onde a vítima estuda, a Delegacia 
Especializada de Atendimento à Criança e ao Adolescente (Deaca) fez uma 
palestra sobre abuso sexual. Após a palestra, a criança procurou uma 
assistente social para denunciar o caso. Os nomes não foram divulgados para 
preservar a identidade da criança. De acordo com a delegada Milla Moura, 
titular da Deaca, a menina relatou que era abusada pelo “avô”. Na delegacia, a 
vítima contou que morava com o marido da prima da mãe desde os 6 anos e, 
aos 8, os abusos começaram. Após ser preso, o idoso foi levado para a Deaca 
para depor e, depois, será encaminhado para a Central de Triagem Masculina 
do Centro de Recuperação Agrícola Sílvio Hall de Moura, na comunidade 
Cucurunã. 

Descobrir sobre o próprio corpo, entender que o corpo não é um objeto que 
pode ser usado por qualquer pessoa, esse é o ponto principal sobre a educação 
sexual, ensinar as crianças e adolescentes que não é porque é família que pode te 
constranger ou tocar em você, através deste relato é analisado que pode sim haver 
um combate ao abuso sexual dentro das escolas. 

 
 
 
 

21 Silva, L. C. (2006). Violência intrafamiliar contra crianças e adolescentes: Uma Prática Educativa 
com profissionais da educação (Dissertação de Mestrado. Universidade Federal do Rio Grande, 

Brasil). 
22 PAIS&FILHOS. Disponível em: https://paisefilhos.uol.com.br/crianca/menina-de-11-anos-denuncia- 
avo-por-estupro-apos-palestra-sobre-abuso-sexual-na-escola/. Acesso dia 10 de Setembro de 2020. 

https://paisefilhos.uol.com.br/pfnoinsta/150-bombeiros-tomam-atitude-inesperada-para-apoiar-menino-de-11-anos-e-video-e-emocionante/
https://paisefilhos.uol.com.br/crianca/mae-chama-a-policia-ao-flagrar-a-filha-sendo-abusada-pelo-avo-na-piscina/
https://paisefilhos.uol.com.br/crianca/menino-de-8-anos-mata-amigo-de-4-em-brincadeira-com-arma/
https://paisefilhos.uol.com.br/pfnoinsta/avo-e-acusada-de-tentar-vender-o-neto-de-4-dias-por-2-mil-reais/
https://paisefilhos.uol.com.br/crianca/menina-de-10-anos-faz-desenho-na-escola-denunciando-abuso-sexual-do-pai/
https://paisefilhos.uol.com.br/saude/boa-noticia-novo-projeto-garante-tratamento-no-sus-para-criancas-com-labio-leporino/
https://paisefilhos.uol.com.br/familia/mae-baleada-durante-a-gravidez-comemora-aniversario-de-1-ano-do-filho-e-se-emociona/
https://paisefilhos.uol.com.br/crianca/menina-de-11-anos-denuncia-avo-por-estupro-apos-palestra-sobre-abuso-sexual-na-escola/
https://paisefilhos.uol.com.br/crianca/menina-de-11-anos-denuncia-avo-por-estupro-apos-palestra-sobre-abuso-sexual-na-escola/
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4. CONCLUSÃO 

O ser humano é subjetivo e único, que é somente resultado de toda sua 
experiência de vida. Baseado no exposto, conclui-se que a educação familiar na 
escola e na instituição família, devem andar de mãos dadas, para prover as 
informações e cuidados que uma criança e adolescente precisa. 

Diferente um pouco desta teoria, muitos pais tem um certo bloqueio ao 
conversar com seus filhos sobre a educação sexual, por questões de valores, 
preconceitos, tabus, vergonha, ou simplesmente por não saber abordar este assunto 
com seus filhos. 

Sabe-se que o ser humano não nasce sabendo de tudo, precisa de informações 
de uma direção e ainda mais quando criança ou adolescente que a curiosidade é 
notadamente fácil de perceber, e nesta questão a família deveria orientar. 

Quando a família se omite, percebe-se ao decorrer do texto que a escola 
poderia entrar com esta informação, mais no texto lido nota-se um déficit com relação 
ao preparo dos professores, onde eles mesmos não sabem que atitude tomar ou como 
conversar com a vítima. 

Em muitas famílias um namoro entre uma menina menor de 14 anos e um rapaz 
de 18 anos é permitido, muitos pais que deveriam zelar pelo cuidado de suas filhas, 
querem que as mesmas casem o mais rápido possível, permitindo assim que 
namorem antes de seus 14 anos completos, e submetendo-as a situações que é 
caracterizado crime no nosso ordenamento jurídico. 

Seria então necessário uma capacitação melhor para professores e 
psicopedagogos, e a escola através da educação sexual poderia mostrar aquela 
criança e adolescente que aquele toque que seu “tio” faz nele não é normal, que 
terceiros não podem tocar em determinadas partes de seu corpo e que se tocarem a 
criança ou adolescente precisa contar pra alguém confiável. 

A problemática é grande, não é apenas uma coisa que acarreta o 
acontecimento do estupro de vulnerável, a vários fatores o medo, a incerteza, crianças 
e adolescentes tem questionamentos a importância deles aprenderem cada vez mais 
cedo como o mundo pode ser cruel os tornará pessoas adultas mais resistentes, 
cientes e cuidadosos. 

Em hipótese nenhuma uma criança ou adolescente deveria ser lesionado 
dentro de sua própria casa, os direitos fundamentais deveriam ser resguardados com 
a ajuda da família. 

A informação é necessária e precisa chegar as crianças e adolescentes, seja 
pela família ou seja pela escola, porque diálogos sobre estes assuntos irão chegar 
aos ouvidos deles, mais a maneira como isso deve chegar cabe a família, quando a 
família se isenta de sua responsabilidade o estado precisa intervir e orientar. 

Não sabemos como é o convívio familiar de cada criança e adolescente do 
BRASIL dentro de suas casas, não tem como haver um controle de como os pais 
criaram seus filhos, mais há sim a possibilidade de informação, prevenir, a escola é 
um dos lugares que a criança e adolescente passa a maior parte de sua rotina, e onde 
as primeiras informações sobre o mundo são passadas. 

Vimos no decorrer deste trabalho que a família, sociedade e o Estado deve 
garantir a educação, uma boa convivência familiar e comunitária colocando a salvo de 
toda forma de violência, e um dos viés para isso ocorrer é a informação, e a 
constituição garante isso. 
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Posto isso, com suporte em todo o conteúdo, mostra-se que a melhor recurso 
para o combate do crime de Abuso Sexual é a informação, na diligência de instruir a 
criança ou adolescente, para que decorra uma redução na taxa de criminalidade, mais 
de um modo geral o ambiente familiar, constitui até hoje o melhor lugar para uma 
criança ou adolescente se desenvolver, e o melhor lugar para passar os primeiros 
ensinamentos e logo depois vem a Escola, onde é construída a capacitação e 
personalidade da criança e adolescente. 
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A FORMAÇÃO HISTÓRICA E JURÍDICA DO DIREITO À SAÚDE E A 
CONSTITUIÇÃO DE 1988 

 

Ellen Rebeca Jurach 
 

RESUMO 
 
Busca apresentar o desenvolvimento histórico do direito à saúde no cenário nacional 
desde o descobrimento do Brasil; verificar a estrutura de proteção sanitária no Brasil, 
consagrada pela Reforma Sanitária; apresentar a relevância da dignidade da pessoa 
humana, e dos direitos fundamentais e sociais adquiridos cronologicamente com 
promulgação da Constituição, e analisar o desenvolvimento do sistema público de 
saúde a partir da instituição do Sistema Único de Saúde (SUS), à luz da Constituição 
de 1988. 
Palavras-chaves: Reforma Sanitária; Brasil; Constituição; Saúde; SUS. 
 

1. INTRODUÇÃO 

Ao abordar saúde como direito fundamental social, o presente capítulo tratará 
das questões históricas relacionadas à saúde desde o descobrimento do Brasil, a 
criação da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, e a criação do 
Sistema Único de Saúde. 
 

1.1. MOVIMENTO SANITÁRIO E REFORMA SANITÁRIA NO BRASIL 

No ano de 1500, um país recém-descoberto, puro e selvagem passa a ser 
colonizado pelos portugueses, o futuro Brasil iniciou sua globalização de uma 
maneira ruim, tratado como segundo plano, apenas para crescimento econômico do 
País oficial, Portugal. Os portugueses sumariamente mais desenvolvidos trouxeram 
para o novo lugar diversos costumes e crenças e, simultaneamente, vieram consigo 
doenças e imposições. Os colonizadores repudiavam as práticas de vida dos 
nativos, em especial as práticas de cura, pois não eram vinculadas ao Deus 
português, assim, novas práticas foram impostas aos nativos por eles. (PONTE, 
2010) 

Os índios, antes da chegada dos novos habitantes, sofriam de poucas 
doenças. Segundo Ponte (2010, p. 28) “O historiador Lourival Ribeiro (1971) cita as 
‘febres’, as disenterias, as dermatoses, os pleurises e o bócio endêmico como 
sendo as moléstias prevalentes”, sendo eles curados de forma natural e 
sobrenatural. Após o período de exploração os historiadores confirmaram que “os 
índios foram vítimas de doenças como sarampo, varíola, rubéola, escarlatina, 
tuberculose, febre tifoide, malária, disenteria, gripe” (PONTE, 2010, p. 28), 
enfermidades estas trazidas pelos portugueses e escravos trazidos da África. 

Segundo Avelar ([s.d.]), durante a Colônia e até parte da Era Imperial, a 
medicina apenas era praticada entre os membros da elite, desse modo, a 
população pobre e escrava contava com a bondade das santas casas de 
misericórdia e outros entes que se propunham a ajudar. O pequeno número de 
médicos que atuavam para as famílias ricas eram profissionais oriundos da Europa, 
os quais operavam apenas nos grandes polos, sendo alguns deles, Rio de Janeiro e 
Salvador.  
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O Brasil colônia sem estrutura urbana definida, crescendo através da 
exploração extrativista e com uma sociedade escrava, não tinha como manter à 
limpeza urbana, ou, quesitos sanitários, isso era praticamente inexistente. A saúde 
de fato somente era praticada de maneira curativista e não preventiva, assim, as 
doenças se propagavam de maneira crescente. 

O Brasil chega ao fim do século XIX com graves problemas de saúde 
pública e projetando uma imagem de lugar extremamente insalubre, onde a 
vida se encontrava em risco constante, em virtude das precárias condições 
sanitárias de seus centros urbanos e dos diversos surtos epidêmicos que 
costumavam atingir sua população. O processo de urbanização e o 
crescimento populacional, aliados à ausência de infraestrutura básica, de 
legislação, de fiscalização e de conhecimentos adequados, agravavam os 
problemas resultantes das reduzidas condições de higiene observadas nas 
cidades da velha colônia portuguesa. Para imaginar o péssimo estado 
sanitário do Rio de Janeiro, basta lembrar que até o final da escravidão, em 
1888, o escoamento do esgoto da cidade, capital do Império, era realizado 
pelos chamados “tigres”, escravos que, à noite, carregavam tonéis de 
excrementos das habitações até o mar, os quais eram atirados sem nenhum 
tratamento. (CHALHOUB apud PONTE, 2010, p. 49). 

No início do Século XX, se pode dizer que a saúde teve uma visualização 
maior, pois iniciou no Brasil a implantação da exportação de café na região 
Sudeste, embora estas ações estivessem concentradas no eixo agrário-exportador, 
tornou-se uma efetiva política de Estado para o controle das endemias e do 
saneamento dos portos e do meio urbano. A exportação de café, entre os anos de 
1924 e 1928, chegou a representar 72,5% das receitas de exportação do Brasil, 
superando o valor de exportação de outros produtos tradicionais, tais como o 
algodão, a borracha e as peles e couros. (FINKELMAN, 2002) 

É na transição de uma economia agrário-exportadora para uma economia 
urbano-industrial, na década de 1930, que surgiu um sistema de assistência à 
saúde e, de modo geral, um sistema típico de proteção social no Brasil. Com a 
consolidação da atuação do Estado na regulação das atividades econômicas, essa 
mudança teve caráter predominantemente produtivista, com proteção diferenciada 
aos trabalhadores assalariados dos setores modernos da economia e se traduziu, 
em especial, na promulgação da legislação trabalhista e previdenciária. 
(FINKELMAN, 2002) 

Em 1964, menos de duas décadas depois de o país voltar a um regime 
democrático, um golpe militar deu início a um novo regime de exceção no 
país. Prometendo reinstaurar a ordem, fortalecer a economia e restaurar o 
regime democrático em curto espaço de tempo, os militares acabariam 
permanecendo no poder por mais de vinte anos. Caracterizados em seu 
período inicial pela desarticulação da participação social, os primeiros 
governos militares em um progressivo processo de endurecimento político 
procuraram destruir todas as iniciativas que fossem identificadas com o 
ideário socialista. (PAIVA; TEIXEIRA, 2014) 

O primeiro efeito do golpe militar sobre o Ministério da Saúde foi a redução 
das verbas destinadas à saúde pública. Aumentadas na primeira metade da 
década de 60, tais verbas decresceram até o final da ditadura. [...] Apesar 
da pregação oficial de que a saúde constituía um 'fator de produtividade, de 
desenvolvimento e de investimento econômico', o Ministério da Saúde 
privilegiava a saúde como elemento individual e não como fenômeno 
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coletivo. E isso alterou profundamente sua linha de atuação. (BERTOLLI 
FILHO, 1996, p. 51-52) 

Em relação ao sistema público de saúde, o país vivia sob a duplicidade de 
um sistema seccionado entre a medicina previdenciária e a saúde pública. O 
primeiro setor tinha ações dirigidas à saúde individual dos trabalhadores formais 
tendo foco principal as zonas urbanas. O segundo setor, saúde pública, sob o 
comando do Ministério da Saúde (MS), era direcionado principalmente às zonas 
rurais e aos setores mais pobres da população e tinha como alvo atividades de 
caráter preventivo. Nesse contexto, entende-se que as políticas de saúde dos 
governos militares visavam à implantação e aumento do setor privado. (PAIVA; 
TEIXEIRA, 2014) 

Segundo Paim (2008), em meados da década de 70 no Brasil se iniciou um 
movimento postulando a democratização da saúde, justamente em um período de 
afastamento, luta e desfavor à ditadura militar. 

Estudantes, professores universitários, setores populares e entidades de 
profissionais de saúde passaram a defender mudanças na saúde, 
culminando com a criação do Centro Brasileiro de Estudos de Saúde 
(CEBES) em 1976. (PAIM, 2008, p. 27). 

Segundo Amélia Cohn (1989), a produção desse conhecimento realizado no 
âmbito das universidades e pulverizada pelas diferentes unidades, associaram-se 
profissionais médicos militantes da rede pública de serviços na criação, em 1976, 
do Centro Brasileiro de Estudos de Saúde, na reunião daquele ano da SBPC, então 
um importante fórum político dos cientistas brasileiros no combate ao autoritarismo 
vigente, constituiu-se o CEBES com a proposta de criação de uma revista - Saúde 
em Debate. O objetivo principal dessa revista, em especial a essa edição, era a 
veiculação a uma nova perspectiva de análise da saúde, interligada aos processos 
histórico-sociais.  

Segundo Sophia (2012), um ano após a democratização, ocorreu a oitava 
edição da Conferência Nacional de Saúde que foi convocada pela Presidência da 
República, por solicitação do ministro da Saúde, em julho de 1985, a qual foi 
realizada entre os dias 17 e 21 de março de 1986, em Brasília. Esta reuniu 
diferentes setores da sociedade para discussão de todas as propostas de 
mudanças. 

 Estiveram presentes quase 5 mil pessoas, em um processo que, começando 
nos municípios, envolveu quase 50 mil participantes, sendo esse: 

[...] número que nos dá a noção do tamanho do evento e de suas 
repercussões. Mais de 4 mil pessoas participaram da Conferência, em 
jornadas de discussão que duraram até 14 horas. Destes, mil eram 
delegados escolhidos e/ou indicados pelas instituições, organizações e 
entidades como seus representantes. (SOPHIA, 2012) 

"A 8ª conferência foi composta pelos seguintes temas: a saúde como direito, 
a reformulação do Sistema Nacional de Saúde e o financiamento do setor". 
(PORTAL DA REFORMA SANITÁRIA, 2020) O evento foi dividido em duas fases, 
antes e depois da Constituição Federal de 1988, e foi a base para a elaboração do 
capítulo da saúde na CF e para a criação do Sistema Único de Saúde (SUS). 
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O relatório final apontou o consenso em relação à formação de um sistema 
único de saúde, separado da previdência, e coordenado, ao nível federal, por um 
único ministério. Também foram aprovadas as propostas de integralização das 
ações, de regionalização e hierarquização das unidades prestadoras de serviço e 
de fortalecimento do município.  Outra grande resolução diz respeito a um conceito 
mais abrangente de saúde, que é descrita no relatório final como uma resultante 
das condições de alimentação, habitação, educação, renda, meio ambiente, 
trabalho, transporte, lazer, liberdade, acesso à posse de terra e a serviços de 
saúde. Os delegados da 8ª atribuíram ao Estado o dever de garantir condições 
dignas de vida e de acesso universal à saúde, e apontaram a necessidade de 
integrar a política de saúde às demais políticas econômicas e sociais. (CONSELHO 
NACIONAL DE SAÚDE, 2019) 

Após a realização da conferência, o movimento sanitário passou a 
pressionar o Ministério da Saúde e o INAMPS/MPAS para a convocação de 
uma Comissão Nacional para a Reforma Sanitária (CNRS). [...] mesmo 
contando com a presença de representantes dos empresários da saúde, a 
CNRS levou adiante as proposições tiradas na VII Conferência, embora os 
representantes do movimento sindical, ligados à bandeira da “estatização 
já!”, as considerassem moderadas, e os representantes dos empresários da 
saúde as taxassem de radicais. (PONTE, 2010 p. 242) 

O cenário dos direitos civis, sociais, e humanos após a ditadura militar era 
preocupante, pois com a sua instauração os direitos adquiridos e conquistados 
foram aniquilados por meio da violência, os setores reacionários atuaram com 
prisões de lideranças, torturas, assassinatos, expulsão de líderes esquerdistas do 
país e intervenção em sindicatos, deixando rastros de extrema barbárie com a 
população contrária ao atual governo do país.  

O INAMPS foi criado pelo regime militar em 1974 pelo desmembramento do 
Instituto Nacional de Previdência Social (INPS), que hoje é o Instituto 
Nacional de Seguridade Social (INSS); era uma autarquia filiada ao 
Ministério da Previdência e Assistência Social (hoje Ministério da 
Previdência Social), e tinha a finalidade de prestar atendimento médico aos 
que contribuíam com a previdência social, ou seja, aos empregados de 
carteira assinada. (SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE, 2020) 

Após a queda dos ditadores a população brasileira via um escopo para o 
início de uma nova era, as tentativas para resguardar todos os direitos necessários 
para uma vida digna foram expostas e debatidas, pois aquele cenário de repressão 
e desumanidade não poderia mais ocorrer, a população já havia sofrido muito, e 
estava na hora de haver direitos resguardados.  

Ao longo de 1987, durante os trabalhos da Subcomissão de Saúde, 
Seguridade e Meio Ambiente da Assembleia Constituinte, quatro grupos de 
entidades foram convidados a se manifestar nas audiências públicas: as 
entidades estatais, como o Ministério da Saúde, o Ministério da Previdência 
e Assistência Social e o Conselho Nacional de Secretários Estaduais de 
Saúde (Conass); as entidades patronais e prestadoras de serviços privados 
lucrativos ou filantrópicos, como a Associação Brasileira de Medicina de 
Grupo (Abramge), a Federação Brasileira de Hospitais (FBH) e a 
Associação das Santas Casas de Misericórdia; as entidades dos 
trabalhadores, como a Central Única dos Trabalhadores (CUT), e as 
associações profissionais; e as entidades científicas e de ética, como a 
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Fiocruz, o Cebes e a Abrasco. A maioria dessas entidades apresentou 
considerações e propostas coerentes com a VIII CNS, enquanto as 
cooperativas médicas e a FBH, alinhadas com a prática liberal e a iniciativa 
privada, uniram-se contra a perspectiva de estatização do atendimento à 
saúde. O setor filantrópico (Santas Casas) aderiu às propostas estatizantes 
quando lhe foi assegurado um tratamento diferenciado dentro do setor 
privado (RODRIGUEZ NETO apud PONTE, 2010, p. 242).  

A 8ª Conferência após vários debates teve um resultado que foi a criação do 
SUDS - Sistema Unificado e Descentralizado de Saúde, um convênio entre o 
INAMPS e os governos estaduais. Outrossim, o resultado mais importante dessa 
discução foi a criação das bases para a seção "Da Saúde" da Constituição 
Federativa do Brasil de 05 de outubro de 1988. (SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE, 
2020) 
 

1.2. A SAÚDE NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988 

Em 1988, exatamente no mês de outubro, promulgou-se a Constituição da 
República Federativa do Brasil, após 20 anos aduzidos pelo militarismo, começou 
então o processo de redemocratização do País. A nova carta magna tinha como 
principal enfoque o bem-estar social, assim, a saúde passou a ser dever do Estado 
e direito de todos, com isso se iniciou o processo de formação do sistema público, 
universal e descentralizado da saúde. (PAIVA; TEIXEIRA, 2014) 

A Constituição de 1988 é um marco histórico para a sociedade brasileira, ela 
vem trazer esperança a sociedade que muito sofreu em decorrência da má 
organização anteriormente vivida no país. “A Constituição é mais que um 
documento legal. É um documento com intenso significado simbólico e ideológico — 
refletindo tanto o que nós somos enquanto sociedade, como o que nós queremos 
ser.” (JACKMAN apud PIOVESAN, 2013). 

Dentre os fundamentos que alicerçam o Estado Democrático de Direito no 
Brasil, destacam-se a dignidade da pessoa humana (art. 1º, incisos II e III da 
Constituição Federal) e a cidadania.  

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: [...] 

II - a cidadania;  

III - a dignidade da pessoa humana; (CONSTITUIÇÃO FEDERAL, 1988) 

De acordo com Piovesan (2013): 

Vê se aqui o encontro do princípio do Estado Democrático de Direito e dos 
direitos fundamentais, fazendo-se claro que os direitos fundamentais são 
um elemento básico para a realização do princípio democrático, tendo em 
vista que exercem uma função democratizadora. [...] A Constituição confere 
uma unidade de sentido, de valor e de concordância prática ao sistema dos 
direitos fundamentais. E ela repousa na dignidade da pessoa humana, ou 
seja, na concepção que faz a pessoa fundamento e fim da sociedade e do 
Estado. (PIOVESAN, 2013, p. 85-86) 
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  A Constituição Federal de 1988, primeira carta brasileira a elencar os 
direitos humanos como princípio fundamental, privilegia a temática dos direitos 
fundamentais com primazia na dignidade da pessoa humana, os quais, inclusive, 
são elevados à cláusula pétrea, ou seja, são difíceis de serem modificados, o que 
demonstra a vontade constitucional de priorizar esses direitos e garantias. 
(MARCHINI NETO, 2012) 

Os direitos fundamentais são divididos em gerações, podendo elas serem 
divididas diferentemente dependendo do doutrinador. A cisão desses direitos é 
apenas tácita, pois eles necessitam e se completam entre si. Acredita-se que as 
gerações foram criadas sequencialmente ao longo do tempo.  

A primeira geração dos direitos fundamentais é ligada aos valores de 
liberdade, e aos direitos civis e políticos. Esses direitos se referem às faculdades de 
direito de escolha uma das principais bases para a vida em sociedade, e por isso, 
demandam essencialmente uma posição negativa do Estado por exigirem 
diretamente a sua abstenção. 

Os direitos de segunda geração, ou dimensão, são classificados como 
direitos sociais, culturais e econômicos, assim como os direitos coletivos e de 
coletividade. Essa geração é ligada aos valores de igualdade, assim, se torna de 
caráter positivo, pois necessita da ajuda do para sua real eficácia. 

A terceira geração dos direitos fundamentais refere-se a um dos princípios da 
revolução francesa, o princípio da fraternidade. Assim, é reconhecido como 
destinatário dos direitos fundamentais de toda a coletividade, ou humanidade. Essa 
geração representa a evolução dos direitos fundamentais e tem por objetivo 
alcançar e proteger aqueles direitos decorrentes de uma sociedade já 
modernamente organizada, especialmente aquelas relativas à industrialização e 
densa urbanização.  

Já a quarta geração dos direitos fundamentais tem dois marcos relevantes 
como elemento central, primeiro é o avanço da tecnologia, principalmente a ligada a 
engenharia genética, e o segundo avanço é o da globalização e a necessidade de 
estruturação de uma sociedade global aberta para o futuro, nesse sentido, estariam 
o direito à democracia, ao pluralismo ou à informação. 

Por fim, há autores que defendem a existência de uma quinta geração, ou 
dimensão, dos direitos fundamentais, assim como o autor Bonavides. A quinta 
geração consiste no direito à paz, que anteriormente era considerado um direito de 
terceira geração, mas alguns doutrinadores acreditam que este direito merece um 
enfoque singular e então este faria parte de uma quinta geração, em razão de seu 
caráter fundamental. (FERNANDES apud CAMPUS LAB, [s.d])  

Compreende-se que o direito a saúde é um direito de segunda geração, pois 
engloba os direitos sociais, culturais e econômicos, no qual o Estado tem uma 
prestação para com a sociedade. Contudo, há outras diretrizes que dizem que o 
direito a saúde não só é relacionado à segunda geração, mas também com a 
primeira geração, pois pode haver uma prestação negativa, a de cobrar o Estado de 
suas responsabilidades. Outrossim, é apenas outro seguimento de pensamentos 
plausível, a doutrina dominante trará o direito a saúde como direito de segunda 
geração apenas. (STIBORSKI, 2015) 

A saúde incorporada aos ditames da Constituição de 88 ganha não só uma 
mera aparição, como no art. 6º, mas uma seção própria. A seção II tem como título 
"DA SAÚDE", inicia-se com o artigo 196 e finda no art. 200. Compreende-se então, 
que, este direito é de importância verossímil para o ordenamento jurídico e para a 
sociedade. 
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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. (CONSTITUIÇÃO FEDERAL, 1988) 

"O artigo 196 considera três aspectos: a relação direito e dever; a saúde 
como resultante de políticas sociais e econômicas; e o acesso universal e 
igualitário" (NORONHA; PEREIRA, 2013, p. 5). Os constituintes em relação ao 
primeiro aspecto discorreram as obrigações do Estado sob uma perspectiva 
obrigacional para com a população brasileira em geral, garantindo-lhes o mínimo 
existencial. A decisão do Supremo Tribunal Federal, conforme relatório do Ministro 
Celso de Mello: 

O direito público subjetivo à saúde representa prerrogativa jurídica da 
República (art. 196). Traduz bem jurídico constitucionalmente tutelado, por 
cuja integridade deve velar, de maneira responsável, o Poder Público, a 
quem incumbe formular — e implementar — políticas sociais e econômicas 
que visem garantir, aos cidadãos, o acesso universal e igualitário à 
assistência médico hospitalar. [...] O caráter programático da regra inscrita 
no art. 196 da Carta Política — que tem por destinatários todos os entes 
políticos que compõem, no plano institucional, a organização federativa do 
Estado Brasileiro — não pode converter-se em promessa institucional 
inconsequente, sob pena de o Poder Público, fraudando justas expectativas 
nele depositadas pela coletividade, substituir, de maneira ilegítima, o 
cumprimento de seu impostergável dever por um gesto de infidelidade  
governamental ao que determina a própria Lei Fundamental do Estado. 
(STJ, 2004) 

A saúde como resultante de políticas sociais e econômicas é voltada ao 
reconhecimento da determinação social da saúde, este tema tem como principal 
escopo a saúde interligada com o plano econômico do país.  

[...] se reconhece que a boa saúde contribui para outras prioridades sociais 
como o bem estar, a educação, a coesão social, a preservação do meio-
ambiente, o aumento da produtividade e o desenvolvimento econômico, isso 
gera um “círculo virtuoso” no qual a saúde e os seus determinantes se 
retroalimentam e se  beneficiam mutuamente. Portanto, apoiar a abordagem 
dos determinantes sociais significa compreender o valor que a saúde tem 
para a sociedade e admitir que ela depende de ações que, muitas vezes, 
não têm relação com o setor saúde. Esse chamado da comissão, clamando 
que ações amplas sejam   do modo através do qual fatores de risco 
para a saúde - e os benefícios gerados pelas ações - se dão em todos os 
níveis da governança (local, nacional e global). Visto que tanto os 
problemas quanto as suas soluções são sistêmicos, as políticas públicas 
tem uma importância central - por exemplo, políticas de transporte e 
habitação, no nível local; políticas fiscais, ambientais, educacionais e 
sociais, em nível nacional; e políticas financeiras, comerciais e agrícolas, 
em nível global. (ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE, 2011, p. 8) 

O último e terceiro aspecto, a universalidade/igualdade, tem por objetivo 
garantir a população do Brasil um atendimento mutuo ao que se refere à saúde 
pública. Estas garantias estão fixadas no art. 194 § único: 
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Compete ao Poder Público, nos termos da lei, organizar a seguridade 
social, com base nos seguintes objetivos:  
I - universalidade da cobertura e do atendimento; 
II - uniformidade e equivalência dos benefícios e serviços às populações 
urbanas e rurais; 
III - seletividade e distributividade na prestação dos benefícios e serviços; 
IV - irredutibilidade do valor dos benefícios; 
V - equidade na forma de participação no custeio; 
VI - diversidade da base de financiamento, identificando-se, em rubricas 
contábeis específicas para cada área, as receitas e as despesas vinculadas 
a ações de saúde, previdência e assistência social, preservado o caráter 
contributivo da previdência social;   
VII - caráter democrático e descentralizado da administração, mediante 
gestão quadripartite, com participação dos trabalhadores, dos 
empregadores, dos aposentados e do Governo nos órgãos colegiados. 
(CONSTITUIÇÃO FEDERAL, 1988) 

 

Este artigo da CF delimita os princípios dentro da esfera - saúde, sendo eles 
os acolhidos para a sistematização do SUS, esses temas acolhem os usuários do 
sistema de saúde em sua totalidade, sem discriminação ou escolha por parte de 
seus integrantes. 

 

1.3. DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA PÚBLICO DE SÁUDE E A CRIAÇÃO DO 

SUS  

 

A organização da saúde no Brasil era totalmente diferente dos parâmetros 
que se tem nos dias atuais, de um lado tinha-se a saúde pública que era voltada 
para a prevenção, o ambiente e a coletividade, do outro lado tinha-se a saúde do 
trabalhador, medicina previdenciária, e as modalidades de assistência médica 
liberal, filantrópica e, progressivamente, empresarial. Há de se compreender que 
não havia um sistema integrativo onde todos poderiam ter acesso a saúde, os 
sistemas eram delimitados a pessoas certas, assim, a organização dos serviços de 
saúde, antes da criação do SUS, atendiam separadamente. (PAIM, 2009) 

Com a promulgação da Constituição de 1988 além da implantação da saúde 
como um direito essencial para uma vida digna aos cidadãos brasileiros integrou-se 
a ela um sistema que promove o cuidado integral a saúde da população, esse 
sistema está sob a ótica do artigo 198 da CF 88. 

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. (CONSTITUIÇÃO FEDERAL, 1988) 

Com a instauração do SUS teve a sua sistematização, o artigo 198 nada 
mais é do que a organização desse sistema que visa beneficiar o direito básico para 
a sobrevivência do ser humano brasileiro. O artigo expõe 3 características principais 
para a realização dos atendimentos populacionais, sendo eles: descentralização (é 



VII Encontro de Pesquisa e XI Encontro de Iniciação Científica da FATEB – Telêmaco Borba - PR, 29 e 30 de 
outubro de 2020 

a divisão de responsabilidades dos entes federados para realizar os planejamentos, 
arrecadações de impostos, aplicações de recursos, entre outros referentes a 
saúde),               atendimento integral (responsabilidade do Estado em cuidar dos 
cidadãos em qualquer nível de doença, sendo ela primaria, secundária ou terciária), 
e a participação da comunidade (integração da comunidade para obter melhorias na 
área de saúde local. 

Mesmo com a elaboração de um sistema para saúde coletiva, para que se 
obtivesse sua consumação real precisou-se de mais tempo para aprimoramento 
desse novo instituto. 

[...] essas alterações decorreram de uma conjuntura política bastante 
diferente daquela do período de elaboração da proposta e da aprovação da 
Constituição. Havia, pela primeira vez depois de mais de vinte anos, um 
governo democraticamente eleito, mas que se apresentava politicamente 
frágil e que resultou no processo de cassação do Presidente da Republica. 
Essa conjuntura de instabilidade política do governo propiciou um 
retrocesso na decisão política de viabilizar uma maior participação da 
sociedade no controle do sistema e na definição do financiamento do SUS. 
(SOUZA, 2002, p. 13)  

Um dos problemas enfrentados foi à transição do INAMPS para o SUDS, que 
passava suas competências às instâncias federal, estadual e municipal gestoras. 
Assim, as verbas para custear o sistema implantado deveria vir desses entes, 
contudo, o cenário não era propício, pois acabará de sair de um governo militar, o 
qual deixou cicatrizes irreversíveis, como a falta de organização econômica. 

[...] Um dos fatores determinantes deste entendimento é, provavelmente, o 
papel do Instituto Nacional de Assistência Médica da Previdência Social 
(INAMPS), por meio do Programa de Desenvolvimento de Sistemas 
Unificados e Descentralizado de Saúde nos Estados (SUDS), no período 
imediatamente anterior à aprovação da Lei Orgânica da Saúde e que 
continuou no início da implantação do SUS. O SUDS foi uma iniciativa do 
próprio INAMPS no sentido de universalizar a sua assistência que até então 
beneficiava apenas os trabalhadores da economia formal, com “carteira 
assinada”, e seus dependentes. (SOUZA, 2002, p. 13) 

Segundo Souza (2002), na análise deste processo, é importante destacar 
que, o Sistema Único de Saúde começou a ser implantado por meio de uma 
estratégia que buscou dar caráter universal à cobertura das ações de saúde, até 
então proporcionada pelo INAMPS para os seus beneficiários.  

A Lei N° 8.689/1993 extingue o INAMPS e estabelece que: “As funções, 
competências, atividades e atribuições do INAMPS serão absorvidos pelas 
instâncias federal, estadual e municipal gestoras do Sistema Único de Saúde, de 
acordo com as respectivas competências, critérios e demais disposições das Leis 
N° 8.080, de 19 de setembro de 1990, e 8.142, de 28 de dezembro de 1990”. 

Art. 4º O conjunto de ações e serviços de saúde, prestados por órgãos e 
instituições públicas federais, estaduais e municipais, da Administração 
direta e indireta e das fundações mantidas pelo Poder Público, constitui o 
Sistema Único de Saúde (SUS). 

§ 1º Estão incluídas no disposto neste artigo as instituições públicas 
federais, estaduais e municipais de controle de qualidade, pesquisa e 
produção de insumos, medicamentos, inclusive de sangue e 
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hemoderivados, e de equipamentos para saúde. 

§ 2º A iniciativa privada poderá participar do Sistema Único de Saúde 
(SUS), em caráter complementar. (BRASIL, 1990) 

Com a Lei nº 8.080/1990 o SUS enfim foi instaurado, mas a partir daí o 
sistema entrou em um período de grave crise, pela significativa falta de recursos 
para honrar os compromissos resultantes das definições da Constituição Federal e 
da Lei Orgânica da Saúde que só começou a ser resolvida com a aprovação da 
Contribuição Provisória sobre Movimentação ou Transmissão de Valores e de 
Créditos e Direitos de Natureza Financeira (CPMF), em outubro de 1996, com a Lei 
nº. 9.311/1996. 

O SUS foi divido em Ministério da Saúde: União, Estados, Municípios e 
Distrito Federal; o MS é o "gestor nacional do SUS, formula, normatiza, fiscaliza, 
monitora e avalia políticas e ações, em articulação com o Conselho Nacional de 
Saúde. Atua no âmbito da Comissão Intergestores Tripartite (CIT) para pactuar o 
Plano Nacional de Saúde. Integram sua estrutura: Fiocruz, Funasa, Anvisa, ANS, 
Hemobrás, Inca, Into e oito hospitais federais". (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2020) 

 
União 

A gestão federal da saúde é realizada por meio do Ministério da Saúde. O 
governo federal é o principal financiador da rede pública de saúde. 
Historicamente, o Ministério da Saúde aplica metade de todos os recursos 
gastos no país em saúde pública em todo o Brasil, e estados e municípios, 
em geral, contribuem com a outra metade dos recursos. O Ministério da 
Saúde formula políticas nacionais de saúde, mas não realiza as ações. Para 
a realização dos projetos, depende de seus parceiros (estados, municípios, 
ONGs, fundações, empresas, etc.). Também tem a função de planejar, 
elabirar normas, avaliar e utilizar instrumentos para o controle do SUS. 

Estados e Distrito Federal 

Os estados possuem secretarias específicas para a gestão de saúde. O 
gestor estadual deve aplicar recursos próprios, inclusive nos municípios, e 
os repassados pela União. Além de ser um dos parceiros para a aplicação 
de políticas nacionais de saúde, o estado formula suas próprias políticas de 
saúde. Ele coordena e planeja o SUS em nível estadual, respeitando a 
normatização federal. Os gestores estaduais são responsáveis pela 
organização do atendimento à saúde em seu território. 

Municípios 

São responsáveis pela execução das ações e serviços de saúde no âmbito 
do seu território.  O gestor municipal deve aplicar recursos próprios e os 
repassados pela União e pelo estado. O município formula suas próprias 
políticas de saúde e também é um dos parceiros para a aplicação de 
políticas nacionais e estaduais de saúde. Ele coordena e planeja o SUS em 
nível municipal, respeitando a normatização federal. Pode estabelecer 
parcerias com outros municípios para garantir o atendimento pleno de sua 
população, para procedimentos de complexidade que estejam acima 
daqueles que pode oferecer. (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2020) 
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As divisões elaboradas para regulamentar a gestão financeira do SUS é de 
suma importância, pois estabelece a cada ente suas diligências, assim a 
fiscalização e a efetivação dos direitos a saúde se tornam mais fáceis e corretas.   

Dentro das divisões organizacionais do SUS foram criadas subdivisões as 
quais têm funções de melhorar o desenvolvimento do sistema para a sociedade, 
pois sem organização o direito a saúde não se materializaria, se manteria em uma 
crise constante.  

A Secretaria Estadual de Saúde (SES) é o órgão do estado que tem por 
objetivo a formulação das políticas e ações de saúde, presta apoio aos municípios 
em articulação com o conselho estadual para aprovar e implementar o plano 
estadual de saúde. 

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) planeja, organiza, controla, avalia e 
executa as ações e serviços de saúde em articulação com o conselho municipal e a 
esfera estadual para aprovar e implantar o plano municipal de saúde. 

O Conselho de Saúde, no âmbito de atuação (Nacional, Estadual ou 
Municipal), em caráter permanente e deliberativo, órgão colegiado composto por 
representantes do governo, prestadores de serviço, profissionais de saúde e 
usuários, atua na formulação de estratégias e no controle da execução da política 
de saúde na instância correspondente, inclusive nos aspectos econômicos e 
financeiros, cujas decisões serão homologadas pelo chefe do poder legalmente 
constituído em cada esfera do governo. Cabe a cada Conselho de Saúde definir o 
número de membros, que obedecerá a seguinte composição: 50% de entidades e 
movimentos representativos de usuários; 25% de entidades representativas dos 
trabalhadores da área de saúde e 25% de representação de governo e prestadores 
de serviços privados conveniados, ou sem fins lucrativos. 

A Comissão Intergestores Tripartite (CIT) é o foro de negociação e pactuação 
entre gestores federal, estadual e municipal, quanto aos aspectos operacionais do 
SUS. 

O Conselho Nacional de Secretário da Saúde (Conass) é uma entidade 
representativa dos entes estaduais e do Distrito Federal na CIT para tratar de 
matérias referentes à saúde. 

O Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde (Conasems) é a 
entidade representativa dos entes municipais na CIT para tratar de matérias 
referentes à saúde. 

Os Conselhos de Secretarias Municipais de Saúde (Cosems) são 
reconhecidos como entidades que representam os entes municipais, no âmbito 
estadual, para tratar de matérias referentes à saúde, desde que vinculados 
institucionalmente ao Conasems, na forma que dispuserem seus estatutos. 
(Ministério da Saúde). 

A apresentação dos conselhos e entes ligados à estrutura de organização do 
SUS vem em seus encontros buscando a resolução dos problemas existentes para 
que o direito a saúde chegue a toda população da melhor forma. Mesmo o SUS 
sendo comprometido com o princípio da igualdade, não se pode fechar os olhos 
quanto os seus principais usuários, a população com renda baixa. Os conselhos 
dirigem seus esforços exclusivamente aos segmentos dos usuários e profissionais 
mais injustiçados, assim, é necessário que estas tendências reconheçam as lutas 
sociais das maiorias, contra o sistema financeiro insaciável, é uma luta histórica 
inexorável da sociedade e do Estado. (Conselho Nacional de Saúde) 

O SUS passou por várias modificações até chegar ao sistema utilizado nos 
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dias de hoje, para chegar até aqui ocorreram várias mudanças, discussões e 
movimentos, houve um grande progresso desde a criação da Constituição, mas isso 
ainda é muito novo e tem muito para melhorar, a ideia inicial já não é mais a mesma 
e aos poucos, com muita persistência, ela está se modificando para melhor 
satisfazer o mínimo existencial do cidadão brasileiro. 
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EQUIPARAÇÃO DO CASAMENTO COM A UNIÃO ESTÁVEL 
 
Fernando Ribeiro Henrique Felix Neto1 Maria Eduarda Matos dos Santos2  Gabrielle 

Santangelo Leiner3  Sandra Regina Merlo4 
 
 

RESUMO 
 
Casamento e união estável são duas entidades familiares muito comuns no Brasil, 
que passaram por muitas mudanças ao longo do tempo, sendo assim, ambas têm o 
intuito de formar família e ter um vínculo perante a sociedade. Diante de todo o 
contexto, o presente artigo tem a finalidade de apresentar sobre as duas entidades 
familiares, a fim de explicar as diferenças entre ambos, e quais os prós e contras 
que ainda existem diante da legislação. Para tanto, este artigo se baseou em 
estudos bibliográficos, que auxiliariam o contexto entre casamento e união estável e 
suas definições. A metodologia empregada trata-se de uma pesquisa bibliográfica 
com o fim de apresentar os moldes da legislação, doutrina e do STF sobre a 
equiparação do casamento e união estável. Como conclusão, constatou-se a forma 
que a legislação e a doutrina se posicionaram sobre o tema, e assim identificou as 
medidas necessárias para a equiparação e direito sucessório. 
Palavras-chave: Equiparação, Direito sucessório, Entidade familiar. 
 
 

ABSTRACT 
 
Marriage and stable union are two very commom family entities in Brazil, which have 
undergone many changes over the years, so both are intended to build a family and 
have a bond with a society. In view of the whole context, this article aims to present 
the two family entities, in order to explain the diferences between them, and what are 
the pros and cons that still exist before the legislation. To this end, this article was 
based on bibliographic studies, which would help the context between marriage and 
stable union and this definitions. The methodology used is a bibliographic search in 
order to presente the molds of the legislation, doctrine and the STF on the 
equivalance of marriage and stable union. As a conclusion, it was verified the way 
that the legislation and the doctrine were positioned on the theme, and thus it was 
identified the necessary measures for equal treatment and right of succession. 
Key-words: Equivalence, Inheritane law, Family entity. 
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1. INTRODUÇÃO 

O presente artigo trata-se de um estudo referente a uma discussão teórica 
que tem como base a decisão do Supremo Tribunal Federal - STF no Recurso 
Extraordinário 878.694/MG, que equipara casamento e união estável em termos de 
direito sucessório. O trabalho analisa o julgamento com base no artigo 226, 
parágrafo 3º, da Constituição Federal - CF, que estuda sobre os direitos e garantias 
assegurados e consolidados pela legislação entre o casamento e a união estável. 

 O artigo torna-se relevante em razão da importância da equiparação da 
união estável ao casamento perante a sociedade, tendo em vista que a equiparação 
proporciona aos casais um grau de igualdade, inibindo assim o preconceito, 
desprezo e discriminação, que antes essas pessoas suportavam, pois não gozavam 
do status de casado. Trata-se de um tema atual, aonde se tem entendimento do 
STF para fins sucessórios.   

É fato dizer que o casamento e a união estável são iguais, porém ainda os 
diferem em termos da lei, ou seja, para fins sucessórios, casamento e união estável 
são distintos, tornando-se irrelevante o fato de a união estável ser reconhecida 
como entidade familiar, isso não implica a necessidade de um regime sucessório 
igualitário, uma vez que cada regime possui regras distintas. Os estudos realizados 
sobre a equiparação do casamento com a união estável têm por objetivo identificar 
qual o posicionamento dos legisladores sobre o tema e o que diz a Doutrina sobre 
isso.  Diante deste contexto, apresenta-se a problemática que direciona este estudo: 
Quais são os direitos e garantias assegurados e consolidados pela legislação entre 
o casamento e a união estável? 

 
2. METODOLOGIA 

 

2.1. CLASSIFICAÇÃO DA PESQUISA 

O trabalho proposto é uma abordagem qualitativa, que segundo Minayo 
(2004), permite aprofundar os significados das ações e relações humanas, e 
desvendar o fenômeno e suas origens, captando os distintos significados da 
inserção na vida de cada sujeito.  

 
2.2. MÉTODOS EMPREGADOS 

O presente estudo é feito a partir de pesquisa bibliográfica, que se 
caracteriza também como uma revisão da literatura, pois busca contextualizar, 
investigar e, principalmente, apresentar uma discussão crítica sobre o problema 
(GIL, 2002). Os materiais utilizados foram retirados dos indexadores, Google 
Scholar, Biblioteca Virtual e site do Planalto. 
 
 
3. DESENVOLVIMENTO 

 
3.1 CASAMENTO 
 

O casamento é uma criação história, que engloba diversos valores e crenças, 
deste princípio pode dizer que o casamento ou matrimônio surgiu como forma de 
união de duas pessoas para formação de uma família. Especificamente no Brasil, o 
casamento foi disciplinado pelo direito canônico,  durante o período do Código Civil 
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de 1996, a única forma de instituir família legitima era através do casamento, porém 
a mudança ocorreu quando veio a CF de 1988, que começou a aceitar pela lei 
outras formas de união a fim de formar família. 

Hodiernamente, o matrimônio passou por diversas mudanças ao longo do 
tempo, até chegar no que é atualmente, entretanto, com essas mudanças, a junção 
se foi além de apenas homem e mulher, antes considerado como um fator 
primordial para tal requisito. Nesse mundo globalizado, existem convivências entre 
pessoas do mesmo sexo que fazem essa junção familiar, sendo chamando família 
homoafetiva, entre outros. Esse é um dos vários segmentos que se designou o 
casamento, passando por diversas mudanças e diversas fases, tanto perante a lei 
como em conjunto entre seres humanos. 

Conrado Paulino da Rosa ressalta o conceito moderno de casamento pós -
Resolução CNJ n. 175/2013, ao lecionar que: 

 
O conceito da relação para além do tradicional “homem e mulher” somente 
se fez possível contemporaneamente, considerando que, até hoje, a 
legislação ainda adota o conceito de que o enlace somente é possível aos 
que mantiveram relacionamentos heterossexuais. Todavia, considerando os 
avanços jurisprudenciais, em 2013, o Conselho Nacional de Justiça por 
meio do provimento175 passou a obrigar a todos os Cartórios do Registro 
Civil de Pessoas Naturais do Brasil a celebrar a união entre casais do 
mesmo sexo. 

 
 Segundo Maria Helena Diniz (2010), o casamento é o vínculo jurídico entre 

homem e a mulher livres, que se unem, segundo as formalidades legais, para obter 
o auxílio mutuo e espiritual, de modo que haja uma integração fisiopsíquica, e a 
constituição de família. Sendo assim, o casamento é algo concreto entre duas 
pessoas, que se conectam, em termos da lei, para formar a família tradicional, que 
de acordo com o art. 226 da CF “A família, base da sociedade tem especial 
proteção do Estado”. 

A união de duas pessoas vai além do convívio pessoal, é um conjunto de 
fatores que ambas pessoas celebram, tendo seus prós e contras. Tendo em base 
de convívios familiares, entende-se que o casamento é uma forma de parceria entre 
o casal, que tendem a seguir juntos até o fim da vida. Para ser declarado 
judicialmente esse laço conjugal entre homem e mulher, deve-se ser perante a lei, 
conforme diz o Art. 1.514 do Código Civil, “O casamento se realiza no momento em 
que o homem e a mulher manifestam , perante o juiz, a sua vontade de estabelecer 
vinculo conjugal, e o juiz os declara casados”. 

De acordo com o Código Civil no artigo 1.512 o casamento é de forma: 
 

Art. 1.512. O casamento é civil e gratuita a sua celebração. 
Parágrafo único. A habilitação para o casamento, o registro e a primeira 
certidão serão isentos de selos, emolumentos e custas, para as pessoas 
cuja pobreza for declarada, sob as penas da lei. 

 
 A celebração do casamento civil é de forma gratuita como diz o artigo acima, 
sendo assim facilita o ato solene entre o homem e a mulher para tal ato conjugal. 
 Vale também destacar que necessita ter maioridade penal, ou seja, acima de 
18 anos, ou acima de 16, mas nesses casos requer autorização dos responsáveis 
para tal ato, conforme o Art. 1.517 do Código Civil, que diz “ O homem e a mulher 
com dezesseis anos podem casar, exigindo-se autorização de ambos os pais, ou de 
seus representantes legais enquanto não for atingida a maioridade civil”. Ainda 
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citando o mesmo artigo, Art. 1.517 do Código Civil, parágrafo único, diz “Se houver 
divergência entre os pais, aplica-se o disposto único do Art. 1.631”. 

De acordo com o Art. 1.631 do Código Civil: 

Art. 1.631. Durante o casamento e a união estável, compete o poder familiar 
aos pais; na falta ou impedimento de um deles, o outro o exercerá com 
exclusividade. 

Ainda assim, há muito o que melhorar, como forma de pensar e agir sobre tal 
assunto. O casamento como já dito é uma junção a fim de formar família, fazendo 
com que as duas pessoas, seja de qualquer sexo, possam viver em harmonia 
perante a sociedade atual. 

3.2. UNIÃO ESTÁVEL 
  

 De acordo com o Código Civil no Artigo 1.723 a União Estável é 
configurada: 
 

Art. 1.723. É reconhecida como entidade familiar a união estável entre o 
homem e a mulher, configurada na convivência pública, contínua e 
duradoura e estabelecida com o objetivo de constituição de família. 
§ 1 

o 
A união estável não se constituirá se ocorrerem os impedimentos do 

art. 1.521; não se aplicando a incidência do inciso VI no caso de a pessoa 
casada se achar separada de fato ou judicialmente. 
§ 2 

o 
As causas suspensivas do art. 1.523 não impedirão a caracterização 

da união estável. 
Art. 1.724. As relações pessoais entre os companheiros obedecerão aos 
deveres de lealdade, respeito e assistência, e de guarda, sustento e 
educação dos filhos. 
Art. 1.725. Na união estável, salvo contrato escrito entre os companheiros, 
aplica-se às relações patrimoniais, no que couber, o regime da comunhão 
parcial de bens. 
Art. 1.726. A união estável poderá converter-se em casamento, mediante 
pedido dos companheiros ao juiz e assento no Registro Civil. 
Art. 1.727. As relações não eventuais entre o homem e a mulher, impedidos 
de casar, constituem concubinato. 

 
 O casamento solene que configura um ato jurídico formal e a união 

estável é um fato. Desde o início é preciso ressaltar que a união estável é fato e não 
ato. Nasce à união estável da convivência, simples fato jurídico que evolui para a 
constituição de ato jurídico, em face dos direitos que brotam dessa relação. Paulo 
Lôbo diz ser a união estável em ato-fato jurídico, por não necessitar de qualquer 
manifestação ou declaração de vontade para que produza seus efeitos jurídicos. 
(DIAS, 2013, p. 176) 

 De modo que se reunidos os requisitos exigidos pelo art. 1.723 do Código 
Civil de 2002, quais sejam: 

 Relacionamento entre homem e mulher (e aqui também devem 
ser lidos os casos homoafetivos); 

 Convivência pública, contínua e duradoura; 

 Objetivo de constituição de família. 

Não há mais como a exigência de prazo (como havia na Lei 8.971/94) e 
com os recentes julgados do STJ e STF deverá haver o mesmo tratamento dos 
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casos de casamento para os fins de sucessão/herança nos casos de envolvendo 
união estável. 

A par da família, tradicionalmente constituída pelo casamento, enxergou a 
“entidade familiar” que conceituou no art. 226,§ 3º : 

 Art.226, § 3º Para efeito da proteção do Estado, é reconhecida a união 
estável entre o homem e a mulher como entidade familiar, devendo a lei 
facilitar sua conversão em casamento. 

A disposição, a princípio muito controvertida, vem sendo objeto de 
consideração dos juristas, e ganhando nitidez na medida em que melhor se definem 
os seus contornos.  De modo que o constituinte de 1988 passou a considerar as 
uniões extraconjugais como realidade jurídica, e não apenas como um fato social. 
Deixando assim os aspectos negativos de lado, no momento em que as colocou 
sob a “Proteção do Estado”. Não se pode eliminá-la do âmbito do direito das 
Famílias, de modo que a Constituição as insere no art. 226 CF. De modo que vem a 
caracterizar o mesmo como “Entidade familiar”. 

 

3.3 DIREITO SUCESSÓRIO 
 
 No Direito Sucessório, como o próprio nome já indica, é a sucessão de algo, 
ou seja, uma sucessão de um bem de uma pessoa para outra, sucessão de imóvel, 
carro, várias sucessões que se dá através de inter vivos – durante a vida - ou causa 
mortis – após a morte.  

 Tendo isso como base, Eduardo de Oliveira Leite assevera: 
 

“Na medida em que entre a vida e a morte se decide todo o complexo 
destino da condição humana. O aludido direito se esgota exatamente na 
ideia singela, mas imantada de significações, de continuidade para além da 
morte, que se mantém e se projeta na pessoa dos herdeiros. A sucessão, 
do latim succedere (ou seja, vir ao lugar de alguém), se insere no mundo 
jurídico como que a afirmar o escoamento inexorável do tempo conduzindo-
nos ao desfecho da morte que marca, contraditoriamente, o início da vida do 
direito das sucessões”. 

   
Deste modo, é inegável a importância do direito sucessório, basicamente 

trazendo pro ramo do direito civil e o direito das famílias, a sucessão é de extrema 
importância, visto que a mesma tem continuidade após a morte, pois os bens 
continuam a existir e são passados de gerações a gerações. 

Submergindo na questão de herança, de acordo com o Art. 5, inciso XXX da 
CF de 1988, “É garantido o direito de herança.” E ainda assim, diz o Art. 266, inciso 
6 da CF de 1988, “Os filhos, havidos ou não da relação do casamento, ou por 
adoção, terão os mesmos direitos e qualificações, proibidas quaisquer designações 
discriminatórias relativas à filiação.” Acercar-se como teoria, é possível dizer sobre 
os fundamentos do direito sucessório, desde sua ordem religiosa nos tempos 
antigos até os dias atuais. 

Trazendo desde os tempos da antiguidade, o direito sucessório era visto 
como forma de continuidade comando entre as famílias mais poderosas na época. 
Assim, os bens, eram passados pelo comando do chefe da família para o filho em 
especifico, pois acreditava-se que a divisão assim era melhor, pois não necessitava 
fazer a separação entre vários filhos na família. Assim, com o passar do tempo, e 
com muitas mudanças ocorrendo, a separação dos bens ainda acaba em 
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discussões, brigas, e vários outros fatores. Ainda tem muito o que melhorar, 
especialmente no que tange o casamento e a união estável. 

De acordo o Art. 1658 do CC de 2002, estabelece que: 
 

Art. 1.658. No regime de comunhão parcial, comunicam-se os bens 
que sobrevierem ao casal, na constância do casamento, com as exceções 
dos artigos seguintes. 

 

Sendo assim, seguindo essa premissa, a comunhão parcial de bens ocorre 
que o regime é legal ou supletório no Direito Brasileiro, ocorre entre os cônjuges, 
sendo ela nula ou ineficaz, seguindo os preceitos do Art.1.640, caput, do CC de 
2002, “ Não havendo convenção, ou sendo ela nula ou ineficaz, vigorará, quanto 
aos bens entre os cônjuges, o regime da comunhão parcial.” 

A base que se refere o direito sucessório, ainda causa questionamentos 
sobre a equiparação do casamento com a união estável, ainda longe de chegar ao 
final, pois ainda não se tem como garantia a igualdade para ambos. A base de 
discussão do STF no Recurso Extraordinário 878.694/MG retrata exatamente o que 
está em vigor nessa sucessão e equiparação entre casamento e união estável. 

Art. 1.790 do CC de 2002, ressalta que: 
 

Art.1790. A companheira ou o companheiro participará da sucessão do 
outro, quanto aos bens adquiridos onerosamente na vigência da união 
estável, nas condições seguintes: 
I - se concorrer com filhos comuns, terá direito a uma quota equivalente à 
que por lei for atribuída ao filho; 
II - se concorrer com descendentes só do autor da herança, tocar-lhe-á a 
metade do que couber a cada um daqueles; 
III - se concorrer com outros parentes sucessíveis, terá direito a um terço da 
herança; 
IV - não havendo parentes sucessíveis, terá direito à totalidade da herança. 

A partilha dos bens acaba afetando todo o processo de sucessão nesse 
caso. 

3.4 DISCUSSÕES DO STF 

É incontestável as polêmicas geradas em relação às discussões do STF, 
uma vez que o mesmo busca melhores entendimentos de leis já aplicadas. Desse 
modo, diante da decisão que concedeu ao companheiro o direito ao recebimento da 
herança com os mesmos direitos sucessórios conferidos ao cônjuge, é de suma 
relevância se atentar para os impactos desse novo entendimento. 

No dia 11 de maio, o Supremo Tribunal Federal (STF) definiu inconstitucional 
o art. 1.790 do Código Civil, que determinava regras diferentes para a herança no 
caso de União Estável. A conclusão do Tribunal foi de que não existe elemento de 
discriminação que justifique o tratamento diferenciado entre cônjuge e companheiro 
estabelecido pelo Código Civil, estendendo esses efeitos independentemente de 
orientação sexual.  

O artigo citado previa participação da companheira na sucessão dos bens 
adquiridos onerosamente na vigência da União Estável, de modo que  o 
companheiro nada herdava dos bens particulares do falecido e ainda concorria na 
herança dos bens comuns, com os parentes colaterais, a exemplo de irmãos, 
sobrinhos, tios e primos, resguardada a ordem de vocação hereditária. Cabendo à 
companheira sobrevivente a totalidade da herança somente na hipótese de não 
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haver nenhum parente que possa herdá-la. Por outro lado, o art. 1.829 do Código 
Civil, assegura à cônjuge status de herdeira necessária, juntamente com os 
descendentes e ascendentes, de modo que, na ausência destes, cabe à cônjuge 
sobrevivente a totalidade da herança, independentemente do regime de bens. 

Embora o julgamento do Recurso Extraordinário nº 878.694 tenha sido 
concluído em maio de 2017, a decisão trouxe graves dúvidas que ainda necessitam 
de esclarecimentos. Isso porque o referido tribunal não havia estabelecido a partir 
de qual data deveriam ser conferidos aos companheiros os mesmos direitos 
sucessórios até então aplicáveis apenas aos cônjuges. 

Por conseguinte, restasse esclarecida. 
Com a publicação da decisão constou expressamente que o entendimento 

firmado é aplicável apenas aos inventários judiciais em que não tenha havido 
trânsito em julgado da sentença de partilha, e às partilhas extrajudiciais em que 
ainda não haja escritura pública (ou seja, não concluídas). 

De modo que, aqueles que têm inventários em andamento podem se valer da 
referida decisão de modo a aplicar, aos companheiros, a regra sucessória contida 
no artigo 1.829, do Código Civil, tanto na esfera judicial quanto na extrajudicial, 
desde que a partilha ainda não tenha sido definida. 
 
3.5 DOUTRINA E SUA FUNDAMENTAÇÃO 
  

As discussões realizadas sobre a equiparação entre casamento e união 
estável, são relevantes aos termos e tempos que se presencia atualmente, com a 
prática e a facilidade de fazer união entre casais a fim de se formar família, os 
legisladores e a própria Doutrina se veem em constante mudança a fim de 
conseguir atingir de forma adequada e lucida essa equiparação, principalmente no 
que tange a sucessão mortis causa. 

A Carta Magna ressalva em seu Art.266, caput e os incisos 1° e 3° que: 
 

Art. 226. A família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado. 
§ 1º O casamento é civil e gratuita a celebração. 
§ 3º Para efeito da proteção do Estado, é reconhecida a união estável entre 
o homem e a mulher como entidade familiar, devendo a lei facilitar sua 
conversão em casamento. 
 

O casamento e união estável perante a lei são iguais, dentro dos moldes 
jurídicos necessários para tal, mas a grande e problemática discussão é o direito 
sucessório entre o cônjuge e o companheiro (a). 

Com base na decisão do STF no Recurso Extraordinário 878.694/MG, já 
citado, os direitos sucessórios se igualam entre união estável e casamento, sendo 
assim, a união estável goza dos mesmos benefícios e princípios que o casamento 
possui. 

Ocorre que a Doutrina trata alguns artigos do CC, como inconstitucionais, 
porém, também relacionados pela jurisprudência. Sendo a base da discussão 
também, trata-se do Art.226, inciso 3 da CF, já citado, que mesmo tendo a 
equiparação entre casamento e união estável, a princípio o direito sucessório nesse 
caso não tem equiparação. Trazendo os Art. 1 .829 do CC, que relata sobre a 
sucessão do cônjuge, em conjunto com o Art. 1.790 do CC, que ressalva sobre a 
herança dos companheiros.  

Art. 1.829 do CC, relata que: 
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Art. 1.829. A sucessão legítima defere-se na ordem seguinte: (Vide Recurso 
Extraordinário nº 646.721) (Vide Recurso Extraordinário nº 878.694) 
I - aos descendentes, em concorrência com o cônjuge sobrevivente, salvo 
se casado este com o falecido no regime da comunhão universal, ou no da 
separação obrigatória de bens (art. 1.640, parágrafo único); ou se, no 
regime da comunhão parcial, o autor da herança não houver deixado bens 
particulares; 
II - aos ascendentes, em concorrência com o cônjuge; 
III - ao cônjuge sobrevivente; 
IV - aos colaterais. 

De acordo com o Art. 1.790: 

A companheira ou o companheiro participará da sucessão do outro, quanto 
aos bens adquiridos onerosamente na vigência da união estável, nas 

condições seguintes: (Vide Recurso Extraordinário nº 646.721) (Vide 

Recurso Extraordinário nº 878.694) 
I - se concorrer com filhos comuns, terá direito a uma quota equivalente à 
que por lei for atribuída ao filho; 
II - se concorrer com descendentes só do autor da herança, tocar-lhe-á a 
metade do que couber a cada um daqueles; 
III - se concorrer com outros parentes sucessíveis, terá direito a um terço da 
herança; 
IV - não havendo parentes sucessíveis, terá direito à totalidade da herança. 
 

Os artigos retratam sobre as sucessões e suas garantias, porém não explicita 
e ainda diverge o tratamento de igualdade do casamento a união estável. A 
desigualdade é bem clara, no Art. 1.790, o cônjuge concorre com os descentes, 
recebendo cota igual aos filhos que tem direito a receber, porém não havendo 
descendentes a desigualdade se torna ainda pior.  

 Foi reconhecido pelo STF, em 10/05/2017, no Recurso Extraordinário 
n°878.694, na relação do Ministro Luís Roberto Barroso, a igualdade entre 
casamento e união estável no que tange o direito de sucessão. Ainda assim, segue 
o recorte do voto  do Ministro Luiz Edson Fachin "O casamento como a união 
estável são modalidades de conjugalidade constitucionalmente 
asseguradas, inexistindo, portanto, hierarquia entre essas modalidades no texto 
constitucional, impondo-se, quanto ao que igual, tratamento isonômico." 

4. CONCLUSÃO 

  
O presente artigo busca apresentar os direitos e garantias assegurados e 

consolidados pela legislação entre o casamento e a união estável em matéria de 
sucessão e sua equiparação aos moldes constitucionais legais. Em virtude dos 
fatos mencionados, afasta -se a sua equiparação ao casamento. Uma vez que "a lei 
facilitará a sua conversão em casamento". Não cogita se conversão, tratasse do 
mesmo conceito. Entretanto, União Estável e casamento "são instituídos diversos". 

Passando por diversas fases, o casamento sempre foi o pilar para base de 
entidade familiar conforme mencionado no próprio artigo, com o decorrer dos anos 
a evolução de entidade familiar foi sofrendo mudanças e consequentemente a 
legislação em si junto com sua doutrina teve que se adequar para tal.  

http://www.stf.jus.br/portal/processo/verProcessoAndamento.asp?incidente=4100069
http://www.stf.jus.br/portal/processo/verProcessoAndamento.asp?incidente=4100069
http://www.stf.jus.br/portal/processo/verProcessoAndamento.asp?incidente=4744004
http://www.stf.jus.br/portal/processo/verProcessoAndamento.asp?incidente=4100069
http://www.stf.jus.br/portal/processo/verProcessoAndamento.asp?incidente=4100069
http://www.stf.jus.br/portal/processo/verProcessoAndamento.asp?incidente=4744004
https://www.jusbrasil.com.br/legislacao/188546065/constitui%C3%A7%C3%A3o-federal-constitui%C3%A7%C3%A3o-da-republica-federativa-do-brasil-1988
https://www.jusbrasil.com.br/legislacao/188546065/constitui%C3%A7%C3%A3o-federal-constitui%C3%A7%C3%A3o-da-republica-federativa-do-brasil-1988
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Dentro da nossa carta magna e no Código Civil, temos essa validade de 
outras uniões que se desenvolvem a fim de ter um laço familiar. Em relação ao 
Código Civil de 2002 e as discussões do Supremo Tribunal Federal (STF), esses 
que buscam se adaptar ás mudanças sociais de modo a entender as expectativas 
de seus sujeitos, pois muitos direitos que antes não existiam, ou não eram 
aplicados corretamente a determinadas situações, agora se fazem presentes no 
ordenamento jurídico, garantindo assim os mesmos direitos e garantias sem 
diferenças para ambos. 
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RESUMO 
 
O presente trabalho tem como objetivo analisar a necessidade de uma tipificação 
penal para a bigamia, ponderando se as outras ramificações do Direito são capazes 
de proteger com excelência o bem jurídico tutelado por tal tipificação, considerando 
o Princípio da Intervenção Mínima, bem como o caráter subsidiário do Direito Penal, 
sem negar a importância da família e do casamento a nível social. Tudo isso 
utilizando-se de uma pesquisa de natureza aplicada, isto é, buscando 
conhecimentos de aplicação prática para a problemática apontada, de maneira 
exploratória – uma vez que tem como objetivo a familiarização com a problemática –, 
qualitativa – por buscar analisar fenômenos que não podem ser analisados 
quantitativamente por serem demasiadamente subjetivos. Empregando-se, ainda, o 
método dedutivo, utilizando-se da pesquisa bibliográfica na doutrina majoritária, bem 
como em periódicos que abordam o tema. Concluindo-se, por fim, pela 
descriminalização do delito ante à natureza do Direito Penal como ultima ratio, tal 
como ocorrera com o delito de adultério. 
Palavras-chave: Bigamia; Descriminalização; Direito Penal.  
 
 
 

ABSTRACT 
 
The present work aims to analyze the need for a criminal classification for bigamy, 
considering whether the other branches of the Law are capable of protecting with 
excellence the legal property protected by such classification, considering the 
Minimum Intervention Principle, as well as the subsidiary character Criminal Law, 
without denying the importance of family and marriage at a social level. All this using 
an applied research, that is, seeking knowledge of practical application to the 
problematic pointed out, in an exploratory way - since it aims to familiarize with the 
problematic -, qualitative - by seeking to analyze phenomena that do not they can be 
analyzed quantitatively because they are too subjective. Also using the deductive 
method, using bibliographic research in the majority doctrine, as well as in periodicals 
that address the theme. Concluding, finally, by the decriminalization of the crime 
before the nature of the Criminal Law as ultima ratio, as it had happened with the 
crime of adultery. 
Key-words: Bigamy; Decriminalization; Criminal Law. 
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1. INTRODUÇÃO 

Ao longo da história o Direito vem exercendo seu papel de acompanhar as 
mudanças da sociedade, bem como de organizá-la. Fato é que o ser humano é 
autodestrutivo e precisa de leis que positivem valores atemporais a fim de que a 
organização seja preservada e a ordem perpetuada. Tais valores atemporais podem 
ser definidos como aqueles que propagam a ética e a moral. 

Neste sentido, quando da elaboração do Código Penal vigente, o legislador 
buscou tutelar os bens mais importantes para a sociedade, instituindo ao Direito 
Penal o caráter de ultima ratio, isto é, a última saída, aquela à qual se recorre 
quando todos os outros caminhos falharem. 

Dito isto, observe-se que em meados do século XVIII, a crescente imigração, 
em sua maioria de países Europeus, como Espanha e Portugal, países estes 
predominantemente católicos, a cultura cristã buscou reforçar a importância da 
monogamia na sociedade4. 

Séculos mais tarde, com a elaboração do Código Penal de 1940, tal cultura se 
manteve, e a Bigamia foi tipificada como crime, na tentativa de proteger um dos bens 
jurídico tutelados pelo Direito Penal neste códice: a família, a qual era constituída 
pelo casamento monogâmico. 

Assim, a família, como uma instituição que cria e norteia valores a nível 
social, sendo um dos pilares atemporais que mantém a sociedade desde seus 
primórdios e, bem como o casamento, como um dos principais formadores do núcleo 
familiar, adentrou a este rol de bens tutelados. 

Desta tutela, dentre outros, adveio, como crime sujeito à penalidade na 
legislação penal, a tipificação do delito de bigamia. Assim, a grosso modo, a bigamia 
consiste em contrair novas núpcias com novo cônjuge, com consciência e vontade, 
sem se desvincular do cônjuge anterior, como bem dispõe o Código Penal de 1940 
em seu artigo 235, caput.5 

Ocorre que ao analisar o delito como um todo, bem como as demais 
ramificações do Direito que protegem a família e o matrimônio e os princípios que 
regem o Direito Penal, em especial o Princípio da Intervenção Mínima, depreende-se 
que tal tipificação não cabe ao Direito Penal, e é justamente isso que se buscará 
analisar no presente ensaio. 

Isto é, na expectativa de uma possível e hipotética elaboração de nova 
legislação penal de maneira compilada, seria o delito de Bigamia indispensável para 
que se proteja bens jurídico inquestionavelmente importantes para a sociedade? 

Assim, o presente ensejo tem como objetivo geral analisar a necessidade da 
tipificação do delito de bigamia na legislação penal vigente. Ademais, como objetivos 
específicos, busca-se analisar a importância da família e do casamento a nível 
social, entender a visão doutrinária sobre o delito, analisar se existem outras 
ramificações do Direito capazes de evitar que o que se pretendeu proteger ao 
tipificar a bigamia não fique à mercê da sorte, confrontar tal delito com o Princípio da 
Intervenção Mínima e, por fim, discutir uma possível descriminalização do delito. 

 
 
 
 

                                                 
4 FERRO, Viviane; PERLIN, Edson. A descriminalização da bigamia na sociedade brasileira. Disponível em: 

<https://www.fag.edu.br/upload/contemporaneidade/anais/594c15d2e1fab.pdf> Acesso em: 09 nov de 2019. 
5 Idem. 
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2. METODOLOGIA 

No presente estudo, realizar-se-á uma pesquisa de natureza aplicada, 
buscando conhecimentos de aplicação prática para a problemática apontada, de 
maneira exploratória - uma vez que tem como objetivo a familiarização com a 
problemática -, qualitativa – por buscar analisar fenômenos que não podem ser 
analisados quantitativamente por serem demasiadamente subjetivos -. Empregar-se-
á, ainda, o método dedutivo, utilizando-se da pesquisa bibliográfica na doutrina 
majoritária, bem como em periódicos que abordem o tema.  

 
3. DESENVOLVIMENTO 

3.1. A FAMÍLIA E O CASAMENTO 

O conceito de família veio sofrendo alterações no decorrer dos anos, de 
maneira que atualmente, não existe um modelo convencional e padronizado, mas 
segue os movimentos que constituem as relações sociais. 

Nesse sentido, Cristiano Chaves6 leciona: 
 

Sob a égide do código Civil de 1916, cuja estrutura era exclusivamente 
matrimonializada (somente admitida a formação da família pelo casamento), dizia-
se que o Direito de família era o complexo de normas e princípios que regulam a 
celebração do casamento, sua validade e os efeitos que dele resultam, as 
relações entre pais e filho, o vínculo de parentesco e os institutos complementares 
da tutela, curatela e da ausência. 
 

Assim, depreende-se que, tendo como herança o conceito de família disposta 
no Código Civil de 1916, a família de 1940 – ano em que se consagrara a legislação 
penal que até hoje vige – era aquela em que se perpetuava o regime do “até que a 
morte nos separe”, impondo que o vínculo do casamento perdurasse a qualquer 
custo. Esta era, principalmente, patriarcal e vista como indispensável à formação do 
patrimônio através da transmissão hereditária dos bens independente de laços 
afetivos. Outrossim, conferia-se a entidade familiar um caráter reprodutivo e, uma 
vez que assim a sociedade se organizava, o Direito dessa forma tutelou e positivou.7 

Contudo, superada esta visão, surgem novas observações e uma nova 
perspectiva da família a partir da Carta Magna de 1988, uma vez que a instituição 
familiar passou a ser vista de maneira diversa, sendo pluralizada, respeitando o 
direito de escolha e a liberdade de cada indivíduo, atribuindo a esta um caráter 
subjetivo, não mais sendo uma instituição estabelecida somente pelo disposto em 
lei, bem como o casamento, que deixou de ser a única forma de se constituir uma 
entidade familiar.8 

Ademais, a Constituição Federal9 prevê, em seu artigo 226, caput, a proteção 
da família, aduzindo que: “A família, base da sociedade, tem especial proteção do 
Estado.”. 

                                                 
6 CHAVES, Cristiano de Farias; ROSENVALD, Nelson. Direito das Famílias. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2008, 

p. 23. 
7
 MAIA, Diones Souza. O Crime de Bigamia na Sociedade Moderna. Disponível em: 

<https://meuartigo.brasilescola.uol.com.br/atualidades/o-crime-bigamia-na-sociedade-moderna.htm> Acesso em: 
10 nov de 2019. 
8
 Idem. 

9
 BRASIL. [Constituição (1988)]. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Brasília, DF: 

Presidência da República, [2016]. Disponível 
em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituiçao.htm>. Acesso em: 10 nov de 2019. 
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Quanto a esta proteção constitucional, leciona Guilherme de Souza Nucci 
apud Guilherme Calmon Nogueira da Gama10: 

 
A Constituição Federal preceitua ser a família a base da sociedade, merecedora 
de especial proteção do Estado (art. 226, caput, CF) [...]. O primeiro texto 
constitucional que, expressamente, fez referência à família é o de 1934. Nessa 
Constituição, mencionava-se ser a família constituída pelo casamento indissolúvel, 
gozando de especial proteção do Estado. O mesmo foi previsto pelas 
Constituições de 1937, 1946 e 1967, inclusive com a Emenda Constitucional 1, de 
1969. Em 1977, afastou-se a indissolubilidade do casamento, instituindo-se o 
divórcio no Brasil. A Constituição de 1988, apesar de inovadora na 
conceituação de família e de sua formação, continuou privilegiando o 
casamento como figura central na origem da entidade familiar. (grifou-se) 

 

Vê-se, portanto, que o casamento não é mais a única forma de se constituir 
família, contudo, segue sendo a principal, conforme bem colocou Nucci, restando 
clara sua importância a nível social. 

Assim, destacada a importância do matrimônio como forma de constituição da 
entidade familiar, Clóvis Bevilaqua11 define tal instituto da seguinte maneira: 

 
O casamento é um contrato bilateral e solene, pelo qual um homem e uma mulher 
se unem indissoluvelmente, legalizando por eles suas relações sexuais, 
estabelecendo a mais estreita comunhão de vida e interesses, e comprometendo-
se a criar e a educar a prole, que de ambos nascer. 

 

 O Código Civil12, por sua vez, em seu artigo 1.511, o preceitua como: 
“comunhão plena de vida, com base na igualdade de direitos e deveres dos 
cônjuges.”. 

Entretanto, para que o casamento seja revestido de validade, faz-se 
necessário que sejam preenchidos alguns requisitos, os quais se apresentam como 
forma de impedimentos previstos em um rol taxativo na legislação civil vigente. 

Tais impedimentos vedam a realização do casamento, sendo a existência de 
casamento anterior um dos impedimentos especificados no rol.  

Contudo, a simples existência de casamento anterior, da qual a pessoa em 
questão tenha se divorciado devidamente, não constitui referido impedimento, o que 
o constitui é o fato desta pessoa ainda ser casada. E neste caso, além da 
impossibilidade de se contrair este novo matrimônio, o agente ainda incorrerá em 
uma tipificação penal, sujeito à sanção que lhe cabe nesta senda, caracterizando o 
delido de bigamia.  

Assim, eis que vencida a conceituação da família e do instituto do casamento, 
passa-se à análise do delito de bigamia propriamente dito, bem como dos conceitos 
a ele impingidos.  

 
 
 
 
 

                                                 
10

 NUCCI, Guilherme de Souza. Curso de Direito Penal: vol. 3. 3. Ed. Rio de Janeiro: Editora Forense, 2018, p. 

297. 
11

 BEVILÁQUA. Clóvis. Direito de Família. Rio de Janeiro: Ed. Rio, 1976, p. 105. 
12 BRASIL. Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002. Institui o Código Civil. Diário Oficial da União: seção 1, 

Brasília, DF, ano 139, n. 8, p. 1-74, 11 jan. 2002. PL 634/1975. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/l10406.htm> Acesso em: 10 nov de 2019. 
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3.2. DO DELITO DE BIGAMIA 

3.2.1. Conceito 

Em que pese a importância da família e do casamento como principal 
instrumento para que se origine a primeira, a lei buscou proteger tais institutos, 
apresentando o conceito de bigamia.  

 A concepção de bigamia data do direito romano, conforme leciona Guilherme 
de Souza Nucci apud Galdino Siqueira13: 

 
No direito romano, primeiramente, a bigamia era motivo de infâmia, com as 
consequências decorrentes dessa condição, passando muito depois a ser passível 
de pena criminal, especialmente pela influência do cristianismo, sem, contudo, 
assumir posição autonômica, considerando-se o caso de modo diverso, ora como 
adultério, ora como estupro. 

 

Quanto aos parâmetros históricos deste delito no Brasil, discorre Maia14: 
 

Na história do Brasil, o crime de bigamia vem desde as ordenações Filipinas que, 
em seu Livro V, Título XIX, determinava que: "Todo homem que sendo casado e 
recebido uma mulher, e não sendo o matrimônio julgado por inválido per juízo da 
Igreja, se com outra casar, morra por isso, dando em seguida, igual tratamento ao 
ato praticado por mulher". Delito este que também foi normatizado no Código 
Penal do Império em 1830, no Código Penal Republicano em 1890, nestes 
denominado de crime de polygamia, onde se configurava o crime ao contrair 
casamento mais de uma vez sem estar com o anterior dissolvido por sentença de 
nulidade daquele contrato, ou ainda por morte de um dos cônjuges, e por último o 
Código Penal de 1940 [...]. 

 

Desse modo, tem-se que a família é a base da sociedade, e o casamento é o 
alicerce sobre a qual a primeira é construída. Por este motivo, o legislador, na 
elaboração da legislação penal vigente, buscou blindar este instituto de tamanha 
importância que é o casamento. 

Assim, tal proteção do que é sagrado e de valor inestimável para o coletivo, 
resultou na tipificação do delito de bigamia, o qual encontra previsão no artigo 235 
do Código Penal15, que assim dispõe: 

 
Art. 235 - Contrair alguém, sendo casado, novo casamento: 
Pena - reclusão, de 2 (dois) a 6 (seis) anos. 
§ 1º - Aquele que, não sendo casado, contrai casamento com pessoa 

casada, conhecendo essa circunstância, é punido com reclusão ou detenção, de 1 
(um) a 3 (três) anos. 

§ 2º - Anulado por qualquer motivo o primeiro casamento, ou o outro por 
motivo que não a bigamia, considera-se inexistente o crime. (grifou-se) 

 

Ou seja, referido delito descreve a situação da pessoa que possui dois 
cônjuges, numa tentativa de alcançar o indivíduo que se casa mais de uma vez, 
independendo de quantas.16 

                                                 
13 NUCCI, Guilherme de Souza. Curso de Direito Penal: vol. 3. 3. Ed. Rio de Janeiro: Editora Forense, 2018, p. 

298. 
14 MAIA, Diones Souza. O Crime de Bigamia na Sociedade Moderna. Disponível em: 

<https://meuartigo.brasilescola.uol.com.br/atualidades/o-crime-bigamia-na-sociedade-moderna.htm> Acesso em: 
10 nov de 2019. 
15 BRASIL. Decreto-Lei 2.848, de 07 de dezembro de 1940. Código Penal. Diário Oficial da União, Rio de 

Janeiro, 31 dez. 1940. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del2848compilado.htm> 
Acesso em: 10 nov de 2019. 
16 BITENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de Direito Penal: Parte Especial 4. 12. Ed. São Paulo: Saraiva, 2019. 
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Nesse sentido, uma vez explanado em que consiste a bigamia como 
tipificação penal, cabe explicar a classificação doutrinária do referido delito. 

 
3.2.2. Viés Doutrinário 

Na concepção da doutrina majoritária, o bem jurídico protegido é a proteção 
do Estado para com o matrimônio, isto é, proteger a entidade familiar de tudo que 
possa vir ameaçar a relação monogâmica, a qual é regra nas sociedades ocidentais. 
Observe-se o que leciona Fernando Capez17: 

 
Em reforço à legislação civil, o Código Penal tipificou como crime a conduta 
daquele que, sendo casado, contrai novo vínculo matrimonial. Busca-se com essa 
previsão tutelar a instituição do casamento e a organização familiar que dele 
decorre, estrutura fundamental do Estado, que são colocadas em risco com as 
novas núpcias. 

 

Neste mesmo sentido, tem-se a visão de Bitencourt18 quanto ao objeto 
material e jurídico do delito em apreço: “O objeto material é o casamento. O objeto 
jurídico é o interesse estatal na preservação da família como base da sociedade e 
do casamento monogâmico, eleito como a forma mais estável de constituição 
familiar.”. 

Para Nucci19, o interesse estatal do qual advém a tutela do delito seria a 
preservar o casamento monogâmico. No mesmo sentido, ensina Damásio (2015, p. 
229), aduzindo que no referido delito, “a lei penal tutela a ordem jurídica matrimonial, 
assentada no princípio do casamento monogâmico".  

Para Greco20, por sua vez, o bem juridicamente tutelado na bigamia seria “a 
instituição do matrimônio, relativa ao casamento monogâmico”, contudo, não se 
deixa de aferir a devida proteção à “família”.  

Assim, observe-se que a doutrina majoritária é uníssona em afirmar que o tipo 
penal da bigamia busca a proteção do casamento monogâmico, bem como da 
família. 

A conduta típica, por sua vez, encontra-se no verbo contrair, ou seja, contrair 
ou assumir novo casamento.21  

Quanto aos sujeitos ativo e passivo, ensina Nucci22: 
 

O sujeito ativo somente pode ser a pessoa casada. O sujeito passivo é o Estado, 
em primeiro lugar, que tem o interesse maior na preservação da base da sociedade, 
que é a entidade familiar monogâmica. 2.4 2.5 Tanto isso é realidade que o sujeito, 
ainda que contando com a concordância do primeiro cônjuge, continuará sendo 
punido se contrair novo matrimônio. Entretanto, em segundo plano, está também o 
cônjuge do primeiro casamento. Pode ser considerado, ainda, o segundo cônjuge, 
caso não saiba que se está casando com pessoa impedida. 

 

O elemento subjetivo, por sua vez, é o dolo consubstanciado pela vontade 
livre e consciente de contrair novo matrimônio enquanto o primeiro ainda vige, 
inexistindo modalidade culposa, isto é, não estando o agente ciente da existência do 
matrimônio anterior, incorrerá em erro, excluindo o dolo. Contudo, um resquício de 

                                                 
17 CAPEZ, Fernando. Curso de Direito Penal: Parte Especial. Vol. 3. 17. Ed. São Paulo: Saraiva, 2019, p. 247. 
18 BITENCOURT, Cezar Roberto. op. cit., p. 301. 
19 NUCCI, Guilherme de Souza. Curso de Direito Penal: vol. 3. 3. Ed. Rio de Janeiro: Editora Forense, 2018. 
20 GRECO, Rogério. Código Penal Comentado. 12ª. ed. Niterói: Impetus, 2018, p. 902. 
21 CAPEZ, Fernando. op. cit.  
22 NUCCI, Guilherme de Souza. op. cit., p. 299. 
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dúvida já configura dolo eventual, não sendo necessário qualquer elemento subjetivo 
especial.23 

A consumação do delito se dá na celebração do novo casamento, isto é, com 
o “sim” dos nubentes, admitindo-se a tentativa de maneira teórica, sendo difícil a 
verificação ao caso concreto, caracterizada pela iniciação dos atos de celebração 
com interrupção destes por circunstâncias alheias à vontade dos nubentes.24 

Assim, tem-se a seguinte classificação doutrinária, conforme aduz 
Bitencourt25: 

 
Trata-se de crime próprio (exige determinada qualidade do sujeito ativo, no caso, 
ser casado); comissivo (a ação representada pelo verbo nuclear implica ação 
positiva do agente); plurissubjetivo (necessariamente deve ser praticado por mais 
de uma pessoa, mesmo que uma delas não seja impedida de casar-se — também 
é conhecido como crime de concurso necessário); plurissubsistente (via de regra, 
a conduta é necessariamente composta por atos distintos); instantâneo de efeitos 
permanentes (o resultado se produz de imediato, numa relação de proximidade 
entre ação e consequência, mas seus efeitos perduram, independentemente da 
vontade do agente). 

 

Neste mesmo sentido, Nucci26 dispõe: 
 
Trata-se de crime próprio (aquele que demanda sujeito ativo qualificado ou 
especial); material (delito que exige resultado naturalístico, consistente na efetiva 
ofensa aos laços matrimoniais); de forma vinculada (só podendo ser cometido pela 
contração de um segundo matrimônio, que exige uma série de formalidades 
legais); comissivo (“contrair” implica ação); instantâneo (cujo resultado se dá de 
maneira instantânea, não se prolongando no tempo). É este um típico exemplo do 
fenômeno que a doutrina chama de crime instantâneo de efeitos permanentes, isto 
é, o delito é instantâneo, sem prolongamento da consumação, mas aparenta ser 
permanente, pois o bígamo permanece casado com duas pessoas ao mesmo 
tempo, dando a impressão de continuar ofendendo o bem jurídico protegido. 5 É 
crime plurissubjetivo (que somente pode ser praticado por mais de um agente), 
não significando que os dois serão punidos, ou seja, se o segundo cônjuge não 
souber que a pessoa com quem se casa já é casada, houve erro de tipo; 
plurissubsistente (como regra, vários atos integram a conduta); admite tentativa, 
embora de rara configuração. O processo de habilitação do casamento não deve 
ser considerado ato executório do crime, mas meramente fase de preparação. A 
execução tem início com a celebração. 

 

Ademais, a ação penal é pública incondicionada27 e a prescrição começa a 
correr da data em que o fato se tornou conhecido e não a partir da consumação do 
delito – com a celebração do casamento.28  

Ainda, restam algumas situações que não se enquadram no delito de bigamia, 
a saber, o casamento religioso e a união estável. Quanto à celebração religiosa, 
dispõe Capez29: “no que tange ao casamento religioso, este não impede que o 
indivíduo contraia novo vínculo matrimonial, salvo se realizado nos termos do art. 
226, § 2º, da CF.” 

                                                 
23 BITENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de Direito Penal: Parte Especial 4. 12. Ed. São Paulo: Saraiva, 2019. 
24 Idem. 
25 Idem, p. 519. 
26 NUCCI, Guilherme de Souza. Curso de Direito Penal: vol. 3. 3. Ed. Rio de Janeiro: Editora Forense, 2018, p. 

301. 
27 BITENCOURT, Cezar Roberto. op. cit. 
28 CAPEZ, Fernando. Curso de Direito Penal: Parte Especial. Vol. 3. 17. Ed. São Paulo: Saraiva, 2019. 
29 Idem, p. 250. 
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Quanto à união estável, Capez30 ainda ensina que “aquele que convive em 
união estável com alguém e, nessa condição, contrai casamento com outrem não 
comete o crime de bigamia.” 

Neste mesmo sentido leciona Nucci31, explicando que: 
 
O matrimônio, atualmente, não é a única forma de se constituir uma família, 
embora continue sendo uma das principais vias. A Constituição Federal reconhece 
a união estável como entidade familiar, para efeito da proteção do Estado, o que 
não significa que se forme, automaticamente, o laço matrimonial (art. 226, § 3.º, 
CF). Portanto, o crime de bigamia somente se dá quando o agente, já sendo 
casado, contrai novo casamento, não sendo suficiente a união estável. É 
pressuposto para a configuração do delito a existência válida do primeiro 2.2.1 2.3 
casamento. Se as primeiras núpcias estão sendo discutidas na esfera civil, trata-
se de questão prejudicial, provocadora da suspensão do feito criminal até a sua 
solução definitiva no foro competente (art. 92, CPP). Como já mencionado, não se 
configura o delito – que é contra o casamento – caso o sujeito já casado principie 
uma união estável com outra pessoa. O segundo matrimônio, para a configuração 
do delito, necessita ser válido. Observe-se que a anulação de qualquer dos 
casamentos por conta da bigamia não faz o crime desaparecer, pois é um efeito 
civil provocado justamente pelo delito praticado.” 

 

Assim, frisa-se que o delito em apreço veio para auxiliar na proteção do 
casamento como principal pilar para a constituição do núcleo familiar, contudo, 
verifica-se que referido delito não foi capaz de acompanhar as mutações sociais. 

Tal premissa se comprova a partir da análise do instituto da união estável, 
pois em que pese esta tenha sido equipara ao casamento para fins civis, isso não 
ocorreu em se tratando do Direito Penal, de maneira que a expressão “novo 
casamento” prevista no artigo que tipifica o ilícito penal, não se estende à união 
estável. Assim, a pessoa que mantém união estável, mesmo sendo legalmente 
casada, não comete crime. 

 
3.3. O PRINCÍPIO DA INTERVENÇÃO MÍNIMA (ULTIMA RATIO) E A 
POSSIBILIDADE DE DESCRIMINALIZAÇÃO DA BIGAMIA. 

Primordialmente, tem-se que a função precípua do Direito Penal é a proteção 
subsidiária de bens jurídicos essenciais da sociedade, fazendo jus ao chamado 
Princípio da Intervenção Mínima, o qual invoca sua atuação como “ultima ratio”, isto 
é, a última opção, tendo outros meios de controle falhado, recorre-se ao Direito 
Penal. 

Neste sentido, leciona Muñoz Conde32:  
 
O poder punitivo do Estado deve estar regido e limitado pelo princípio da 
intervenção mínima. Com isto, quero dizer que o Direito Penal somente deve 
intervir nos casos de ataques muito graves aos bens jurídicos mais importantes. 
As perturbações mais leves do ordenamento jurídico são objeto de outros ramos 
do direito. 

 

Isso significa que, podendo o fazer por meio de outros ramos do Direito (civil, 
administrativo, previdenciário, trabalhista), o Estado abstém-se de fazer uso do 

                                                 
30 CAPEZ, Fernando. Curso de Direito Penal: Parte Especial. Vol. 3. 17. Ed. São Paulo: Saraiva, 2019, p. 250. 
31 NUCCI, Guilherme de Souza. Curso de Direito Penal: vol. 3. 3. Ed. Rio de Janeiro: Editora Forense, 2018, p. 

298. 
32 MUÑOZ, Francisco Conde. Introducción al derecho penal. Editora B de F, 2007, p. 59-60. 
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Direito Penal para tal, uma vez que este deve ser a última opção, conferindo a ele 
um caráter subsidiário. 

Neste sentido, vê-se que o delito de bigamia é muito bem tutelado e protegido 
na esfera civil, como forma de impedimento para contrair-se casamento.  

Conforme já mencionado, a legislação civil preceitua que, para que o 
casamento seja válido, é indispensável que estejam presentes todos os requisitos 
previstos em lei, não apresentando quaisquer causas de impedimentos que a 
legislação civil estabelece em seu rol taxativo, o qual encontra-se previsto no artigo 
1.521 do Código Civil33: 

 
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; 
VII - o cônjuge sobrevivente com o condenado por homicídio ou tentativa 

de homicídio contra o seu consorte. (grifou-se) 
 

Vislumbra-se que o casamento anterior configura um dos impedimentos 
especificados no rol. Isto é, apenas o fato de uma pessoa ter sido casada 
anteriormente e divorciando-se não constitui o impedimento previsto no supracitado 
dispositivo legal, mas sim o fato da pessoa ainda ser casada, no presente. A 
inobservância deste acarreta a nulidade do casamento que se pretende contrair.  

Ocorre que o cerne da questão aqui demandada é que além da 
impossibilidade de contrair o novo matrimônio a que se pretende, punição esta 
impetrada na esfera civil, o agente ainda responde pelo crime de bigamia, sujeito a 
reclusão de dois a seis anos, na esfera penal. 

Ademais, o conceito de família, atualmente, é muito mais amplo, englobando 
não somente a família que originou-se no casamento civil, uma vez que o rol 
explicito na Carta Magna não é taxativo mas meramente exemplificativo34. 

Outrossim, resta satisfatoriamente demonstrado que a tipificação do referido 
crime, atualmente, deixou de acompanhar as mudanças e anseios da sociedade, um 
claro exemplo disto é que este não se estende à união estável, a qual vem sendo 
um importante instrumento de constituição familiar, tal qual o casamento, vez que 
esta equipara-se àquele.  

Desarte, Nucci35 preceitua que: “Há muito o vetusto Código Penal já deveria 
ter sido atualizado, respeitando o princípio da intervenção mínima. Há vários 
conflitos que podem ser solucionados na esfera extrapenal; um deles é exatamente 
a bigamia.” (grifou-se) 

 

                                                 
33 BRASIL. Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002. Institui o Código Civil. Diário Oficial da União: seção 1, 

Brasília, DF, ano 139, n. 8, p. 1-74, 11 jan. 2002. PL 634/1975. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/l10406.htm> Acesso em: 10 nov de 2019. 
34 MAIA, Diones Souza. O Crime de Bigamia na Sociedade Moderna. Disponível em: 

<https://meuartigo.brasilescola.uol.com.br/atualidades/o-crime-bigamia-na-sociedade-moderna.htm> Acesso em: 
10 nov de 2019. 
35 NUCCI, Guilherme de Souza. Curso de Direito Penal: vol. 3. 3. Ed. Rio de Janeiro: Editora Forense, 2018, p. 

303. 
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Observe-se, ainda, o que leciona Nucci apud Giovane Santin36: 
 
Considerando o caráter subsidiário do direito penal, sua intervenção só se justifica 
quando as demais formas de controle social forem ineficazes, as quais incluem 
intervenções morais, culturais, religiosas e os demais ramos do direito. Se o atual 
Código Civil veda o casamento de pessoas casadas, não há razão para a 
intervenção penal do Estado, pois o que busca a legislação penal já está tutelado 
pela norma civil, quando, esta, eiva de nulidade o casamento realizado na 
constância de outro matrimônio. 

 
Assim, não se verifica a atuação do Direito Penal como última ratio nesta 

situação. Portanto, não se trata de diminuir a importância do casamento, mas sim 
demonstrar que este não compreende ao Direito Penal, uma vez que é protegido 
com maestria pelo Direito Civil. 

 
3.4. DO PRECEDENTE DA DESCRIMINALIZAÇÃO DO ADULTÉRIO 

O adultério deixou de ser crime no ano de 2005, com o advento da Lei 
Federal 11.106, a qual revogou o artigo 240 do Código Penal, que previa uma pena 
de detenção de 15 dias a seis meses ao adúltero. 

Nesse sentido, leciona Masson37: 
 
O crime de adultério foi revogado pela Lei 11.106/2005. Operou-se a abolitio 
criminis da conduta outrora tipificada pelo art. 240 do Código Penal. Com efeito, 
houve a revogação formal do dispositivo legal e, também, a supressão material do 
fato criminoso, pois não existe atualmente nenhum outro tipo penal incriminado 
o adultério. Atualmente, portanto, o adultério produz efeitos somente na esfera civil 
(CC, arts. 1.572 e 1.573, inc. I), como causa autorizadora da separação judicial por 
violação aos deveres do casamento. 

 
Antes da revogação, quem colaborava para a prática do delito, isto é, a 

pessoa vulgarmente conhecida como amante, incorria na mesma pena com o 
corréu. Ainda, era crime de ação penal privada, sujeita a representação do cônjuge 
que fora traído, tendo este o prazo de um mês para a propositura, a contar do 
conhecimento do fato. Ainda, tem-se que o juiz poderia decidir pela não aplicação da 
pena quando a vida em comum entre os cônjuges já houvesse cessado, bem como 
se o querelante praticasse alguma das hipóteses do artigo 317 do Código Civil de 
1916, o qual versava sobre a antiga ação de “desquite”, sendo estas hipóteses o 
adultério, a tentativa de morte, a sevicia ou injuria grave, bem como o abandono 
voluntário do lar conjugal, durante dois anos contínuos38. 

Imprescindível mencionar que, em que pese o abolitio criminis em relação ao 
adultério, observe-se que este não afastou os efeitos secundários da condenação, 
isto é, ainda existe a necessidade de reparação na seara cível. Em outras palavras, 
no viés da legislação civil vigente, o adultério continua constituindo um ato ilícito, 
ensejando em eventual indenização. 

 

                                                 
36 Idem, p. 303. 
37 MASSON, Cleber. Direito Penal - Parte Especial - (Arts. 213 a 359-H) - Vol. 3. Rio de Janeiro: Grupo GEN, 

2020. 9788530989590. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788530989590/. 
Accesso em: 17 ago de 2020, p. 179. 
 
38 ARAÚJO, Tatiana Borges de. Bigamia e Adultério. Disponível em: 

<https://domtotal.com/noticia/1391744/2019/11/bigamia-e-adulterio/> Acesso em: 17 ago de 2020. 



VII Encontro de Pesquisa e XI Encontro de Iniciação Científica da FATEB – Telêmaco Borba - PR, 29 e 30 de 
outubro de 2020 

Nesse sentido, compreendem Ferro e Perlin apud Queiroz39: 
 

Ainda, na compreensão de Queiroz (2006, p.29) “já não se justifica, nos dias 
atuais, a punição do adultério (que inclusive já foi revogado) ou da bigamia, por 
exemplo, visto ser suficiente a disciplina do direito civil para resguardar a 
fidelidade conjugal e a preservação da instituição do casamento: separação, 
divórcio, anulação”. 

 

Portanto, note-se que a revogação do tipo penal de adultério muito bem serviu 
os princípios que regem o Direito Penal brasileiro, por se tratar de bem jurídico de 
grande relevância, contudo, que não exige proteção específica do Direito Penal, eis 
que resta muito bem protegido por outra área do Direito, qual seja, certamente, o 
Direito Civil.  

Referida interpretação pode ser adequadamente estendida ao delito de 
bigamia, eis que, conforme exaustivamente mencionado, o próprio Código Civil 
consagra o impedimento do casamento de pessoas que já possuem vínculo 
matrimonial. Assim, logicamente, considerando que a legislação civil apresente 
solução satisfatória para o óbice, não há que se cogitar a aplicação do Direito Penal 
para tal. 

Ainda neste sentido, descrevem Ferro e Perlin apud Lourenço et al40:  
 

Ainda, reitera-se que os sujeitos envolvidos diretamente, de acordo com Lourenço 
et al (2015) este é um crime de interesse direto do Estado, mas que as partes que 
buscam auxílio são particulares e, dessa forma, o Estado não é considerado 
sujeito passivo do caso concreto na bigamia, visto que os interessados são os 
envolvidos na situação, o que torna totalmente desnecessário a manifestação do 
Estado na esfera penal por já ser protegida na esfera civil. 

 

Note-se que a revogação do adultério não significou a desvalorização do bem 
jurídico nem abriu brecha para a omissão quanto à conduta, mas somente retirou da 
tutela do Direito Penal algo que já era tutelado e protegido por outro ramo do Direito, 
considerando o caráter subsidiário do Direito Penal. 

Assim, vê-se que a monogamia da instituição do casamento resta 
devidamente protegida na esfera civil, motivo pelo qual mostra-se irrelevante ao 
Direito Penal, o qual tutela referido bem jurídico a partir da tipificação da bigamia 
como crime, ensejando a revogação deste, tal como ocorrera com o adultério.  
 
4. CONCLUSÃO 

Desse modo, reforça-se que a família é a base da sociedade, e o casamento 
é um dos alicerces sobre os quais a primeira pode ser construída. É na instituição 
familiar que o ser humano encontra o que lhe é necessário para formar sua primeira 
percepção de mundo. A família é o primeiro contato do ser humano com a vida em 
sociedade, incumbindo ao casamento um grande papel para a formação do núcleo 
familiar. Assim, certa é a importância da família e do casamento para a formação 
dos valores e princípios de uma sociedade.  

                                                 
39 FERRO, Viviane; PERLIN, Edson. A descriminalização da bigamia na sociedade brasileira. Disponível em: 

<https://www.fag.edu.br/upload/contemporaneidade/anais/594c15d2e1fab.pdf> Acesso em: 09 nov de 2019. 
 
40 FERRO, Viviane; PERLIN, Edson. A descriminalização da bigamia na sociedade brasileira. Disponível em: 

<https://www.fag.edu.br/upload/contemporaneidade/anais/594c15d2e1fab.pdf> Acesso em: 09 nov de 2019. 

 



VII Encontro de Pesquisa e XI Encontro de Iniciação Científica da FATEB – Telêmaco Borba - PR, 29 e 30 de 
outubro de 2020 

Por este motivo, fica muito bem aclarado o intuito do legislador de procurar 
blindar tais institutos ao elaborar a legislação penal vigente. A proteção do que é 
sagrado e de valor inestimável para o coletivo resultou na tipificação do delito de 
bigamia. 

Contudo, consoante também fora exposto, vislumbra-se que referida 
tipificação não está em consonância com os princípios que regem o Direito Penal – 
em especial o Princípio da Intervenção Mínima – e, consequentemente, faz com que 
este fuja de seu papel como ultima ratio. 

Isto é, tipificações de condutas como esta, faz com que o Direito Penal deixe 
de executar a função de tutelar e proteger somente os bens jurídicos que as demais 
esferas jurídicas não o são capazes de fazê-lo, ao menos neste caso, tal como 
ocorrera com o adultério, que também encontrava tipificação penal e hoje, por 
entender-se não compreender tal conduta ao Direito Penal, fora retirado da tutela 
deste. 

Por isto, é possível concluir que o crime de Bigamia está ultrapassado da 
mesma forma que o adultério e não deveria ser tutelado pelo Direito Penal, deixando 
este sob os cuidados de outros ramos. Haja vista, conforme mencionado 
anteriormente, o princípio da ultima ratio, ou seja, o Direito Penal só entra em cena 
quando nenhuma outra opção solucionou o ilícito.  

Neste sentido, consoante fora demonstrado, a conduta descrita no tipo penal 
da bigamia resta satisfatoriamente fiscalizada em outra esfera do direito, qual seja, o 
Direito Civil e, bastando esta para punir determinada conduta, o Direito Penal deve 
retirar-se. 

Outrossim, com o advento da Constituição Federal de 1988, a qual modificou 
e pluralizou o conceito de família, o referido tipo penal ainda vem passando por um 
processo de esvaziamento e contradição quando confrontado com os princípios que 
regem a legislação penal, tonando-se obsoleto.  

Ainda importa mencionar que a relativização do casamento e a ascensão de 
relacionamentos não monogâmicos, por si só, não tem o condão de descaracterizar 
o delito. Isso porque o mero costume não é revestido de relevância suficiente a 
ensejar na descaracterização de crime de uma conduta.  

Nessa toada, tem-se que a resposta à pergunta suscitada ao início do 
presente trabalho – “seria o delito de Bigamia indispensável para que se proteja 
bens jurídicos inquestionavelmente importantes para a sociedade?” – seria não, uma 
vez que as demais ramificações do Direito dão conta desta ilustre tarefa, restando ao 
Direito Penal proteger tão somente aqueles bens jurídicos que estão fora da tutela 
destas outras ramificações. 
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A CRISE NO SISTEMA PRISIONAL BRASILEIRO E O PRINCÍPIO DA 
DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA 

 

Gabriel Rodrigues de Sá1; David Sebastião Gomes Karklin2; Matheus Costa; 
Prudente de Mello3; Waldi Moreira Soares Filho4 

 

RESUMO 

 
Em um primeiro momento, este documento surgirá com o sentido de discorrer sobre 
o princípio da dignidade humana e algumas dentre suas características. Em uma 
segunda fase, ter-se-á a abordagem de uma breve descrição sobre a 
contemporânea crise carcerária. Em uma terceira perspectiva, haverá uma descrição 
mais estrita sobre a situação do preso nos presídios brasileiros, mostrando como se 
dá seu cotidiano; para, em uma última esteira, ser suscitadas duas dentre as formas 
de aliviamento de tal gravame trazidas pelo direito penal. No que tange ao 
desenvolvimento desta pesquisa, trata-se de documento de natureza indutiva, que 
procurou utilizar fontes bibliográficas secundárias, tendo como base conceitos 
doutrinários pertinentes ao tema. Quanto ao resultado, foi utilizado o método 
qualitativo, tendo em vista que sua criação não se sucedeu visando quantidade 
numérica, se reduzindo predominantemente apenas ao objetivo de explicar o 
problema através de qualidade argumentativa.  
Palavras-chave: Dignidade da Pessoa Humana; Crise Carcerária; Ressocialização. 
 

ABSTRACT 
 

At first, this document will appear with the purpose of discussing the principle of 
human dignity and some of its characteristics. In a second phase, a brief description 
of the contemporary prison crisis will be addressed. In a third perspective, there will 
be a stricter description of the situation of prisoners in Brazilian prisons, showing how 
their daily lives are; in order, in the last wake, to raise two among the forms of relief of 
such encumbrance brought by criminal law. Regarding the development of this 
research, it is a document of an inductive nature, which sought to use secondary 
bibliographic sources, based on doctrinal concepts relevant to the theme. As for the 
result, the qualitative method was used, considering that its creation did not happen 
aiming at numerical quantity, being reduced predominantly only to the objective of 
explaining the problem through argumentative quality. 
Keywords: Dignity of the Human Person; Prison Crisis; Resocialization. 
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1. INTRODUÇÃO 

É certo que o cenário criminal do Brasil sempre tem angariado atenção. 
Afinal, basta que se assista os corriqueiros programas televisivos, e/ou até mesmo 
que se leia algum jornal impresso, dentre outras maneiras, para se notar que o 
número de pessoas sendo presas é expressivo. 

Mais ainda, constata-se, também, que essas reportagens eventualmente 
demonstram a qualidade das prisões brasileiras. Isto é, confinamentos insalubres, 
com altíssimo número de presos para apenas uma cela, facções instauradas dentro 
das próprias prisões, dentre outras mazelas. 

Todavia, quando essa realidade é aludida com o princípio fundante da 
Constituição Federal do Brasil – a dignidade humana –, percebe-se que há 
expressivo paradoxo, afinal, tal princípio dispõe a dignidade como um direito 
inerentemente universal a todo indivíduo. 

Desta forma, este documento visou tratar justamente desse desencontro. Isto 
é, buscou compreender, primeiramente, em um sentido geral, sobre a forma atual de 
tal crise; ou seja, a que pé se encontra o cotidiano do preso; se existe violência no 
ambiente carcerário, dentre outras abordagens. Em outras palavras, se o princípio 
da dignidade da pessoa humana de fato se faz presente nas prisões brasileiras. 

No que tange ao objetivo específico deste escrito, serão abordadas duas 
formas de abrandamento à tal crise sugeridas pelo direito penal, sendo elas: o 
trabalho do penitenciado e a educação integrada às prisões – ambas com sentido 
ressocializador. Isto é, através disso, buscar-se-á, de forma estrita, demonstrar que 
nem sempre a truculência é a forma adequada de fazer com que haja devida justiça. 

Sobre a contribuição deste artigo ao Direito, buscou-se, através de sua 
criação, que o leitor consiga compreender que o particular da agrura carcerária é sim 
um assunto que deve ser mais e mais integrado ao academicismo jurídico, pois, 
trata-se de algo acentuadamente grave, e que o operador do Direito pode ser um 
ponto de diferença na busca de seu abrandamento.   

Tudo isso para que, depois de toda essa logística, possa-se arrematar, mais 
uma vez, sobre a eficácia da dignidade humana frente a tal cenário. 
 
2. UMA BREVE ANÁLISE SOBRE O PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA 
HUMANA  

Em um primeiro momento, é de imprescindível importância destacar que, em 
todas as ocasiões nas quais se utilizar o particular principiológico de algum ramo do 
direito, deve-se consequente levar em conta que tal palavra precisa ser 
compreendida como a raiz, isto é, como o parâmetro que precisa ser primeiramente 
utilizado acima de qualquer regra à qual determinada fonte jurídica faça parte.  

Nas palavras de AMORIM (2016, p.111), no que diz respeito a esse particular, 
entende-se que: 

O reconhecimento da normatividade dos princípios jurídicos constitucionais 
e da sua força normativa hierarquicamente equivalente à das regras da 
Constituição fincou base para a construção do caminho de expansão dos 
valores democráticos sobre todos os aspectos da vida social

5
. 
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ulo. LTr. p. 111. 2016. 
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Posto isso, partindo para a delimitação do princípio da dignidade humana, em 
um primeiro momento é de grande importância que se destaque que esse ele não 
discrimina, sem reservas, nenhum tipo de ser humano; o que, obviamente, significa 
dizer que a dignidade humana se vincula como estrutura a todo e qualquer indivíduo 
de uma sociedade. Assunto sobre o qual será tratado nas próximas linhas. 

Segundo dispõe SILVA (1988, p. 89): 

O valor da dignidade da pessoa humana - resultante do traço distintivo do 
ser humano, dotado de razão e consciência, embora tenha suas raízes no 
pensamento clássico, vincula-se à tradição bimilenar do pensamento 
cristão, ao enfatizar cada Homem relacionado com um Deus que também é 
pessoa. Dessa verdade teológica, que identifica o homem à imagem e 
semelhança do Criador, derivam sua eminente dignidade e grandeza, bem 
como seu lugar na história e na sociedade. Por isso, a dignidade da pessoa 
humana não é, no âmbito do Direito, só o ser humano é o centro de 
imputação jurídica, valor supremo da ordem jurídica

6
. 

 

 
Assim, após se discorrer sobre dignidade, automaticamente será facilitada a 

compreensão sobre o que venha a ser esse princípio.  
Para MORAES (2002, p. 128): 

[...]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: compreende-
se 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

7
. 

 
Pois bem, através das disposições acima trazidas, a respeito da dignidade 

figurando como o principal parâmetro a ser seguido dentro do espaço democrático, 
pode-se perceber que o sentido desse princípio está direcionado a ser sempre 
observado como a joia do Estado Moderno, e não apenas como um fundamento por 
si só; isto é, não se trata de uma norma rude e negativamente robusta, mas, sim, 
sutil e, obviamente, humana.  

Mais ainda, destaca-se, também, que não existe conceituação concreta para 
tal ditame, pois trata-se de categoria axiologicamente aberta, bem como foi descrito 
acima. 

Destarte, se não existe conceituação, como a dignidade pode ser 
pormenorizada? 

Ora, na visão de GRECO (2011, p. 67),  

[...]conceituar dignidade da pessoa humana continua a ser um enorme 
desafio. Isto porque tal conceito faz parte daqueles considerados vagos e 
imprecisos. É um conceito, na verdade, que, desde sua origem, encontra-se 
em um processo contínuo de construção. Não podemos, de forma alguma, 

                                                           
6
SILVA, Jose Afonso da. “A dignidade da pessoa humana como valor supremo da democracia” I

n: Revista de Direito Administrativo, 1988. vol. p.89. 1998. Disponível em: <http://direitonet.com.br/arti
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edificar um muro com a finalidade de dar contornos precisos a ele, 

justamente por ser um conceito aberto
8. 

 
Pois bem, mais uma vez, mesmo não tendo caracterização universal para 

essa nomenclatura, percebe-se que há conteúdo específico destinado a ela, 
conteúdo este que abarca a liberdade, a individualidade de cada um e até mesmo a 
autonomia de cada pessoa. De mais a mais, todas as vezes em que se discorrer a 
respeito de tal princípio, é imprescindível que se tenha em mente a ideia de 
liberdade, igualdade e solidariedade9. 
 
2.1. O MÍNIMO ÉTICO EXISTENCIAL MATERIAL COMO GARANTIA DO 
PRINCÍPIO DA DIGNIDADE HUMANA 

Ainda na esteira da dignidade humana, percebe-se que o mínimo ético 
existencial e material é um atributo que pode ser descrito como o mínimo necessário 
que todo ser humano precisa para viver com dignidade10. Lembrando que quando se 
utiliza essa expressão, deve-se levar em conta fundamentos filosóficos, religiosos e 
jurídicos.  

Na esfera religiosa, por exemplo, dignidade humana pode ser citada através 
da religião cristã, que tem o amor ao próximo como seu núcleo.  

Na esfera filosófica, essa ideia aparece a partir do momento em que os 
filósofos decidem esmiuçá-la. 

Na visão de QUEIROZ (2005) apud KANT11,   

[...]a dignidade é o valor de que se reveste tudo aquilo que não tem preço, 
ou seja, não é passível de ser substituído por um equivalente. Dessa forma, 
a dignidade é uma qualidade inerente aos seres humanos enquanto entes 
morais: na medida em que exercem de forma autônoma a sua razão prática, 
os seres humanos constroem distintas personalidades humanas, cada uma 
delas absolutamente individual e insubstituível. Conseqüentemente, a 
dignidade é totalmente inseparável da autonomia para o exercício da razão 

                                                           
8
 GRECO, Rogério. Direitos Humanos, sistema prisional e alternativas a privação de liberdade. 

São Paulo: Saraiva. 2011, p. 67. 
9
 Art. 5º, Caput, CFR;88. 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. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm>. Acesso em: 04 de out. 2020. 
10

 A teoria engenhosa que liga a prestação do “mínimo social“ aos direitos fundamentais de liberdade 
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“padrão mínimo indispensável” não poderia ser desenvolvido pelo Judiciário como “sistema acabado 
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Acesso em 04 de out. 2020. 
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prática, e é por esse motivo que apenas os seres humanos revestem-se de 
dignidade. 

 
Por conseguinte, no que abarca o sentido jurídico, a modernidade passou a 

tratar, especialmente – bem como foi descrito acima, através da nota de rodapé – a 
partir do período pós-guerra, a dignidade como princípio constitucional, isto é, 
passou-se a emergir a cultura da corriqueira preocupação em colocar o respeito ao 
ser humano como a regra de tudo. 

Diante do exposto, é com esse espírito que este documento figura-se a 
respeito de toda a dinâmica do preso brasileiro dentro do ambiente prisional, 
procurando observar se, em sua fase específica, a primazia da dignidade humana 
tem feito parte de seu cotidiano.  

Isto é, não se trata de uma análise pessoal, muito menos ideológica, mas, 
sim, totalmente embasada na Constituição Federal de 1988 e em seu princípio 
fundante. Ou seja, uma análise técnica e imparcial. Daí a utilização de tal princípio 
de forma mais estrita. 

 
3. UMA ANÁLISE PREMBULAR DO ATUAL CENÁRIO PRISIONAL DO BRASIL 

No que diz respeito ao contemporâneo cenário prisional, antes de tudo, é de 
substancial importância o destacamento através do qual se dispõe que a população 
carcerária brasileira vem acrescendo-se a cada ano. A título elucidativo, uma 
apuração feita em 2020, pelo Governo do Brasil, precisou que: 

Considerando presos em estabelecimentos penais e presos detidos em 
outras carceragens, o Infopen 2019 aponta que o Brasil possui uma 
população prisional de 773.151 pessoas privadas de liberdade em todos os 
regimes. Caso sejam analisados presos custodiados apenas em unidades 
prisionais, sem contar delegacias, o país detém 758.676 presos. 
O percentual de presos provisórios (sem uma condenação) manteve-se 
estável em aproximadamente 33%. O crescimento da população carcerária 
que, de acordo com projeção feita em dezembro de 2018, seria de 8,3% por 
ano, não se confirmou. De 2017 para 2018, o crescimento chegou a 2,97%. 
E do último semestre de 2018 para o primeiro de 2019 foi de 3,89%

12
. 

 
Em outras palavras, percebe-se um cenário no qual já se comporta uma alta 

população carcerária, a qual apenas cresce. 
Ainda, é de imprescindível importância reavivar que toda a preocupação de 

boa parte da ala doutrinária já se fazia presente, afinal, por mais que a comunidade 
jurídica frequentemente tem e tenha sindicalizado, no que se refere ao tratamento 
para tal avaria, somente o Poder Legislativo, de regra, é quem se incumbe de criar 
leis.  

A título exemplificativo, Maurício Kuhene, ainda no ano de 2013, já alertava 
em seu artigo que: 

[...]onde estão essas mais de 600 mil pessoas encarceradas só cabem 370 
mil, ou seja, para cada cela feita para receber 8 pessoas vivem 13. Esse 
número poderia ser bem menor, pois 40% dos presos brasileiros sequer 
foram condenados ainda, até porque não há quem os defenda, não existem 
defensores públicos suficientes, isto é, quem não tem dinheiro para custeio 
advocatício acaba sendo esquecido pela jurisdição brasileira. No Brasil 
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existem apenas 1/3 dos defensores públicos aptos para suprir esse tipo de 
demanda. Mesmo quem é preso em flagrante acaba esperando cerca de 
130 dias para uma primeira audiência, o que é preocupante, visto que 40% 
desse tipo de delinquente não são condenados ao término do processo. 
(KUHENE, 2013) 

 
Diante disso, aduz-se que há expressa desconformidade com o que foi 

descrito acima, neste documento, quando se falou em dignidade humana; tanto é 
que, se for colocado tal número em uma ordem comparativa, perceber-se-á que o 
número de presos no Brasil equivale à população, basicamente, dos países de 
Luxemburgo e Micronésia, juntos13. Isto é, somente a quantidade de encarcerados, 
por si só, já exerce um juízo verdadeiro, e, ao mesmo tempo, negativo a respeito 
desse gravame. 

 
4. A SITUAÇÃO CORRIQUEIRA DO PRESO NAS PRISÕES BRASILEIRAS 

4.1. INSALUBRIDADE E VIOLÊNCIA 

Preliminarmente ao núcleo deste assunto, é importante o destacamento por 
meio do qual o legislador previra a respeito de um dentre os traços da dignidade 
humana dentro dos ambientes carcerários brasileiros.  

O art. 12 da Lei de Execução Penal, dispõe que: “a assistência material ao 
preso e ao internado consistirá no fornecimento de alimentação, vestuário e 
instalações higiênicas”14. 

Sobretudo, bem como a doutrina salienta: 

Nas prisões clássicas existem condições que podem exercer efeitos 
nefastos sobre a saúde dos internos. As deficiências de alojamentos e de 
alimentação facilitam o desenvolvimento da tuberculose, enfermidade por 
excelência das prisões. Contribuem igualmente para deteriorar a saúde dos 
reclusos as más condições de higiene dos locais, originadas na falta de ar, 
na umidade e nos odores nauseabundos. (ROSSINI apud BITENCOURT 
2011, p.166). 

 
Isto é, percebe-se aclarado distanciamento do que dispõe o art. 12. Mais do 

que isso, partindo de um raciocínio genérico, tem-se, através desse ambiente hostil, 
o cenário perfeito para a suscitação de revolta. 

A doutrina, a esse respeito, mais uma vez se posiciona no sentido de que: 

A influência do código do recluso é tão grande que propicia aos internos 
mais controle sobre a comunidade penitenciária que as próprias 
autoridades. Os reclusos aprendem, dentro da prisão, que a adaptação às 
expectativas de comportamento do preso é tão importante para seu bem-
estar quanto a obediência às regras de controle impostas pelas autoridades 
(BITENCOURT, 2011, P. 186). 

 
Isto é, tudo se passa em um ambiente insalubre e hostil; ou seja, geografia 

perfeita para que se institua a própria “legislação criminal”, com presos entrando em 
recorrentes conflitos, brigas por hierarquia e obrigação de se incorporar a uma 
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facção, afinal, essa acaba sendo, em muitas dentre as situações, a “saída” para o 
apenado. Afinal, se ele não se integra a nenhum clã criminoso, corre sérios riscos de 
ser assassinado.  

Outro fator de extrema preocupação diz respeito às doenças que são de fácil 
contágio dentro dos recintos penitenciários. A título exemplificativo, pode-se citar a 
AIDS, que vem mostrando, com o decorrer dos anos, números em constante 
acréscimo a esse respeito15. 

 

5. DOIS EXEMPLOS DE MECANISMOS JURÍDICOS QUE PODEM ABRANDAR 
TAL CRISE 

5.1. O TRABALHO DO APENADO COMO FORMA DE REINSERÇÃO SOCIAL 

Não custa salientar que no território brasileiro existe a possibilidade dupla de 
o preso exercer atividade laborativa – sempre visando a reinserção social.  

Isto é, isso pode se dar tanto na esfera público-privada quanto no próprio 
confinamento estatal. Cabe reavivar que, quando se discute sobre tal assunto, deve-
se sempre levar em mente que, de regra, isso acontece na segunda opção. Afinal, a 
primeira diz respeito à necessidade de que uma instituição público-privada ofereça 
oportunidade ao preso. 

Nesse mesmo ínterim, KUHENE (2013, p. 32.) observa que: 

O trabalho, sem dúvida, além de outros tantos fatores apresenta um 

instrumento de relevante importância para o objetivo maior da Lei de 
Execução Penal, que é devolver a Sociedade uma pessoa em condições de 
ser útil. É lamentável ver e saber que estamos no campo eminentemente 
pragmático, haja vista que as unidades da federação não têm aproveitado o 
potencial da mão de obra que os cárceres disponibilizam. 

 
Ainda, percebe-se que a reinserção social deve ser compreendida como uma 

engrenagem que tenha como núcleo a utilidade do, outrora penitenciado e agora 
ressocializante, a alguma demanda empregatícia na sociedade fora da prisão. Afinal, 
não há que se falar em reinserção, por exemplo, quando o preso utiliza como 
metodologia de trabalho algo que não lhe renderá chance de emprego. Isto é, algo 
que ao menos minimamente o profissionalize. 

 

 
5.2. A EDUCAÇÃO INTEGRADA ÀS PRISÕES 

Quando se fala em educação direcionada ao preso, antes de tudo, é 
importante que seja frisado que tal categoria está no topo das prioridades quando o 
assunto diz respeito à efetiva reinserção do, mais uma vez, outrora encarcerado, e, 
agora, cidadão comum que cumpriu sua pena e está sendo ressocializado. 

Destarte, a razão principal dessa modalidade de ressocialização é trazer 
robustez ao aprendizado do preso ao ponto de ele se ver completamente ligado à 
educação, o que lhe agregará conhecimento para que possa estar em igualdade aos 
cidadãos livres. 
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Um ponto de grande importância, diz respeito a uma apuração feita pelo jornal 
Gazeta do Povo, que precisou a respeito de uma unidade prisional no sentido de 
que:  

Inaugurada em 2016 em um antigo prédio reformado do Complexo 
Penitenciário de Piraquara, na Região Metropolitana de Curitiba, a unidade 
possui atualmente cerca de 240 presos que cumprem pena em regime 
fechado. Enquanto no resto do estado o número de presidiários que 
estudam e trabalham chega a no máximo 40% e 30%, respectivamente, na 
Unidade de Progressão esse índice é de 100% [...]essa unidade de 
progressão tem índice de reincidência criminal zero. O objetivo é que quem 

saia de lá saia preparado para o convívio social (MARONI, 2018).          

 
Ora, pode-se perceber que a concretude do enunciado remonta a ideia por 

meio da qual fortalece-se o raciocínio de que o Estado brasileiro tem opções sim 
para quer se possa reverter tal quadro mirabolante penitenciário.  

Nesse mesmo diapasão, é de substancial relevância que se destaque que 
existe antagônica diferença de trabalho forçado, ao preso – o que é vedado 
constitucionalmente16 – para, oportunidade de labor seguida da anuência do próprio.  

 
5.2.1. A Remição de Pena por Estudo 

Nos termos da Lei das Execuções Penais, a remição pode ocorrer pelo 
trabalho ou pelo estudo.  

Ora, sabe-se que, no que diz respeito à quitação de pena através do 
trabalho, observa-se que tal modalidade é possível a apenados que se encontrem 
em regime fechado e/ou em regime semiaberto, e segue-se o patamar de três dias 
para um; o que significa dizer que, a cada três dias de efetivo trabalho, reduzir-se-á 
um dia na pena do agente17. 

Mas, e quanto à remição por estudo? Como se dá sua dialética? 
Pois bem, essa modalidade é possível nos regimes fechado, semiaberto e 

aberto, também observando o parâmetro de três para um. Isto é, a cada três dias de 
efetiva frequência a curso regular, reduzir-se-á um dia na pena. 

Sobretudo, existe um pequeno detalhe. É preciso que que, a cada dia, o 
apenado tenha uma frequência mínima de quatro horas de aula, personificando, 
assim, ao longo de três dias, o mínimo de doze horas por aula. 

Mais ainda, é possível, também, que o preso cumule a remição de pena pelo 
trabalho e pelo estudo, desde que os horários sejam compatíveis. 

Hipoteticamente falando, imagina-se que um indivíduo cumpra pena em 
regime fechado, que trabalhe de 07:00 h. às 13:00 e frequente curso regular de 
14:00h às 18:00. Ora, nessa situação ele cumulará remição de pena tanto pelo 
trabalho quanto pelo estudo18. 
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 Art. 5º, XLVII, CFr/88 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: XLVII - não haverá 
penas: c) de trabalhos forçados; JusBrasil. Inciso XLVII do Artigo 5 da Constituição Federal de 
1988. Disponível em: < XLVII >. Acesso em> 06 de out. 2020. 
17

 Art. 126, da Lei de Execuções Penais. O condenado que cumpre a pena em regime fechado ou 
semi-aberto poderá remir, pelo trabalho, parte do tempo de execução da pena. Disponível em: 
<https://www.jusbrasil.com.br/noticias/busca?q=Art.+126+da+LEP.+Remi%C3%A7%C3%A3o>. 
Acesso em: 05 de out. 2020. 
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Um último detalhe, diz respeito ao fato de que atualmente a Jurisprudência 
admite como válida, embora não haja previsão na LEP, a remição, também, pela 
leitura, o que insta dizer, obviamente, que o patamar irá variar de acordo com cada 
entendimento das Varas que trabalham com execuções penais19. 

 
6. CONCLUSÃO 

Em uma primeira esteira, no que se refere à parte geral deste artigo, pode-
se aferir que tal realidade de vida que tais presos enfrentam, não observam o que a 
Constituição Federal descreve através do princípio da dignidade humana, afinal, 
bem como foi discorrido e atestado, inclusive, com números estatísticos – por mais 
que esta pesquisa não tenha cunho quantitativo –, o que se pode presenciar através 
do cotidiano nos ambientes prisionais, é justamente o sentido contrário, no que 
tange à eficácia de um ditame que é, mais uma vez citando, colocado na Carta 
Magna como algo soberano, perene e fundante. 

Ademais, no que tange à parte específica deste escrito, pode-se aduzir que, 
diferentemente do que muito se presencia, por exemplo, em noticiários de TV, ou até 
mesmo através de muitas narrativas de senso comum – quando essas colocam a 
violência suprema, contra o preso, como forma de “aliviamento” da crise carcerária –
, a tecnicidade do direito penal surge como um vetor de compreensão mais estrita, 
democrática, humana e, acima de tudo, resolúvel.  

Mais ainda, percebe-se que, o que foi discorrido por “trabalho do 
penitenciado e a educação integrada às prisões – ambas com sentido 
ressocializador” diz respeito a um assunto que, em um primeiro ínterim, pode soar 
como algo injusto ou socialmente inaceitável, afinal, “uma oportunidade de trabalho 
e/ou de escolaridade está sendo concedida a um “delinquente”. Sobretudo, quando 
se aprofunda sobre o tema, nota-se que a Constituição, além de estar fazendo valer 
sua faceta humanística, ao assegurar tal tipo de prerrogativa, também acaba sendo 
um expressivo vetor de melhora na busca por um sistema carcerário menos 
engarrafado e, mais do que isso, por um ser humano mais resiliente e altruísta. 

Isto é, pode-se notar, também, que, através das duas destacadas formas – 
as quais são categorizadas como intermédios de abrandamento de tal crise –, pode-
se constatar também que, independentemente do delito que o preso tenha cometido, 
a própria sociedade tende a se favorecer disso, quando ouve os conselhos da esfera 
criminal, bem como ilustrou, ao fim do desenvolvimento, o depoimento científico que 
demonstra que o trabalho e a educação ao preso, como formas de ressocialização, 
feitos da maneira correta, praticamente exclui, por exemplo, a reincidência. 

Por fim, acima de tudo, diante do que foi exposto na fase de 
desenvolvimento deste documento, pode-se concluir que o sentido do princípio da 

                                                                                                                                                                                     
de requalificação profissional - divididas, no mínimo, em 3 (três) dias; (Incluído pela Lei nº 12.433, de 
2011). Disponível em: 
<https://www.jusbrasil.com.br/noticias/busca?q=Art.+126+da+LEP.+Remi%C3%A7%C3%A3o>. 
Acesso em:05 de out. 2020. 
19

 Remição por leitura – A possibilidade de remir a pena por meio da leitura já é realidade em 

diversos presídios do país. De acordo com a Recomendação n. 44 do CNJ, deve ser estimulada a 
remição pela leitura como forma de atividade complementar, especialmente para apenados aos quais 
não sejam assegurados os direitos ao trabalho, educação e qualificação profissional. CNJ. CNJ 
Serviço – Saiba como funciona a remição de pena. 2016. Disponível em: <cnj.jus.br/cnj-servico-
como-funciona-a-remicao-de-pena/#:~:text=Remição%20por%20leitura%20–
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dignidade da pessoa humana não é somente em “defender por defender” alguém 
que comete um delito e e passa a cumprir pena. Percebe-se, através do particular 
da crise carcerária brasileira que, quando a dignidade não é assegurada como 
alicerce democrático, a própria sociedade tende a pagar por um preço altíssimo.  

Daí a importância do direito penal para explicar que não se trata de 
“defender o bandido”, mas, sim, da imprescindibilidade no que diz respeito ao 
cumprimento ético do ditame fundante da Democracia brasileira, o princípio da 
dignidade da pessoa humana. 
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IGUALDADE DE GENÊRO: UMA LUTA FEMINISTA PARA 
CONQUISTA DE DIREITOS 

 

Gioconda das Neves Valle1 
 
 

RESUMO 
 
Neste artigo busca-se discutir sobre a igualdade de gênero, violência de gênero e a 
luta feminista por direitos. O objetivo geral do trabalho consiste em demonstrar que a 
violência contra as mulheres é perpetuada culturalmente. Os objetivos específicos 
buscam demonstrar que a desigualdade entre os gêneros se desdobra na violência 
de gênero, todavia, dá início a luta das mulheres pela conquista de direitos 
fundamentais. Para a realização desta pesquisa fora utilizado o método dedutivo, 
consubstanciado na pesquisa qualitativa, unificando as informações de artigos, 
revistas eletrônicas, livros, leis entre outros. 
Palavras-chave: igualdade de gênero, mulher, violência e luta.  
 

 
ABSTRACT 

 
This article seeks to discuss gender equality, gender violence and the feminist 
struggle for rights. The general objective of the work is to demonstrate that violence 
against women is perpetuated culturally. The specific objectives seek to demonstrate 
that gender inequality unfolds in gender violence, however, it starts the women's 
struggle for the conquest of fundamental rights. In order to carry out this research, 
the deductive method was used, embodied in qualitative research, unifying 
information from articles, electronic magazines, books, laws, among others. 
Keywords: gender equality, women, violence and struggle. 

 

1. INTRODUÇÃO  
 

Simone de Beavouir em seu livro Segundo Sexo, apresenta uma memorável 
frase “ninguém nasce mulher, torna-se mulher”, o que se entende que a história de 
uma mulher passaria por construções sociais, algumas seriam positivas, outras de 
cunho extremamente negativo.  

Ora, a desigualdade entre os gêneros, não diz respeito somente a distinção 
entre os sexos, mas também a interação cultural da sociedade. Neste contexto 
apresenta-se a violência de gênero que se dá contra as mulheres pelos simples 
fatos dessas serem mulheres. 

Com o decorrer dos anos a sociedade obteve inúmeras mudanças ao 
tratamento cedido as mulheres, haja vista, a luta que estas perpetuaram por seus 
direitos fundamentais e acima de tudo buscaram estabelecer seu lugar na história, 
que até então era escondida em grandes castelos e no teor de seus lares. Pela onda 
do feminismo hoje direitos são positivados para a mudança na história das mulheres. 

 
 

                                            
1
 Acadêmica do curso de Direito da Faculdade de Telêmaco Borba – e-mail: <giocondavalle123@gmail.com> 
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2. METODOLOGIA 
 
Para a realização desta pesquisa foi utilizado o método dedutivo, o qual parte 

do geral e desce ao particular (GIL, 2008), através de pesquisas qualitativas, unindo 
os entendimentos de diversos autores através de artigos, revistas eletrônicas, livros, 
leis entre outros. 
 
3. OBJETIVOS GERAIS E ESPECÍFICOS 
 

O objetivo geral do trabalho consiste em demonstrar que a violência contra 
as mulheres é perpetuada culturalmente. Os objetivos específicos buscam 
demonstrar que a desigualdade entre os gêneros se desdobra na violência de 
gênero ou violência doméstica, todavia, dá início a luta das mulheres pela conquista 
de direitos fundamentais 
 
4. DESENVOLVIMENTO 
 
4.1 IGUALDADE DE GÊNERO 
 

Para compreender a violência doméstica contra a mulher, é preciso regredir 
ao passado para analisar o desenvolvimento da história, e com isso buscar entender 
a desigualdade de gênero. “A História é a sucessão de fatos e eventos relevantes, 
característicos de uma época e/ou que provocaram mudanças sociais, mas é 
também o relato que se faz disso tudo” (PERROT, 2015, p. 16). Assim é necessário 
relatar a história e seus fatos para chegar-se aos dias atuais e desta maneira 
verificar a relevância das mudanças sociais sob o gênero feminino. 

De acordo com Perrot (2007, p. 15): “Escrever a história das mulheres é sair 
do silêncio em que elas estavam confinadas. Mas por que esse silêncio? Ou antes: 
será que as mulheres têm uma história?”. Como citado, buscar-se-á analisar o 
silêncio em que as mulheres viviam ou vivem confinadas trazendo assim enfoque 
para todo o decorrer da história desde seu primórdio até os dias atuais. 

Para discorrer sobre violência doméstica e familiar contra a mulher tem se a 
necessidade de compreender todo o desenvolvimento da igualdade de gênero, e 
seu desequilíbrio encontrado na sociedade. Em um primeiro ponto busca-se 
entender igualdade de gênero, compreendido como a liberdade de homens e 
mulheres de serem livres para fazer suas próprias escolhas, para a construção de 
uma base na sociedade disseminada de discriminações e preconceitos, 
possibilitando responsabilidades, oportunidades e direitos para todos os gêneros.  

Saliente-se assim o artigo 5º, I, da Constituição Federal de 1988 que diz: 
“Homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, nos termos desta 
Constituição” (1988, BRASIL), o qual por sua vez trata da “igualdade de gênero”, 
tornando se esse um direito fundamental para a sociedade brasileira. Deste modo 
analisa-se a igualdade de gênero, partindo do pressuposto de que a mesma se 
encaixa em uma igualdade material, possibilitando compreender as diferenças entre 
os sexos, ou seja tratar os iguais de forma igualitária, e os desiguais de forma 
desigual, na medida da sua desigualdade. 

Outrossim, diante da possibilidade de busca por uma sociedade igualitária e 
justa chega-se ao ponto de partida, a igualdade de gênero é existente na legislação, 
e garantida como direito fundamental, mas inesperadamente as mulheres ainda se 
encontram subordinadas aos homens, e sofrendo resquícios de uma criação 



VII Encontro de Pesquisa da FATEB – Telêmaco Borba - PR, 29 e 30 de outubro de 2020. 

 

extremamente patriarcal. Nota-se então que nossa sociedade sistematicamente 
ainda discrimina mulheres por seu gênero, mostrando subjetivamente que a 
desigualdade de gênero é grande influenciadora da violência doméstica e familiar. 

Para melhor se compreender toda esta desigualdade de gênero, no decorrer 
do presente trabalho tratar-se-á sobre a conceituação de gênero, e violência de 
gênero, buscando demonstrar como a sociedade de forma oculta interfere nessa 
contextualização, e ainda mostrar a luta das mulheres em busca dessa tão sonhada 
igualdade de gênero denominada como feminismo. 

 

 

4.1.1  Conceituando Gênero: Um Contexto de Desigualdade Social 
 

Para a compreensão do fenômeno violência/desigualdade surge-se a 
necessidade de conceituar gênero, o qual teve seu conceito fundado a partir dos 
anos 1970, e surgiu para quebrar as desigualdades entre homens e mulheres, a 
partir das diferenças entre os sexos (SCOTT, 1995). Scott (1995, p. 72) afirma: “o 
termo “gênero” parece ter feito sua aparição inicial entre as feministas americanas, 
que queriam enfatizar o caráter fundamentalmente social das distinções baseadas 
no sexo”. Destarte, o gênero surge por aqueles que estavam interessados nos 
estudos não somente dos homens, mas também das mulheres.  

No contexto de conceituação de gênero Merlo (2014, p. 44) discorre: 
 

[...] a necessária conceituação de gênero se relaciona com imperativo da 
compreensão da rede de relacionamento entre sexos opostos e do mesmo 
sexo, desconstruindo desigualdades que comportam não os pontos 
positivos desta dessemelhança, mas a diferenças como embasamento para 
de relações de domínio entre os gêneros. 

 
Ora, portanto deveria se descontruir a visão obtida sobre os gêneros, 

compreendendo-o a partir de suas formas de relacionamento e como elas se 
constroem, e se desenvolvem até começaram a produzir suas desigualdades e a 
relação de domínio. Para uma maior compreensão de gênero faz se necessário 
analisar as diferenças entre os sexos e seus pontos cruciais de desenvolvimento e a 
influência que a sociedade se perfaz nesse contexto. A teorização do gênero 
segundo Scott (1995) é uma forma primária de dar sentido as relações de poder, ou 
seja, seria neste campo onde o poder é articulado e/ou manipulado. 

Dentro deste contexto, Scott (1995, p. 75) afirma: 
 

[...] o termo “gênero” também é utilizado para designar as relações sociais 
entre os sexos. Seu uso rejeita explicitamente explicações biológicas, como 
aquelas que encontram um denominador comum, para diversas formas de 
subordinação feminina, nos fatos de que as mulheres têm a capacidade 
para dar à luz e de que os homens têm uma força muscular superior. Em 
vez disso, o termo “gênero” torna-se uma forma de indicar “construções 
culturais” – a criação inteiramente social de ideias sobres os papéis 
adequados aos homens e às mulheres. 

 

Gênero se traduz então na simples presunção das relações sociais entre os 
sexos, ou seja, a convivência diária e como lidamos com as diferenças criadas pela 
sociedade. Caracterizar-se-ia não somente pelas diferenças biológicas, mas como 
se faz a construção social diante das desigualdades. 
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Diante disso nota-se, que o conceito de gênero e suas finalidades vão além 
de apenas explicar os fatos de que mulheres nasceram para dar à luz, cuidar da 
casa e do esposo, e sim tornar-se uma forma de indicar toda uma construção 
histórica social, mostrando o desempenho do papel de cada qual. Azeredo (2018, p. 
177) acrescenta: 

[...] as diferenças entre homens e mulheres não são propriamente as 
características sexuais, mas a forma com que são construídos socialmente 
o feminino e o masculino em diferentes sociedades e em diferentes épocas, 
fomentando as desigualdades. 

 
Consequentemente, é isto que o termo gênero surge para defender, que as 

diferenças entre homes e mulheres não está em suas características sexuais, mas 
sim em como a sociedade construiu este caminho, de maneira errônea em alguns 
pontos de vista, e principalmente diante das teorias feministas.   

Na busca de entender o conceito de gênero, pode-se visualizar que a 
dominação, e o papel da sociedade se encontra vinculada no assunto, e em toda a 
sua construção. Salienta-se as palavras de Merlo (2014, p. 43): 

 
[...] desvendando-se o historicismo das mulheres, percebe-se a construção 
da sujeição e conceitos arraigados que ampara o “status quo” da ditadura 
do artifício de dominação. O termo gênero para designar diferenças entre 
homens e mulheres submerge a esta tirania. Simone de Beauvoir, com a 
célebre frase "ninguém nasce mulher; torna-se mulher", permite se 
vislumbrar que este conceito decorre de uma construção social do que é ser 
mulher, o que seguramente difere de uma sociedade para outra. 

 
Implica-se então a fomentação de que o termo gênero encontra-se ligado 

também a sociedade, onde ainda se dá a existência de ideias machistas e 
ultrapassadas, vinculadas a subordinação e pensamentos de hierarquia. 

 Ao citar Simone de Beauvoir, nota-se que ao apresentar sua famosa frase, 
compreende-se sua visão do quanto a sociedade é responsável pelo 
desenvolvimento de gênero, onde não nasce mulher e sim com o decorrer dos anos 
e influência da sociedade torna-se mulher, assim tornando-se uma mulher que vive 
abaixo de sujeições que são impostas e determinadas todos os dias de sua breve 
vida, caso o contrário está sociedade lhe julgará, e a condenará sem absolvição 
alguma (BEAUVOIR, 1967, p. 9). Em complementação a sua celebre frase no livro 
Segundo Sexo, Beauvoir acrescenta, 

 
[...] nenhum destino biológico, psíquico, econômico define a forma que a 
fêmea humana assume no seio da sociedade; é o conjunto da civilização 
que elabora esse produto intermediário entre o macho e o castrado que 
qualificam de feminino. (BEAUVOIR, 1967, p. 9) 

 

Em simples palavras a civilização determinará o crescer e desenvolver de 
uma mulher, está passivamente aceita e conduz para que a desigualdade seja 
crescente e enraizada na sociedade, desde da infância, até o desabrochar e “tornar-
se mulher”. 

O estudo de gênero nas palavras de Scott (1995, p. 73), “implicou uma 
ampla gama, tanto de posições teóricas quantos de simples referencias descritivas 
às relações entre os sexos”. Parte se com a ideia de que as historiadoras feministas 
trabalham com o desenvolver da história e os detalhes temporais para a criação de 
suas teorias. 

 



VII Encontro de Pesquisa da FATEB – Telêmaco Borba - PR, 29 e 30 de outubro de 2020. 

 

Azeredo (2018, p. 176) ao citar Scott, diz, 
 

[...] o gênero implica quatro elementos relacionados entre si: a) símbolos 
culturalmente disponíveis, tal como Eva e Maria como símbolo da mulher 
em nossa sociedade, afirmando o sentido do feminino; b) conceitos 
normativos, que colocam em evidência interpretações do sentido dos 
símbolos que tentam limitar e conter as suas possibilidades metafóricas. 
Tem-se como exemplo as doutrinas políticas/jurídicas que afirmam de forma 
categoria o sentido do masculino e do feminino, c) Noções políticas, 
incluindo as instituições e organização sociais na (re)construção do gênero; 
d) identidade subjetiva, no sentido de que conferências estabelecem 
distribuições de poder, tornando-se o gênero implicado na concepção e na 
construção do poder em si. 

  
Ou seja, partindo desta visão, é necessário demonstrar que não apenas as 

características sexuais definem as desigualdades entre os gêneros, mas sim todo 
um decorrer da evolução da sociedade e a forma que são tratadas e representadas. 
Azeredo (2014) se posiciona que a cultura por exemplo, apresenta o lar como o 
lugar de submissão da mulher perante o homem, e toda a preponderância do poder 
masculino. 

Para Saffioti (2004), o primeiro estudioso a conceituar gênero fora Robert 
Stoller2, porém o conceito não teve prosperidade. Apenas a partir de 1975, com o 
artigo de Gayle Rubin3, que os estudos tiveram resultados frutíferos, de acordo com 
Rubin o conceito de sexo/gênero é neutro, embora este conceito não sendo 
necessariamente apropriado, ela abriu caminho, para que ao menos na teoria 
pudesse admitir a dominação masculina, ou seja o patriarcado. Já no Brasil o 
conceito de gênero alcançou difusão na década de 1990, tendo em vista que no fim 
dos 80, circulava cópia do artigo de Joan Scott4, traduzido em 1990, que alastrou-se 
de maneira significativa. 

Saffioti (2004, p. 110) diz sobre o estudo de gênero: 
 

Deu-se, indubitavelmente, um passo importante, chamando-se atenção para 
as relações homem-mulher, que nem sempre pareciam preocupar (ou 
ocupar) as(os) cientistas. Era óbvio que se as mulheres eram, como 
categoria social, discriminadas, o eram por homens na qualidade também 
de uma categoria social. Mas, como tudo que é obvio passa despercebido, 
houve vantagem nesta mudança conceitual. 

 
Salienta-se que as relações comuns de homens e mulheres nem sempre 

foram alvo de grandes preocupações, entretanto partindo do pressuposto que as 
mulheres eram discriminadas e subordinadas, a necessidade de estudar esse 
fenômeno chama a atenção dos estudiosos, que passaram a escrever sobre o 
assunto, algo extremamente importante e necessário para a defesa das mulheres 
frente a opressão da sociedade, isso naquela época e até o decorrer dos dias atuais. 

                                            
2
 Robert Jesse Stoller (1924-1991), foi um psicanalista e psiquiatra norte americano de grande 

impacto, trabalhou como professor americano de psiquiatria na Faculdade de Medicina na 
Universidade da Califórnia em Los Angeles (UCLA) e pesquisador da Clínica de Identidade de 
Gênero da UCLA. 
3
 Gayle Rubin (1949), é um antropólogo cultural americano, também conhecido como ativista e teórico 

da política de sexo e gênero. Formada na Universidade de Michigan. 
4
 Joan Wallach Scott (1941), historiadora Norte-americana, trabalhou inicialmente dedicando se a 

história francesa, todavia na década de 1980 se direcionou ao estudo para a história das mulheres a 
partir da perspectiva de gênero. Atualmente exerce cargo na cadeira Harold F. Linder no Instituto de 
Estudos avançados em Princeton. 
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A preocupação dos estudiosos/cientistas pelo óbvio é um grande passo para 
a categoria social feminina, mesmo com escritos como de Rubin e Joan Scott, de 
apenas teoria e estudos iniciais, todavia estes assuntos alavancaram grandes 
discussões, permitindo assim um impulso em relação ao estudo de gênero 
(SAFFIOTI, 2004). 

Ainda no contexto sobre estudo de gênero e seu foco central Merlo (2014, p. 
46) explica, 

O foco central dos estudos de gênero tem sido destituir hierarquias 
fundamentadas em argumentações de caráter biológico, empregados 
durante toda história como forma de incutir a inferioridade feminina, seja 
física ou intelectual. As mulheres têm sido continuadamente mantidas em 
um patamar de submissão. Os estereótipos de gênero se transmutam em 
função da sociedade ou da época. Porém a sustentação do costume 
segregatório e de subserviência atrelados ao sexo feminino são transmitidos 
geração após geração. Enquanto o sexo natural, biológico é fruto da 
concepção humana, as relações de gênero são edificadas e repassadas 
através das instituições, como família, escola, sociedade como um todo, 
consentindo com a conservação do "status quo" da discriminação das 
mulheres. 

 
Destituir a submissão das mulheres na visão da sociedade, será uma 

construção trabalhosa e com infinitos percalços que necessitam ser quebrados 
diariamente, é nisto que se vê a eficácia do estudo gênero e suas ramificações. 
Segundo Merlo (2014), o estudo de gênero foca em destituir hierarquias criadas 
pela sociedade em caráter biológico. Desde todo o sempre as mulheres são 
tratadas como seres submissos, e os estereótipos implicados pela sociedade seria 
razão disto, através das instituições como família, escola, cultura, abordando um 
todo, surgindo assim o estudo de gênero para quebrar e ultrapassar barreiras. 

Considerando que gênero não é somente estudo entre sexos, e sim estudo 
social, segue as palavras de Santos e Oliveira (2010, p.12): 

 
[...] considerada em sua historicidade, a categoria gênero se apresenta de 
modo complexo, envolvendo não só relações e características entre os 
sexos, mas indo além, sendo determinada também, numa dinâmica 
temporal, por elementos que são, ao mesmo tempo, significativos no que se 
refere às relações entre sociabilidade e cultura. Trata-se de apreender como 
se efetivam as relações sociais entre os indivíduos e as particularidades 
produzidas, mediante a forma como se organizam e o modo como 
absorvem e reproduzem valores, poder e direitos nos mais diferenciados 
ambientes como o trabalho, a família, a política, e nas relações afetivo-
sexuais. Ou seja, trata-se de identificar como os valores objetiva e 
subjetivamente construídos são introjetados, vivenciados e reproduzidos na 
vida cotidiana. 

 

Portanto a busca para o entendimento do conceito gênero, é entender de 
todo o desenvolver de um ser no tocante a sociedade em que cresceu, a época e 
ensinamento recebido de geração em geração, em repetidas palavras é a 
historicidade e particularidade vivida, analisando-a num viés além de suas diferenças 
sexuais, e sim sociais.  

Analisa-se que ao tratar de gênero para compreensão da violência 
doméstica e a história das mulheres, entende-se que os valores devem ser vistos de 
forma objetiva e subjetivamente, reafirmando assim que não se estuda somente o 
sexo (biológico), e sim todo o decorrer e desenvolver de uma sociedade e suas 
relações sociais entre os indivíduos. 
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Quando falamos em gênero e todo o desenvolvimento apresentado, nota-se 
que este por sua vez traz ramificações para o estudo e com a proposta de falar 
sobre violências acometidas para com mulheres, direciona-se para o tema, e diante 
disso a necessidade de falar sobre violência de gênero. 

  
 

4.1.2 Conceito de Violência de Gênero 
 

Ao falar sobre gênero e seus inúmeros conceitos, para-se diretamente na 
problemática de “violência de gênero”, problema este que se encontra vigente na 
sociedade atual. Por certo, variadas vezes a violência de gênero começa com 
brincadeiras leves sobre o fato de ser mulher e as consequências podem resultar em 
casos graves de violência doméstica familiar contra a mulher até mesmo levando a 
morte dessas. 

Para introduzir sobre o termo e conceito de violência de gênero, far-se-á 
necessário conceituar violência: 

 
A condição de violência é, antes de tudo, uma questão de violação dos 
direitos humanos. Pode estar associada a problemas variados, complexos e 
de natureza distinta. Também pode estar atrelada a questões conceituais 
referentes à distinção entre: poder e coação; vontade consciente e impulso; 
determinismo e liberdade. (FONSECA, RIBEIRO; LEAL 2012, p. 308) 

  
Vê-se que distintamente a violência está ligada com a violação dos direitos 

humanos e diferentes problemas de grande complexidade, salientando que neste 
tópico se dará ênfase a poder e coação. 

Após de conceituar violência, seguimos com o conceito de violência de 
gênero, que pode ser entendida como toda e qualquer ato contra a mulher pelo 
simples fato desta ser mulher. Para melhor entendimento segue o conceito, de 
Azeredo (2018, p. 179 apud TELES; MELO, 2003, p.18) 

 
[...] uma relação de poder de dominação do homem e de submissão da 
mulher. Demonstra que os papéis impostos às mulheres e aos homens, 
consolidados ao longo da história e reforçados pelo patriarcado e sua 
ideologia, induzem relações violentas entre os sexos e indica que a prática 
desse tipo de violência não é fruto da natureza, mas sim do processo de 
socialização das pessoas. 

 
Vê-se que a violência de gênero se caracteriza primordialmente pela 

dominação do ente mais forte para com o mais fraco, e que isto fora imposto aos 
longos dos anos através de ideologias. 

Ou seja, violência de gênero, também se encontra disposta na sociedade e 
com o decorrer da história. É o enraizamento da dominação do homem perante a 
mulher, determinando está como ser mais fraco e que no entendimento deve ser 
dominada e torturada. Ora, é o fenômeno de atos violentos em função do gênero em 
que aquela pessoa pertence, o “nascer mulher”, portanto é o fato de simplesmente 
pertence ao gênero feminino (AZEREDO, 2018). 

A violência em detrimento do gênero, é uma forma da dominação masculina, 
onde vê-se a ideia de que a mulher sempre será um objeto pertencente ao homem e 
definida por eles como “minha mulher”, como propriedade, ato maior de dominação, 
a expressão de conquista de um troféu, e de pensarem que podem fazer com elas o 
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que bem entenderem e quando enjoarem do “brinquedo” este por sua vez e 
quebrado ou jogado fora. 

Merlo (2014, p. 58) conceitua da seguinte forma, 
 

A existência de uma violência alicerçada no gênero é indiscutível, ratificada 
por estudos de todas as áreas da sociedade. Assim, há um consenso que 
todas as mulheres são sujeitas à violência, independente de sua classe 
social- cultural, perfil etário e econômico, dado as relações de dominação 
serem estruturadas e propagadas no contexto social. 

 

Por diversas vezes as mulheres encontram-se sujeitas a violência doméstica 
independente de sua classe social, acompanhamos isto diariamente nos noticiários, 
com notícias dos bárbaros crimes acometidos em relação ao fato de ser mulher. 
Fatos assim como citado por Merlo foram propagados no contexto social que 
vivemos, é a velha história que desde pequenos há doutrinação no âmbito familiar, 
para mulheres brincarem de bonecas e cuidarem de suas casinhas, outrora os 
homens são incentivados a serem grandes lutadores e conquistadores do mondo. 
Desta feita o contexto social interfere na propagação do que será um futuro criando 
seus cidadãos com esta base, chegando ao ponto de acreditam que podem sempre 
dominarem as mulheres. 

Gebrim e Borges (2014, p. 59) apresentam ponderações neste contexto: 
 

A violência contra a mulher por razões de gêneros é histórica e tem um 
caráter estrutural, que se perpetua devido à sua posição de subordinação 
na ordem sociocultural patriarcal. Tal relação de poder, baseada em 
padrões de dominação, controle e opressão, leva à discriminação, ao 
individualismo, à exploração e à criação de estereótipos, os quais são 
transmitidos de uma geração para outra e reproduzidos tanto no âmbito 
público (governo, política, religião, escolas, meios de comunicação), como 
no âmbito privado (família, parentes, amigos). A partir de condições 
históricas, são naturalizadas formas de discriminação contra a mulher e 
geradas práticas sociais que permitem ataques contra a sua integridade, 
desenvolvimento, saúde, liberdade e vida. 

 
Destarte é visível que a sociedade novamente apresenta papel de 

importância, as condições históricas influenciam para que a violência interfira ao se 
falar de gênero, pela maneira como ensinam e doutrinam a hierarquia do homem 
como a “protetor” e autoridade maior, este passando a compreender que deve fazer 
o que bem entende com aqueles que se encontram sob sua subordinação. 

Como conceituado gênero, segue-se o conceito de violência de gênero 
quase no mesmo sentindo, baseando-se em todo um contexto de condições 
histórica. Poderá então dizer-se que violência de gênero e algo enraizada na 
sociedade? E mesmo com toda a evolução de direitos em relação a igualdade ainda 
se tem uma paralisação? O que se pode veicular é que desde sempre essa 
hierarquia que a sociedade impôs vem subjetivamente interferindo e acrescentando 
o mundo em que se vive. 

A violência de gênero, ou melhor, violência contra mulheres, o ente 
considerado frágil diante o desenvolvimento da civilização, para Hasse (2016, p. 30) 
o conceito de violência de gênero: 

 
O termo ‘violência de gênero’ surge no final dos anos 1990 para viabilizar a 
violência perpetrada contra as mulheres em decorrência de conflitos de 
gênero e desvelar a hipótese de que as interações entre homens e 
mulheres encontram-se sob ameaça de ruptura da dominação tradicional. A 
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violência surgiria, portanto, como uma tentativa de reconquista do poder – 
ou para prevenir sua perda. 

 
A violência de gênero surgiu a partir do ponto em que os homens 

acreditaram que estavam perdendo o poder de dominação sobre as mulheres, 
sentiram-se então encurralados com a evolução que estas vinham ganhando frente 
a sociedade, onde possibilitaram a ideia de que com a força poderiam amedrontá-las 
e então ter a dominação novamente em suas mãos.  

Outrossim tanto gênero como violência de gênero teria raízes de sua criação 
diante o desenvolver da sociedade, Placca (2018, p. 23) diz: 

 
Se gênero é uma construção social de normas, violência de gênero seria 
toda violação de Direitos humanos resultante das desigualdades criadas por 
essas normas comportamentais. Se tais construções sociais orientam tanto 
mulheres quanto homens, obviamente a violência de gênero pode surgir da 
relação entre homem-homem ou mulher-mulher, sendo por natureza em 
conceito bastante amplo, “todavia, o vetor mais amplamente difundido da 
violência de gênero caminha no sentido homem contra mulher, tendo a 
falocracia como caldo de cultura” 

 

Portanto, mesmo que violência de gênero perpetue por mais casos além do 
homem contra a mulher, visualiza-se que o vetor mais difundido se dá diante está 
situação, o homem se sujeitando para com o ente feminino. Além de ter violações de 
direitos humanos tem-se violações contra a mulher como algo estruturalmente 
cultural que vem perpassando durante os séculos.  

Ora, a violência de gênero não tem barreiras nem classes, nem se calcula a 
dimensão em que a mesma se encontra, nas palavras de Hasse (2016, p. 33) 
acrescenta: 

Considerada um fenômeno mundial democraticamente distribuído, a 
ocorrência da violência de gênero não respeita fronteiras de classe social, 
etnia, religião, idade ou grau de escolaridade e, apesar de dizer respeito a 
relações entre homens e mulheres. Ainda existe uma dificuldade em saber a 
real dimensão do problema devido ao seu caráter privado e pela sua 
naturalização, decorrente das relações hierárquicas de gênero. 

 

A violência de gênero contra as mulheres, possui inúmeras consequências, 
dentre elas somente negativas e que acarretam sequelas nas mulheres que a 
sofrem, não respeitando limites e violando fronteiras para atingir e chegar aos seus 
resultados de dominação, subordinação e hierarquia. 

Azeredo aborda a criação da categoria violência de gênero no Brasil da 
seguinte maneira, 

A Lei Maria da Penha criou a categoria “violência de gênero” e definiu o 
conceito de violência doméstica e familiar contra a mulher no art. 5º: 
“qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, 
sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial”. A lei 
definiu formas de tutela exclusiva para as mulheres em situação de violência 
e utilizou o termo gênero, que é mencionado outras vezes no texto legal (art. 
8º). (AZEREDO. 2018, p.182) 

 
Delimitar violência de gênero e buscar um conceito é esbarrar no conceito 

de violência doméstica, ambos se tornam a mesma coisa, e as diferenças são linhas 
tênues existente. Neste contexto tem-se a diferença, 

 
Tratando-se de violência doméstica, há uma confusão sinonímica entre este 
e os termos violência intrafamiliar e de gênero. Como já explicitado, a 
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violência doméstica sobrevém ao âmbito familiar, cometidas por membros 
consanguíneos ou por afinidades. A violência de gênero pode ser praticada 
no interior do lar ou mesmo fora, por seus membros. (MERLO, 2014, p. 58) 

 

Como resultado das palavras citadas visualiza-se que violência de gênero 
para reafirmar, é a violência contra qualquer mulher pelo evidente fato de ser 
“mulher” dentro ou fora de seu lar. Contudo a violência doméstica familiar é a 
violência ocorrida dentro do lar, cometida por membros consanguíneos ou por 
afinidade, como por exemplo o marido que ao chegar bêbado em casa agredi sua 
esposa. 

Assim violência contra mulher, pode ser compreendida como violência de 
gênero, ou um motivo por apenas de ser mulher, ou a sensação de dominação do 
homem perante a figura feminina. Ou seja, violência de gênero poderia abordar 
diversos fatores até mesmo de mulher contra mulher, mas culturalmente percebe-se 
que ao se falar de violência de gênero podemos traduzir em violência contra a 
mulher, ou violência doméstica. 

 
4.1.3 A Violência Doméstica: Um Desdobramento da Violência de Gênero 

 
No tópico acima fora abordado o conceito de violência de gênero, conceito 

este similar a “gênero”, todavia fora percebido a semelhança de violência de gênero 
e violência doméstica. Araújo, neste contexto, 

 
O conceito “violência contra a mulher” é frequentemente utilizado como 
sinônimo de violência doméstica e violência de gênero. Mas apesar da 
sobreposição existente entre esses conceitos, há especificidades no uso 
dos mesmos como categorias analíticas. (ARAUJO, 2008, p. 01) 

 

Nota-se que numa primeira visão erroneamente possa-se considerar todas 
as violências como uma só, sim elas estão intimamente ligadas, mas possuem 
algumas diferenças. Para evitar conflitos, torna-se indispensável conceituar violência 
doméstica, está caracterizada como, 

 
[...] variadas formas de violência interpessoal: agressão física, abuso sexual, 
abuso psicológico, negligência, abandono, maus-tratos, entre outras. Pode 
ser praticada por um (a) ou mais autor (a) com laços de familiares, conjugais 
ou de parentesco, ou com vínculo afetivo em condições de relação de 
poder, seja real ou de ameaça. Essa relação de poder pode ser física, 
etária, social, psíquica, hierárquica e/ou de gênero e atinge toda e qualquer 
pessoa, de ambos os sexos, em qualquer idade ou fase da vida, como 
crianças, adolescentes, pessoas adultas e idosas. (MAGALHÃES, 2017, 
p.38) 

 
Violência doméstica seria toda a forma de violência acometida entre os 

membros que habitam um ambiente familiar e que possuem vínculo afetivo e laços 
familiares, ou seja, aqueles que se encontram debaixo do mesmo teto e possuem 
convivência diariamente.  

Acredita-se que mesmo as violências estando ligadas umas às outras, 
entender violência de gênero e a violência doméstica é extremamente necessário, 
haja vista que os males causados por esta ora se tornam relevante, pelo fato da 
mulher estar em um ambiente privado onde encontra-se ainda mais vulnerável a 
hierarquia e dominação do homem. Nesse contexto, Borin (2007, p. 47) apresenta: 
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A violência doméstica é uma das formas mais comuns de manifestação de 
violência e, no entanto, uma das mais invisíveis, geralmente, fica restrita ao 
lar e aos seus moradores que, por muitas vezes, banalizam e naturalizam o 
fenômeno. 

 

Ou seja, a violência doméstica em ambiente familiar é silenciosa e por 
diversas vezes naturalizada apenas como convívio, tornando-se para quem sofre 
apenas uma rotina exaustiva, deixando de denunciar e aprendendo a conviver e 
sofrer com os males trazidos e perpetuados dentro de sua própria residência. 

 
5 A LUTA FEMINISTA PARA O COMBATE DAS DESIGUALDADES DE 

GÊNERO 
Debater o tema “violência contra a mulher” tem seus percalços, 

todavia este cresce com força total dia após dia e merece ser novamente pautado e 
discorrido sobre toda a luta para uma construção histórica. 

No tocante a história nada mais essencial do que falar sobre a luta 
feminina defronte a desigualdade de gênero. Primeiramente far-se-á necessário 
compreender o feminismo, atividade que por sua vez busca organizar-se em favor 
dos direitos e interesses das mulheres, aprimorando assim a ampliação do papel e 
atividades perante a sociedade. 

O feminismo surgiu desde os primórdios da Revolução Francesa 
XVIII, onde podia identificar mulheres que de maneira simples e organizada lutaram 
por seu direito à cidadania, a uma existência além de suas casas. Para as radicais 
que buscavam liberdade fora de casa, restava-lhes a vida religiosa ou o prévio 
julgamento/acusação de bruxaria. Na segunda, metade do século XIX e nas 
primeiras décadas do século XX as lutas e manifestações esparsas, possibilitaram 
as mulheres uma campanha acerca dos direitos políticos de votarem e de serem 
votadas (PINTO, 2003).  

 A  história do feminismo divide-se em ondas, delimitadas por 
marcos temporais e seus desdobramentos históricos, a “primeira onda” iniciou-se no 
final do século XIX, onde mulheres inglesas a partir da concepção de igualdade 
através da revolução francesa, organizaram-se para a conquista de direitos, 
políticos, civis, e acima de tudo ao voto (HASSE, 2016). Santos e Oliveira 
apresentam a história da seguinte maneira, 

 
No início do século 20, as inglesas centraram suas lutas no direito ao voto. 
Organizaram-se por meio da “União Social e Política das Mulheres (WSPU), 
usando várias estratégias de luta: “passeatas, choques com a polícia, 
prisões e até mesmo mortes durante os confrontos, ocorriam paralelamente 
a um intenso trabalho de lobby junto ao parlamento”. (SANTOS; OLIVEIRA, 
2010, p. 15) 

 

As mulheres passaram a se organizarem com passeatas, em 
grupos, reuniões para demostrarem o valor e a força que tinha. As inglesas 
passaram a escrever as suas histórias do jeito que pretendiam, assim 
primordialmente lutavam pelo direito ao voto o direito de se tornarem cidadãs e 
poderem se manifestar. 

Em relação ao movimento feminista na América Latina, segue as 
palavras de Costa: 

 
Esse momento do feminismo nasce na América Latina nos anos 70 em meio 
ao autoritarismo e a repressão dos regimes militares dominantes e das 
falsas democracias claramente autoritárias. Surge como consequência da 
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resistência das mulheres à ditadura militar, por conseguinte, intrinsecamente 
ligado aos movimentos de oposição que lhe deram uma especificidade 
determinante, sob o impacto do movimento feminista internacional e como 
consequência do processo de modernização que implicou em uma maior 
incorporação das mulheres no mercado de trabalho e a ampliação do 
sistema educacional. (COSTA, 2005, p.2). 

 

As mulheres criam organizações, movimentos guerrilheiros, elas vão 
para “rua”, correm atrás dos seus direitos, delimitam sua história, buscam vencer as 
barreiras e assim se faz tanto no movimento europeu como no contexto da América 
Latina. 

  No Brasil, seguindo a mesma forma inglesa, a primeira fase do 
feminismo teve como dilema central a luta das mulheres mediante participação 
eleitoral pelos direitos políticos, podendo assim participar como candidatas e 
eleitoras (PINTO, 2003, p. 13).  Neste contexto acrescenta-se, 

 
No Brasil, entre fins do século XIX e as primeiras três décadas do século 
XX, como já havia ocorrido nos Estados Unidos e em outros países 
ocidentais, o processo de industrialização deslocou mulheres do espaço 
privado – onde costumavam ser confinadas – para as ruas, espaço público 
por excelência, mas orientado pelo viés patriarcal, que quase não conferia 
espaço para sua ação. (CAMARA DOS DEPUTADOS, 2016, p. 12) 

 

Nota-se que no Brasil, mesmo que com advento da industrialização 
as mulheres lutaram por seus direitos, todavia o modelo patriarcal ainda era maior o 
que fez com que o movimento se ganha uma pausa para os direitos políticos. 

Tem-se como nome para esta luta Bertha Lutz5, que exerceu 
liderança durante o período de 1920 e se manteve ligada a causa até sua morte por 
idade avançada na década de 1970 (PINTO, 2003). O movimento por direito a voto 
no Brasil fora encabeçado por mulheres pertencentes a elite brasileira, que graças a 
Bertha Lutz que havia estudado fora do pais teve contato como movimento 
sufragista inglês, influenciando assim de maneira grandiosa. Em 1922 Lutz criava, a 
Federação Brasileira para o Progresso Feminino, organização que fez campanha 
pública pelo voto (HASSE, 2016). Segue as palavras de PINTO (2010, p.16), 
referente a Lutz: 

 
Foi uma das fundadoras da Federação Brasileira pelo Progresso Feminino, 
organização que fez campanha pública pelo voto, tendo inclusive levado, 
em 1927, um abaixo-assinado ao Senado, pedindo a aprovação do Projeto 
de Lei, de autoria do Senador Juvenal Larmartine, que dava o direito de 
voto às mulheres. Este direito foi conquistado em 1932, quando foi 
promulgado o Novo Código Eleitoral brasileiro. 

 

Cabe salientar que ainda na primeira onda do feminismo no Brasil, 
ressalta se a atuação para o movimento das operárias de ideologia anarquista, 
organizadas na “União das Costureiras, Chapeleiras e Classes Anexas”, que lançam 
um manifesto 1917 que trazia a seguinte frase “Se refletirdes um momento vereis 
quão dolorida é a situação da mulher nas fabricas, oficinas, constantemente, 
amesquinhadas por seres repelentes” (PINTO, 2010, p.16) 

Todavia o movimento feminista no Brasil só ganha força na, década 
de 1970, relacionado primordialmente ao contexto da resistência ao Regime Militar, 

                                            
5
 Bertha Lutz (1894 – 1976) ativista feminista, bióloga e política brasileira, formada na Universidade 

de Paris.  
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o que encadeará diversas mudanças e conquistas em relação a figura feminina no 
país. Santos e Oliveira, citando Sarti, discorrem neste contexto, 

 
Somente na década de 1970 é que o movimento feminista no Brasil ganha 
forças, aliado às comemorações do Ano Internacional da Mulher, 1975, e ao 
contexto de resistência ao Regime Militar, adentrando no processo de 
reabertura política, o que desencadeia uma série de mudanças e 
conquistas, relacionadas à luta por uma nova condição da mulher no país.  
(SANTOS; OLIVEIRA, 2010, p. 16). 

 

As mulheres brasileiras dão ênfase ao feminismo no Brasil, quando 
começam a resistir em relação a ditadura e sua forma de opressão, lutando de 
maneira política pelos seus direitos. 

Feminismo de segunda onda nasce na Europa e no EUA em 
meados dos anos 1960 a 1970, onde buscam lutar não só por direitos políticos, mas 
também por combate as mazelas da desigualdade social e cultural. A crítica 
feminista dessa época baseia-se nos pensamentos de Simone de Beauvoir e Betty 
Friedan6, que analisavam as mulheres a partir da teoria de gênero, onde recusam as 
perspectivas biológicas. Desta feita a segunda onda, fora um período de ascensão e 
consolidação para os movimentos feministas, a partir do recém-criado conceito de 
gênero (HASSE, 2016). 

Pinto aborda em relação ao tema,  
 

[...] o movimento feminista surge com toda a força, e as mulheres pela 
primeira vez falam diretamente sobre a questão das relações de poder entre 
homens e mulheres. O feminismo aparece como um movimento libertário, 
que não quer só espaço para a mulher – no trabalho, na vida pública, na 
educação –, mas que luta, sim, por uma nova forma de relacionamento 
entre homens e mulheres, em que esta última tenha liberdade e autonomia 
para decidir sobre sua vida e seu corpo. Aponta, e isto é o que há de mais 
original no movimento, que existe uma outra forma de dominação – além da 
clássica dominação de classe –, a dominação do homem sobre a mulher – e 
que uma não pode ser representada pela outra, já que cada uma tem suas 
características próprias. (PINTO, 2010, p.16) 

 

O feminismo ecoa por todos os lados, as mulheres lutam por novas 
formas de relacionamento, por seu espaço e direito, ganham e buscam cada vez 
mais sua liberdade, perante a dominação imposta pelo sexo masculino. 

A partir deste momento a luta feminista começa a se basear na 
construção social e toda a discriminação da mulher numa perspectiva histórica, 
abordando a desigualdade de gênero. Surgindo então o movimento feminista como 
um movimento libertário, que busca lutar por uma nova forma de relacionamento 
entre homens e mulheres, onde está possa fazer suas próprias escolhas deixando 
de ser objeto do homem (PINTO, 2010). 

Hasse, demonstrar a importância na ONU na luta feminista: 
 

Desde a década de 1950, a ONU iniciou seis esforços na luta pelos direitos 
das mulheres através da criação da ‘Comissão de Status da Mulher’ que 
formulou, entre os anos de 1949 e 1962, uma série de tratados baseados na 
Carta das Nações Unidas (1945) e na Declaração Universal dos Direitos 
Humanos (1948), eles afirmavam que todos os direitos e liberdades 

                                            
6
 Betty Naomi Goldstein (1921- 2006), fora uma ativista feminista estado-unidense do século XX – 

Formada na universidade da Califórnia Smith College, Peoria High Shool. 
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humanos deveriam ser aplicadas igualmente a homens e mulheres sem 
distinção (HASSE, 2016, p.43) 

 

A partir dos anos 1975 – 2000 tem-se o “Ciclo das Nações, que teve 
consagração em lidar com as disparidades entre homens e mulheres com base no 
gênero. Em 1979, tem-se a Assembleia Geral da ONU, que constrói a Convenção 
para a Eliminação de todas as Formas de Discriminação contra a Mulher (CEDAW), 
que ficará nomeada como a Lei Internacional dos Direitos da Mulher, passando 
então a ser conhecida como o instrumento internacional de combate à desigualdade 
de gênero (HASSE, 2016).  

Cabe ressaltar a fala de PINTO (2010, p.17) em detrimento das 
vitórias feministas no Brasil: 

 
Uma das mais significativas vitórias do feminismo brasileiro foi a criação do 
Conselho Nacional da Condição da Mulher (CNDM), em 1984, que, tendo 
sua secretária com status de ministro, promoveu junto com importantes 
grupos – como o Centro Feminista de Estudos e Assessoria (CFEMEA), de 
Brasília – uma campanha nacional para a inclusão dos direitos das 
mulheres na nova carta constitucional. 

 

O documento apresentado pelo Conselho Nacional da Condição da 
Mulher defendia a justiça social, a criação do SUS (Sistema Único de Saúde), o 
ensino público e gratuito, autonomia sindical, reforma agrária, direito das mulheres 
referente ao direito do trabalho, direito de propriedade, saúde, sociedade conjugal 
entre outros. Ficando essa luta como Lobby do batom (MOREIRA, 2016). 

Do esforço e lutas, chega-se ao resultado “Constituição Federal de 
1988”, uma das maiores conquista para a mulher no mundo. 

 
Desta forma, a Constituição de 1988 marcou o movimento feminista 
brasileiro por vários fatores: promulgou a igualdade de direitos e de 
obrigações de homens e mulheres, direito de um tratamento digno pela 
família, abolindo o pátrio poder e a figura de chefe do casal, reconheceu a 
união estável, confirmou o divórcio, ampliou a licença-maternidade, criou o 
direito à licença-paternidade, o direito à creche, coibiu a discriminação da 
mulher no trabalho, criou direitos para empregadas domésticas, entre outros 
(MOREIRA, 2016, p.225). 

 

A Constituição Federal de 1988 sela o paradigma do Direito 
brasileiro, no que diz respeito à igualdade de gênero. Com o advento da constituição 
o feminismo só se alavancou tanto no Brasil como no mundo, também se 
diversificando e obtendo diversas outras especificidades. Ou seja, a Constituição 
Federal de 1988 traz base para o feminismo, oportunizando diversos direitos e 
igualdades para o gênero feminino, possibilitando as mulheres maiores lutas para o 
seus com base legal. A Constituição Cidadã como ficou conhecida trouxe consigo 
avanços em relação aos direitos das mulheres.  

 
6. CONCLUSÃO 

 

Ora, a história das mulheres dá-se início através do silêncio em que elas 
foram confinadas por milênios. A igualdade entre os gêneros, no Brasil é afirmada 
diante da concepção da Constituição Federal brasileira em seu art. 5º, no entanto, a 
conceituação e discussão sobre gênero fora instituída a partir dos anos 70.  
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A igualdade de gênero surge para quebrar as desigualdades de gênero entre 
homens e mulheres, e presume a seguinte concepção diante a conceituação de 
gênero, dizendo que, a mesma vai além das distinções sexuais, considerando-se 
também a construção histórica desenvolvida através da sociedade. Ou seja, a 
sociedade vincula-se erroneamente nas distinções entre os sexos, possibilitando aos 
homens a ideia de dominação sobre as mulheres. O estudo sobre o gênero surge 
para quebrar as hierarquias criadas pela sociedade, através do caráter biológico.  

Igualmente, diante as distinções de gênero imposta pela sociedade, o estudo 
vincula-se a ideia de violência de gênero. A qual pode ser presumida na violência do 
ente que se predomina mais forte “homem”, para aquelas mais vulneráveis 
“mulheres”. Sendo assim, afirma-se que a violência de gênero ocorre pelo simples 
fato de ser mulher dentro ou fora do seu lar.   

Neste viés, cabe apontar-se que a violência de gênero ocorre em qualquer 
âmbito, todavia, respalda na violência doméstica que é a violência compreendida 
diante as mulheres no âmbito familiar entre membros que possuem vínculo afetivo e 
laços familiares. A violência doméstica e familiar contra as mulheres encontra-se 
positivada nos dias atuais na Lei n. 11.340/2006, conhecida como Lei Maria da 
Penha. 

Diante o surgimento crescente da violência de gênero, conclui-se que fora 
preciso instaurar a luta feminista, que surgiu nos primórdios da Revolução Francesa, 
e perdura até os dias atuais.  

Portanto verifica-se que as mulheres ao sentirem na pele a violência de 
gênero, que era imposta culturalmente, decidiram lutar pelos seus direitos 
fundamentais, através de diversas ondas feministas. Por todo o mundo fora visto o 
desenvolver e empoderamento das mulheres para ganhar direitos fundamentais, no 
Brasil para selar a luta das mulheres, a Constituição Federal Brasileira institui a 
igualdade de gênero no teor do seu texto, o que se considera grande avanço para os 
direitos fundamentais das mulheres.  

 
7. AGRADECIMENTOS 
 

Agradecimentos primordialmente à Faculdade de Telêmaco Borba (FATEB), 
que oportuniza o estudo cientifico entre seus acadêmicos, para que desta forma 
possa-se sempre aprimorar os conhecimentos específicos sobre os assuntos 
debatidos em sala de aula. Ressalvas aos professores que dedicam seu tempo 
orientando e perpassando seus conhecimentos, e especificamente a minha 
orientadora Nara Luiza Valente, que demonstra total disponibilidade e atenção com 
o meu tema. 

 
 
REFERÊNCIAS  
 
ARAUJO, Maria de Fátima. Gênero e violência contra a mulher: o perigoso jogo de 
poder e dominação. Psicol. Am. Lat., México, n. 14, out.  2008. Disponível em 
<http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1870-
350X2008000300012&lng=pt&nrm=iso>. Acesso em:  04.  Out.  2020 
 
AZEREDO. Caroline M. de Oliveira. Lei Maria da Penha: Análise Crítica da categoria 
gênero nas decisões do TJRS. Rio Grande do Sul: Revista Brasileira de 
Sociologia do Direito, Rio Grande do Sul, v.5, n. 2, p.174-194, 2018. Disponível 



VII Encontro de Pesquisa da FATEB – Telêmaco Borba - PR, 29 e 30 de outubro de 2020. 

 

em: 
https://pdfs.semanticscholar.org/7a7a/f162353323e2bfb9926b4a409030e8777f9d.pdf
. Acesso em: 15. Mar. 2020. 
 
BEAUVOIR, Simone. O segundo Sexo. A experiência vivida. [Tradução: Sergio 
Milliet]. 2 ed. São Paulo: Difusão Europeia do Livro, 1967. 
 
 
BORIN, Thaísa Belloube. Violência doméstica contra a mulher: percepções 
sobre violência em mulheres agredidas. 2008. Dissertação (Mestrado em 
Psicologia) – Faculdade de Filosofia, Ciência e Letras de Ribeirão Petro da USP, 
São Paulo. 2008. Disponível em 
<http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/59/59137/tde-30092008-125835/. Acesso 
em: 29. abr. 2020. 
 
BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil. Diário Oficial da 
República Federativa do Brasil, Poder Executivo, Brasília, DF, 05 out. 1988. 
Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm. 
Acesso em: 07. Jun. 2020. 
 
CAMARA DOS DEPUTADOS. Legislação da Mulher. Brasília: Edições Câmara, 
2016. Disponível em: 
file:///D:/Arquivo/Area%20de%20trabalho/legislacao_mulher_7ed.pdf. Acesso em: 
27. Mar. 2020. 
 
COSTA, Ana Alice Alcântara.  O movimento feminista no Brasil: dinâmicas de uma 
intervenção política. Revista do Núcleo transdisciplinar de Estudos de Gênero – 
NUTEG. v.5, n. 2, p. 1-20. Disponível em: 
https://periodicos.uff.br/revistagenero/article/view/31137/18227. Acesso em: 20. Mar. 
2020.  
 
FONSECA, Denire Holanda da; RIBEIRO, Cristiane Galvão; LEAL, Noêmia Soares 
Barbosa. Violência doméstica contra uma mulher: realidades e representações 
sociais. Psicol. Soc., Belo Horizonte, v. 24, n. 2, p. 307-314, agosto de 2012. 
Disponível em: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-
71822012000200008&lng=en&nrm=iso>. Acesso em: 04. Mai. 2020. 
 
GEBRIM, Luciana Maibashi.; BORGES, Paulo César Corrêa: Violência de gênero: 
Tipificar ou não o femicídio/feminicídio?/Luciana Maibashi Gebrim e Paulo César 
Correa. São Paulo: Revista de Informação Legislativa, Ano 51, n. 202, abr/jun.2014. 
Disponível em: https://www2.senado.leg.br/bdsf/handle/id/503037. Acesso em: 04. 
Mai. 2020. 
 
GIL, Antonio Carlos. Como elaborar projetos de pesquisa. 4 ed. São Paulo: Atlas, 
2002. Disponível em: 
https://drive.google.com/file/d/1N5BcrODIUsxeAoE2VPQ2nr7jDYUAt0k5/view. 
Acesso em: 13. set. 2020. 
 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm
file:///D:/Arquivo/Area%20de%20trabalho/legislacao_mulher_7ed.pdf
https://periodicos.uff.br/revistagenero/article/view/31137/18227


VII Encontro de Pesquisa da FATEB – Telêmaco Borba - PR, 29 e 30 de outubro de 2020. 

 

HASSE, Mariane. Violência de gênero contra mulheres: Em busca da produção 
de um cuidado integral. 2016. Tese (Doutorado Enfermagem) – Escola de 
Enfermagem de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2016. 
 
MAGALHÃES, Sônia Maria Teixeira. A violência doméstica e suas 
consequências para a saúde da mulher. 2017. 137 f. Dissertação (Mestrado em 
Ciências da Saúde) - Universidade Federal de Goiás, Goiânia, 2017. Disponível em: 
http://repositorio.bc.ufg.br/tede/handle/tede/9682. Acesso em: 02. Mai. 2020. 
 
MERLO, Sandra Regina. A Lei Maria da Penha e a imprescindibilidade da 
implementação dos programas de reabilitação para autores de violência. 2014. 
Dissertação (Mestrado em Direito) - Universidade Estadual do Norte do Paraná 
Centro de Ciências Sociais Aplicadas, Jacarezinho, Paraná, 2014. 
 
MOREIRA, Laís de Araújo. Direito e Gênero: a contribuição feminista para a 
formação política das mulheres no processo de (re)democratização brasileiro. 
Gênero e Direito. n. 01, v. 05. pg. 217-255. 2016. Disponível em: 
file:///D:/Arquivo/Area%20de%20trabalho/PROTOCOLAR%20FATEB/25010-
Texto%20do%20artigo-62665-1-10-20160503.pdf. Acesso em: 30. Abr. 2020. 
 
PERROT, Michelle. Minha história das mulheres. [Tradução: Angela M. S. Corrêa]. 
São Paulo: Editora Contexto, 2007. 
 
PINTO, Céli Regina Jardim. Uma História do Feminismo no Brasil/ Céli Regina 
Jardim Pinto. São Paulo: Editora Fundação Perseu Abramo. 2003. 
 
PLACCA, Caroline Lopes. O estupro como violência de gênero. 2018. 127 f. 
Dissertação (Direito Político e Econômico) - Universidade Presbiteriana Mackenzie, 
São Paulo. Disponível em: 
http://tede.mackenzie.br/jspui/bitstream/tede/3725/5/CAROLINE%20LOPES%20PLA
CCA%20p.pdf. Acesso em: 30. Abr. 2020. 
 
SAFFIOTI, Heileith I.B. Genêro, patriarcado, violência. São Paulo: Fundação 
Perseu Abramo, 2004. 
 
SANTOS, Silvana Mara de Morais dos; OLIVEIRA, Leidiane. Igualdade nas relações 
de gênero na sociedade do capital: limites, contradições e avanços. Rev. katálysis, 
Florianópolis, v. 13, n. 1, p. 11-19, Jun 2010. Disponível em: 
www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1414-49802010000100002> 
Acesso em: 27. mar. 2020. 
 
SCOTT, Joan Wallach. Genêro: uma categoria útil de análise histórica. Educação e 
Realidade; [tradução: Guacira Lopes Louro]. – Porto Alegre, 1990. 
 



VII Encontro de Pesquisa e XI Encontro de Iniciação Científica da FATEB – Telêmaco Borba - PR, 29 e 30 de 
outubro de 2020 

 

 

 
 

O SUÍCIDIO EM TEMPOS DE PANDEMIA 
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RESUMO 
 

As taxas de suicídio durante a pandemia mostraram a necessidade de um apoio 
eficaz do poder público para com a população. Dados da Organização Mundial da 
Saúde relatam que o suicídio está entre as dez causas de mortes mais frequentes 
em todas as idades e que a cada 35 segundos uma pessoa comete suicídio. Em 
termos globais, a mortalidade aumentou em 60% nos últimos 45 anos. Durante a 
pandemia da Covid-19, as ações de isolamento e distanciamento social impactaram 
diretamente sobre a saúde mental e emocional da população, as perspectivas de 
vida e de futuro diminuíram, as esperanças se esvaíram e viver parece perder o 
sentido, sendo esse um dos principais motivos apresentados em análises de casos 
de suicídios, não se limitando em idade, classe social, raça, gênero ou orientação 
sexual afetando todas as diversidades possíveis. A Lei nº 13.819/2019 traz a Política 
Nacional de Prevenção da Automutilação e do Suicídio. Ela muda o artigo 122 do 
Código Penal, que trata do crime de induzir ou instigar ao suicídio, sendo que a 
partir daí, ambos os crimes poderão ser punidos com pena de reclusão de seis 
meses a dois anos se não resultarem em morte ou lesão corporal grave ou 
gravíssima. O artigo teve como objetivo fazer uma análise do suicídio comparado a 
outras situações de pandemia, visão de sociólogo, do Centro de Valorização da Vida 
- CVV e amparo legal para o assunto. 
Palavras-chave: Suicídio; Pandemia; Legislação. 
 
 
1. INTRODUÇÃO 

A Organização Mundial da Saúde – OMS, apresenta dados em que o 
suicídio está entre as dez causas de mortes mais frequentes em todas as idades. 
Calcula-se ainda que, no mundo a cada 35 segundos uma pessoa cometa suicídio. 

No Brasil a taxa geral de suicídio é verificada como abaixo da média pela 
Organização Mundial da Saúde, onde alguns estados brasileiros têm tido suas taxas 
comparáveis aos países apontados como de frequência de média a alta. De acordo 
com estimativas da OMS em termos globais, a mortalidade por suicídio aumentou 
em 60% nos últimos 45 anos. As tentativas de suicídio registradas oficialmente são 
mais escassas e menos confiáveis do que os de suicídio. Estima-se ainda que o 
número de tentativas seja superior ao número de suicídios em pelo menos dez 
vezes (OMS, 2015). 

A realidade da vida, os sentimentos de abandono, solidão, angústia, 

                                                 
1
 Tecnólogo em Gestão de Sistemas de Informação pela SOCIESC, Acadêmico de Direito do 6º 

Período na FATEB. Endereço eletrônico: gv_ni@yahoo.com.br. 
2
 Acadêmico de Direito do 6º Período na FATEB. Endereço eletrônico: helofausto@hotmail.com 

3
Acadêmico de Direito do 6º Período na FATEB. Endereço eletrônico: lothaine_orty@hotmail.com 

4
Acadêmico de Direito do 6º Período na FATEB. Endereço 

eletrônico:paulohenriquethuillier@gmail.com 
 



VII Encontro de Pesquisa e XI Encontro de Iniciação Científica da FATEB – Telêmaco Borba - PR, 29 e 30 de 
outubro de 2020 

 

 

 
 

provocam um desespero da existência humana a milhares de pessoas. Essa vida se 
torna tão insuportável que o sujeito acaba buscando na morte a única alternativa à 
“vida”, não apenas pelo desejo de morrer. O que um suicida deseja, não é a morte, 
porque nem ele mesmo sabe o que seria a morte, o que deseja é a fuga para seu 
sofrimento (CASSORLA, 1991). 

A violência doméstica, isolamento, solidão, luto, consumo de álcool e 
drogas, desemprego, problemas financeiros, problemas familiares, divulgação 
midiática, comportamento suicida e pessoas com transtornos mentais, podendo ser 
cada um desses problemas ser um gatilho para o suicídio. (CORREIO 
BRAZILIENSE, 2020). 

Com a atual situação vivenciada, os problemas psicológicos estão 
aumentando. A pandemia trouxe muitas incertezas sobre o futuro. A falta de 
informação, a proibição de ir a lugares, a falta de familiares e amigos, a preocupação 
e o temor de ser contaminado pelo novo coronavírus, o medo de contaminar alguém 
próximo, fez com que a pessoa em isolamento social ficasse depressiva, ansiosa, 
pensando em como acabar com aquela situação. 

O presente artigo visa apresentar dados sobre o suicídio, o qual é bastante 
importante no contexto atual e a forma como cada pessoa vivencia o suicídio. 
Também tem como objetivo a comparação de taxas de suicídio antes e durante a 
pandemia.  

 
2. METODOLOGIA 

Foram utilizadas como base para o artigo uma ampla pesquisa bibliográfica, 
comparando as taxas de suicídio no mundo através de pesquisas na internet. Foi 
realizada a metodologia qualitativa, para observar o crescimento de transtornos 
mentais durante a pandemia.  

 
3. DESENVOLVIMENTO 

 

 O suicídio é uma ocorrência social complexa e multifatorial. Não se limita a 
idade, classe social, raça, gênero ou orientação sexual. Afeta todas as diversidades 
possíveis e merece atenção e cuidado. 
  É assegurado pela Lei nº 13.819/2019a Política Nacional de Prevenção da 
Automutilação e do Suicídio, como estratégia permanente do poder público para a 
prevenção desses eventos e para o tratamento dos condicionantes a eles 
associados. 
 Em seu artigo 3º foi definido nove objetivos colimados da Política Nacional de 
Prevenção da Automutilação e do Suicídio, sendo eles os seguintes: 
 

Art. 3º. São objetivos da Política Nacional de Prevenção da 
Automutilação e do Suicídio: 
I - Promover a saúde mental; 
II - Prevenir a violência autoprovocada; 
III - controlar os fatores determinantes e condicionantes da saúde 
mental; 
IV - Garantir o acesso à atenção psicossocial das pessoas em 
sofrimento psíquico agudo ou crônico, especialmente daquelas com 
histórico de ideação suicida, automutilações e tentativa de suicídio; 
V - Abordar adequadamente os familiares e as pessoas próximas das 
vítimas de suicídio e garantir-lhes assistência psicossocial; 
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VI - Informar e sensibilizar a sociedade sobre a importância e a 
relevância das lesões autoprovocadas como problemas de saúde 
pública passíveis de prevenção; 
VII - promover a articulação intersetorial para a prevenção do suicídio, 
envolvendo entidades de saúde, educação, comunicação, imprensa, 
polícia, entre outras; 
VIII - Promover a notificação de eventos, o desenvolvimento e o 
aprimoramento de métodos de coleta e análise de dados sobre 
automutilações, tentativas de suicídio e suicídios consumados, 
envolvendo a União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e 
os estabelecimentos de saúde e de medicina legal, para subsidiar a 
formulação de políticas e tomadas de decisão; 
IX - Promover a educação permanente de gestores e de profissionais 
de saúde em todos os níveis de atenção quanto ao sofrimento 
psíquico e às lesões autoprovocadas. 

 
 A proposição muda o artigo 122 do Código Penal, que trata do crime de 
induzir ou instigar ao suicídio. A partir de agora, ambos os crimes poderão ser 
punidos com pena de reclusão de seis meses a dois anos se não resultarem em 
morte ou lesão corporal grave ou gravíssima. 
 Sabe-se que as mudanças no tempo e na sociedade, afeta de forma direta a 
saúde mental da população. A sociedade está cada vez exigindo mais tempo, mais 
trabalho, mais disposição das pessoas, de certa forma consumindo vitalidade 
mental.  
 Tem como exemplo a crise da Bolsa de Nova York de 1929. Num período 
reduzido, milhares de pessoas perderam todas as suas posses e rendas. O que 
causou desespero, e acabou levando muitas pessoas a tirarem suas próprias 
vidas. Outro exemplo foi a época crítica da epidemia da Gripe Espanhola. O pavor, a 
falta de estrutura e organização governamental e o próprio risco de contágio fizeram 
com que o índice de suicídio aumentasse.  

O ambiente em volta dessas crises sociais, econômicas e sanitárias foi de 
medo, desesperança, tristeza, luto e desespero. A incidência e o agravamento dos 
transtornos mentais e de humor foram intensificados e fatais. 

 Factualmente, pandemias como a do coronavírus levaram e levam as 
pessoas a precipitarem suas mortes, por causarem danos psicológicos. A psicóloga 
e professora Carolina Alcântara explica que o suicídio não tem causa específica 
definida,  relata que é importante observar os sentimentos de quem pensa em se 
matar, ou seja, os 4Ds (depressão, desamparo, desesperança e desespero), e 
diante desse quadro é necessário buscar ajuda profissional. (REVISTA BRASIL, 
2020) 
  Durante circunstâncias da pandemia da Covid-19, as ações de isolamento e 
distanciamento social impactaram diretamente sobre a saúde mental e emocional da 
população. Durante imensa crise, as perspectivas de vida e de futuro diminuíram, as 
esperanças se esvaíram e viver pareceu perder o sentido. 

  O índice de suicídio tem crescido diante das dificuldades que enfrentamos 
durante a pandemia. Para aquelas pessoas que já enfrentavam momentos de 
desgosto e fragilidade emocional antes deste período crítico, a situação se agravou. 
Desse modo, toda a atenção e cuidado para a prevenção em relação a ideações e 
comportamentos suicidas são necessários. A presente situação está abalando a 
saúde mental de muitas pessoas. Pesquisas atuais apontam um aumento da 
angústia, ansiedade e depressão, especialmente entre os profissionais de saúde. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Gripe_espanhola
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Somadas às questões de violência, transtornos por consumo de álcool, abuso de 
substâncias e sentimento de perda, tornaram-se fatores importantes que podem 
aumentar o risco de uma pessoa decidir tirar a própria vida. (PAHO, 2020) 

  O Sociólogo Émile Durkhein em seu livro “Suicídio” (1897), manifestou que 
por meio de verificações judiciárias, como boletim de ocorrência e laudo cadavérico, 
métodos que devem ocorrer sempre que é cometido um suicídio, é registrado o 
motivo que “aparentemente”, foi a causa determinante. Entre elas podem constar dor 
física, desgosto na família, culpa, alcoolismo, entre outros. Nesses relatórios, foram 
feitos quadros especiais onde os resultados dos levantamentos foram descritos com 
o título: Motivos presumíveis dos suicídios. No entanto, Durkheim ainda expõe que 
as razões coletadas nesses levantamentos, em sua maioria são apenas as causas 
aparentes, portanto, traduzem de maneira muito infiel, muitas vezes, enfatizando os 
pontos fracos do sujeito, sendo a situação completamente diferente do que foi 
coletado, assim, dificultando ainda mais a interpretação. (FAPB, 2019). 
 A pessoa que está pensando em cometer suicídio sempre dá sinais de alerta, 
verbais ou comportamentais, como por exemplo, falar sobre: querer morrer, sentir 
grande culpa ou vergonha ou sentir-se um fardo para os outros. Outros indícios 
importantes são sensação de vazio, desesperança, aprisionamento ou falta de razão 
para viver, se sentir bastante triste, ansioso, agitado, cheio de raiva, ou com dor 
insuportável, seja emocional ou física. (PAHO,2020). 
 Ademais, mudanças de comportamento, como fazer um propósito ou estudar 
maneiras de morrer, distanciamento de amigos e pessoas próximas, dizer adeus, 
fazer coisas muito arriscadas, como dirigir em alta velocidade, mudanças extremas 
de humor, comer ou dormir muito ou pouco, usar drogas ou álcool com mais 
frequência. Todos estes podem ser sinais para um possível suicídio. (PAHO, 2020). 
 Como forma de conscientizar, desde 2014, a Associação Brasileira de 
Psiquiatria – ABP, em parceria com o Conselho Federal de Medicina – CFM, 
organiza nacionalmente o Setembro Amarelo. O dia 10 deste mês é, oficialmente, o 
Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio, mas a campanha acontece durante todo o 
ano. (CFM, 2018).  
 São registrados cerca de 12 mil suicídios todos os anos no Brasil e mais de 
01 milhão no mundo. Trata-se de uma triste realidade, que registra cada vez mais 
casos, principalmente entre os jovens. Cerca de 96,8% dos casos de suicídio 
estavam relacionados a transtornos mentais. Em primeiro lugar está a depressão, 
seguida do transtorno bipolar e abuso de substâncias. (BVSMS, 2018). 
 
3.1 LEGISLAÇÃO 
 
 Sobre o assunto temos a Lei nº 13.819 que Institui a Política Nacional de 
Prevenção da Automutilação e do Suicídio: 
 

“[...] 
Art. 3º. São objetivos da Política Nacional de Prevenção da 
Automutilação e do Suicídio: 
I – Promover a saúde mental; 
II – Prevenir a violência autoprovocada; 
III – controlar os fatores determinantes e condicionantes da saúde 
mental; 
IV – Garantir o acesso à atenção psicossocial das pessoas em 
sofrimento psíquico agudo ou crônico, especialmente daquelas com 
histórico de ideação suicida, automutilações e tentativa de suicídio; 
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V – Abordar adequadamente os familiares e as pessoas próximas das 
vítimas de suicídio e garantir-lhes assistência psicossocial; 
VI – Informar e sensibilizar a sociedade sobre a importância e a 
relevância das lesões autoprovocadas como problemas de saúde 
pública passíveis de prevenção; 
VII – Promover a articulação intersetorial para a prevenção do 
suicídio, envolvendo entidades de saúde, educação, comunicação, 
imprensa, polícia, entre outras; 
VIII – Promover a notificação de eventos, o desenvolvimento e o 
aprimoramento de métodos de coleta e análise de dados sobre 
automutilações, tentativas de suicídio e suicídios consumados, 
envolvendo a União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e 
os estabelecimentos de saúde e de medicina legal, para subsidiar a 
formulação de políticas e tomadas de decisão; 
IX – Promover a educação permanente de gestores e de profissionais 
de saúde em todos os níveis de atenção quanto ao sofrimento 
psíquico e às lesões autoprovocadas.” 
 

 Ainda, sobre a mesma Lei: 
 

“Art. 4º. O poder público manterá serviço telefônico para recebimento 
de ligações, destinado ao atendimento gratuito e sigiloso de pessoas 
em sofrimento psíquico. 
§ 1º. Deverão ser adotadas outras formas de comunicação, além da 
prevista no caput deste artigo, que facilitem o contato, observados os 
meios mais utilizados pela população. 
§ 2º. Os atendentes do serviço previsto no caput deste artigo deverão 
ter qualificação adequada, na forma de regulamento. 
§ 3º. O serviço previsto no caput deste artigo deverá ter ampla 
divulgação em estabelecimentos com alto fluxo de pessoas, assim 
como por meio de campanhas publicitárias.” 
 

 Ainda: 
 

“Art. 5º. O poder público poderá celebrar parcerias com empresas 
provedoras de conteúdo digital, mecanismos de pesquisa da internet, 
gerenciadores de mídias sociais, entre outros, para a divulgação dos 
serviços de atendimento a pessoas em sofrimento psíquico.” 

 
 Temos também a alteração do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 
1940 pela Lei nº 13.968, de 26 de dezembro de 2019: 

 
“Lei 13.968/19. Art. 1º Esta Lei altera o Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de 
dezembro de 1940 (Código Penal), para modificar o crime de 
incitação ao suicídio e incluir as condutas de induzir ou instigar a 
automutilação, bem como a de prestar auxílio a quem a pratique. 
Art. 2º O art. 122 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 
(Código Penal), passa a vigorar com a seguinte redação: 
“Induzimento, instigação ou auxílio a suicídio ou a automutilação 
Art. 122. Induzir ou instigar alguém a suicidar-se ou a praticar 
automutilação ou prestar-lhe auxílio material para que o faça: 
Pena - reclusão, de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos. 
§ 1º Se da automutilação ou da tentativa de suicídio resulta lesão 
corporal de natureza grave ou gravíssima, nos termos dos §§ 1º e 2º 
do art. 129 deste Código: 
Pena - reclusão, de 1 (um) a 3 (três) anos. 
§ 2º Se o suicídio se consuma ou se da automutilação resulta morte: 
Pena - reclusão, de 2 (dois) a 6 (seis) anos. 
§ 3º A pena é duplicada: 
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I - Se o crime é praticado por motivo egoístico, torpe ou fútil; 
II - Se a vítima é menor ou tem diminuída, por qualquer causa, a 
capacidade de resistência. 
§ 4º A pena é aumentada até o dobro se a conduta é realizada por 
meio da rede de computadores, de rede social ou transmitida em 
tempo real. 
§ 5º Aumenta-se a pena em metade se o agente é líder ou 
coordenador de grupo ou de rede virtual. 
§ 6º Se o crime de que trata o § 1º deste artigo resulta em lesão 
corporal de natureza gravíssima e é cometido contra menor de 14 
(quatorze) anos ou contra quem, por enfermidade ou deficiência 
mental, não tem o necessário discernimento para a prática do ato, ou 
que, por qualquer outra causa, não pode oferecer resistência, 
responde o agente pelo crime descrito no § 2º do art. 129 deste 
Código. 
§ 7º Se o crime de que trata o § 2º deste artigo é cometido contra 
menor de 14 (quatorze) anos ou contra quem não tem o necessário 
discernimento para a prática do ato, ou que, por qualquer outra 
causa, não pode oferecer resistência, responde o agente pelo crime 
de homicídio, nos termos do art. 121 deste Código.” 

 
 
 
3.2 INDICADORES 
 
 Na imagem abaixo, vemos alguns sintomas o qual deveremos nos atentar: 
 

 

        Fonte: Jornal da USP, 2020, ciências da saúde
1
 

 
 Abaixo informativo com telefone do CVV: 
 



VII Encontro de Pesquisa e XI Encontro de Iniciação Científica da FATEB – Telêmaco Borba - PR, 29 e 30 de 
outubro de 2020 

 

 

 
 

 
 

          Fonte: Rádio Senado
2
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
___________________________________________________________ 
 
1
Disponível em: https://jornal.usp.br/ciencias/maior-estudo-epidemiologico-do-brasil-avalia-impacto-

da-pandemia-na-saude-mental/ 
2
Disponível em: 

https://www.facebook.com/RadioSenado/photos/a.358292867583992/3248289725250944/?type=3&th
eater 
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 Aqui vemos como a pandemia pode afetar na saúde mental: 
 

  
     Fonte: ISTOÉ, a doença do medo, 2020. 

3
 

 
 
__________________________ 
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3
 Disponível em:  https://istoe.com.br/a-doenca-do-medo/ 

 

4. CONCLUSÃO 

  Em frente à teórica apresentada ficou clara a importância do tema suicídio na 
circunstância atual e é um tema presente em diversos contextos.  Sobre efeitos 
psicológicos decorrentes da quarentena, foi listado o suicídio, como desfecho trágico 
diante do confinamento. O suicídio pode ser evitado com medidas de prevenção, a 
nível pessoal, a detecção precoce e o tratamento da depressão e dos transtornos 
por uso de álcool são essenciais para prevenir o suicídio.  O apoio psicossocial nas 
comunidades é muito importante para a orientação nesses momentos.  Conforme a 
organização mundial de saúde para cada pessoa que comete suicídio, existem 
outras vinte que realizaram tentativas. Levando em consideração, como já citado 
anteriormente, que bilhões de pessoas ficaram em quarentena no semestre anterior, 
concomitantemente à crise econômica, deduz-se que haverá um aumento 
significativo no número de pessoas procurando pelos serviços de saúde e outras 
tantas tirando suas próprias vidas. Disponibilizar mais informações sobre suicídio e 
maneiras de evitá-lo deverá ser uma forma de auxiliar as pessoas a não cometerem 
o suicídio. 
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COVID-19: CIDADANIA À LUZ DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL- A 
GARANTIA DE AUXÍLIO GOVERNAMENTAL DIANTE DA LEI DE 

ACESSO À INFORMAÇÃO 
 

Jéssyca Moreira1; Gisele Walus2; Gabriele Santangelo Leiner3; Sandra Regina 
Merlo4 

 
 

RESUMO 

 
Desde o principio dos tempos, nota-se problemas do acesso a informação, onde 
dessa forma resultam em prejuízos ao povo brasileiro. A dificuldade ao acesso a 
informação impossibilita o cidadão de obter o qual lhe é de direito por falta de 
conhecimento, principalmente quando se trata de auxílios fornecidos pelo governo. 
Diante do cenário atual, com a pandemia da COVID-19, e a calamidade instaurada 
no país, acabou aumentando os dilemas decorrentes, medidas emergenciais são 
primordiais para que a sociedade obtenha seus direitos, e possa viver com um 
mínimo de dignidade. 
Palavras-chave: Informação; Auxílio; COVID-19. 

 
 

ABSTRACT 
 

There have always been problems with access to information, which in this way 
result in damage to the Brazilian people. Difficulty in accessing information makes it 
impossible for citizens to obtain what they are entitled to due to lack of knowledge, 
especially when it comes to aid provided by the government. In view of this current 
scenario, with the pandemic of COVID-19, which technically ends up increasing the 
dilemmas that arise, emergency measures are essential for society to obtain its 
rights, and to live with a minimum of dignity. 
Keywords: Information; Aid; COVID-19. 
 
 

1. INTRODUÇÃO 

O presente artigo, tem como objetivo analisar as dificuldades que o cidadãos 
encontram quando necessitam de algum benefício disponibilizado pelo governo 
.Diante disso o estudo examinará , o benefício do auxílio emergencial, atualmente 
fornecido pelo governo  federal como uma forma de ajuda ao cidadão em meio a 
pandemia do Covid 19.Por conta disso milhares de pessoas necessitaram acionar o 
Poder Judiciáio para conseguir o respectivo auxílio, e de outro lado, algumas 

                                                
1 Acadêmica do curso de Direito da Fateb -e-mail: <jessycah_moreirah@hotmail.com>. 
2 Acadêmica do curso de Direito da Fateb -e-mail: . <giselikrieger@gmail.com> 
3 Docente do curso de Direito da FATEB- Especialista em Direito pela Escola de Magistratura 

do Paraná-  Especialista em Direito pela Escola do Ministério Público do Paraná e Direito 
Bancário. 
4 Coordenadora e docente do curso de Direito da FATEB. Mestre em Ciências Jurídicas pela UENP-

Universidade Estadual do Norte do Paraná; Especialista em Direito Público pela Escola de Magistratura 
do Paraná; Especialista em Metodologias Ativas pela FATEB. 
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pessoas acabaram sendo  beneficiadas, com a utilização criminosa de seus dados, 
ocorrendo assim prejuízo para os cofres públicos, e diante de tanta burocracia como 
a sociedade conseguiu resolver esse problema? 

Entende-se que em meio a toda essa pandemia, o acesso à informação 
precisa ser transparente, para que todos possam ter conhecimento de tudo o que o 
cidadão possui como garantia de vida. 

Atualmente, percebe-se o grande avanço na tecnologia, e como ela tem 
beneficiado o mundo contemporâneo, garantindo assim, que todos tenham acesso 
à informações o mais rápido possível e da forma simplificada, porém, constata-se 
que a dificuldade ainda é presente nas comunidades mais carentes, gerando um 
grave problema social  por parte do governo, principalmente no que diz respeito 
àqueles que mais precisam saber de seus direitos. 

Importante ressaltar quw mesmo sendo um direito fundamental totalmente 
competente em sua teoria, na prática não é o que acontece, fazendo com que 
muitas pessoas deixem de recorrer aos benefícios que contribuiriam durante sua 
vida, supondo ter uma garantia para o futuro. Em uma época tão incerta é de suma 
importância que seja estabelecido o que a própria Constituição mostra, para que 
todas as dificuldades inerentes ao tema se tornem capazes de obter soluções 
eficientes e ágeis. 

 

2. METODOLOGIA 

Para realização desta pesquisa foram utilizados, pesquisas em livros, e 
também estudos em internet e artigos e reportagens. 

Quanto à natureza da pesquisa configura-se como sendo básica que, 
segundo Gil reúne estudos que tem como propósito preencher uma lacuna no 
conhecimento (GIL,2010 p.26). 

Quanto aos seus objetivos, é de origem exploratória pois busca em relatos e 
pesquisas esclarecer a sociedade acerca da gravidade do problema apresentado. 

Quanto aos procedimentos técnicos, esta pesquisa se aplica como sendo 
bibliográfica,uma vez que foram utilizados livros e material da internet para a sua 
construção. 

Quanto à abordagem de pesquisa, O trabalho proposto é de natureza  
qualitativa, que segundo Minayo (2004), permite aprofundar os significados das 
ações e relações humanas, e desvendar o fenômeno e suas origens, captando os 
distintos significados da inserção na vida de cada sujeito. 

 
3. DESENVOLVIMENTO 

3.1. LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO  

Ao longo dos anos,é possível verificar que o acesso a informação sempre foi 
precário,resultando assim em dificuldades sociais que acabavam abrangendo 
diversos assuntos inerentes à sociedade. Com o surgimento dos meios de 
comunicação, os contato com os mais populares temas governamentais acabou 
gerando resultados na sociedade, fazendo com que os cidadãos 
despertassem,compreendendo que os direitos fundamentais eram uma garantia 
estabelecida pela Constituição Federal de 1988. Nesse sentido, o art.5º da CF/ 
1988,dispõe que “Todos são iguais perante a lei, sem distinçao”. (CF/1988). 
Quando se estuda a atualidade, o pensamento é de que, todos possuem 
apropinquação as informações que o Estado disponibiliza, mas através dos 
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resultados notórios ao redor das pessoas, percebe-se que não é todo o povo 
brasileiro consegue ter aproximação, e muito menos usufruir dos benefícios que são 
oferecidos, e isso se dá por falta da interação através de mídias sociais, ou até 
mesmo de um agente público.  

A Constituição Federal de 1988  em seu artigo 5º inciso XXXIII , assegura o 
acesso a informação nos seguintes moldes:    

“todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu 
interesse particular, ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas 
no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo 
sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado”.  

O dispositivo constitucional acima transcrito, estabelece que ,o cidadão 
poderá ter acesso a tudo o que lhe é fornecido, a Lei de Acesso a informaçaõ lhe 
garante isso. (LAI) 12.527/11.  

Importante que se diga , que a referida legislação existe para que toda 
atividade da coisa pública seja devidamente fiscalizada, e cuidada, possibilitando 
para o Estado o controle social.Para tanto sua função é fornecer informações à 
sociedade, por mais que existam ressalvas, elas não irão se tratar dos benefícios 
fornecidos, até porque irão falar somente da segurança, obtendo assim o sigilo de 
Estado.  

O requerente não precisa dizer o porquê e para que deseja a informação, e é 
proibido ao órgão perguntar, a única necessidade existente é que a pessoa se 
identifique com seu nome. As hipóteses de sigilo são limitadas, através do princípio 
da limitação da exceção e além de que o fornecimento deve ser obrigatoriamente 
de forma gratuita, não pode ser cobrado o provimento daquilo que determinada 
pessoa está exigindo saber. A divulgação proativa de informações, transparência 
ativa, e a passiva que vai implicar na criação de procedimentos e prazos que 
facilitam que a LAI aconteça, e precisa em todo momento ter o dever do estado 
(Artigo 5º da Constituição Federal), franqueada, objetiva, ágil, transparente, clara, 
linguagem de fácil compreensão.  

Se em algum determinado momento o órgão falar que a informação que a 
pessoa deseja foi extraviada, ou não existe mais, através do artigo 7º, incisos 5 e 6 
da LAI, (§ 5º Informado do extravio da informação solicitada, poderá o interessado 
requerer à autoridade competente a imediata abertura de sindicância para apurar o 
desaparecimento da respectiva documentação. § 6º Verificada a hipótese prevista 
no § 5º deste artigo, o responsável pela guarda da informação extraviada deverá, 
no prazo de 10 (dez) dias, justificar o fato e indicar testemunhas que comprovem 
sua alegação) o interessado poderá requerer a autoridade competente a imediata 
abertura de sindicância para apurar a o desaparecimento da respectiva 
documentação. O responsável pela guarda de informações extraviada, deverá, no 
prazo de 10 dias, justificar o fato e indicar testemunhas que comprovem sua 
alegação.  

Todas as dúvidas devem ser respondias, estão asseguradas em lei acontece 
que na prática, existe por parte de uma grande parcela da população, uma 
considerável falta de compreensão a respeito da lei, dificultando que ela seja 
entendida e utilizada. Mesmo que o governo mostre a lei, não tem como ela ser 
aplicada se a sociedade não possuí conhecimento da mesma. Sendo assim, as 
consequências são evidentes, nesse sentido,  Bruno Cardoso, assim leciona: 

(...)Algumas preocupações devem estar presentes não só na 
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implementação do Auxílio Emergencial, mas também nas demais políticas 
públicas que estão passando por uma transformação digital, como: o 
desafio da inclusão digital e financeira dos cidadãos; a necessidade de 
abertura de canais para que o cidadão possa recorrer das decisões, 
conforme preconizado pela Lei do Processo Administrativo; e o 
fortalecimento de mecanismos para manifestações, a fim de que seja 
possível apontar inconsistências, dificuldades e demais situações que não 
foram previamente enquadradas nos sistemas. Esses mecanismos são 
vitais para retroalimentar a burocracia de nível de sistema e aperfeiçoar as 
regras dos sistemas de informação ou para promover um debate que resulte 
na formação de agenda para discussão de incrementos ou reformulação da 
legislação, além de contribuir para o accountability. Uma sugestão para o 
aprofundamento do estudo sobre a implementação do Auxílio Emergencial 
reside na identificação dos cidadãos “invisíveis” às políticas públicas, ou 
seja, aqueles que somente em razão da gravidade da pandemia vivenciada 
foram identificados. Por fim, as políticas públicas, em especial aquelas que 
visem ao socorro econômico em momentos de emergência, precisam se 
compatibilizar com a realidade do cidadão. Se, em parte, a evolução digital 
promovida pelo Governo Federal pode ser comemorada por alguns, o 
desenho dessas políticas também precisa prever portas tradicionais de 
acesso para aqueles que continuam com o acesso dificultado ou 
impossibilitado.(Cardoso,20) 

Diante disso entende-se que, das pessoas que tiveram o contato imediato 
com a publicação do auxílio emergencial, foi em sua grande  maioria,pessoas que 
tem uma considerável proximidade com as mídias. Ou seja, com a internet, 
televisão, jornais e etc.Entretanto, importante frisar que a lei de acesso à 
informação não existe somente para beneficiar as pessoas que possuem esse tipo 
de “privilégio” econômico, ela existe para todos. 

Por conta disso o governo em hipótese alguma poderá impedir que os 
cidadãos  saibam  das informações que circulam referente a qualquer assunto que 
seja de interesse social. Quando isso acontecer o cidadão poderá se valer da CGU 
(Controladoria Geral da União) e outra é CMRI (Comissão Mista de Reavaliação de 
Informações).   

A  lei em comento ( Lei n° 12.527, de 18 de novembro de 2011) tem sempre 
que obter transparência ativa, de maneira proativa e a sua divulgação deve 
acontecer independente de solicitações, por meios de comunicação de TI, fomento 
ao desenvolvimento da cultura de transparência da administração. 

O desenvolvimento de controle social da administração pública, com 
garantias essenciais a todos, e com a pandemia vivenciada no Brasil, a dificuldade 
em saber o que é de direito do cidadão aumentou gradativamente devido à 
quarentena.Como consequência milhares de pessoas necessitaram de sair de suas 
casas para realizar o processo para o recebimento do auxilio, onde resultou em filas 
e aglomerações, quando seria o momento do cidadão estar em distanciamento 
social. Mesmo sendo uma medida que visava proteger os cidadãos do vírus, em um 
primeiro momento  a plataforma de acesso ao auxílio seria digital através de 
aplicativo no celular, mas por conta de muitos acessos a plataforma, uma grande 
parte da população precisou buscar ajuda fora de suas casas, pois não tinham 
contato com a tecnologia fornecida, ou muito menos conhecimento o suficiente para 
poder manuzear a ferramenta. 

A princípio, mesmo as pessoas tendo contato com o aplicativo disponível em 
seu celular, notaram-se comentários em redes sociais, da população que teve 
dificuldades em sacar o dinheiro, passando por situações desagradáveis e até 
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mesmo constrangedoras, para usufruir do benefício. Como foi relatado através do 
site Mix Vale:   

Dificuldades para o saque do Auxílio emergencial. Iago Neves,     de 23 
anos, e Jhenifer da Silva, de 20, já tiveram seus auxílios emergenciais de 
R$ 600 aprovados, dentro da política do governo federal para tentar atenuar 
a crise causada pelo avanço do novo coronavírus no Brasil. Mas a boa 
notícia ainda não repercutiu nos bolsos dos dois, por questões tecnológicas. 
Há três dias, o casal tenta usar o aplicativo Caixa Tem, para movimentar 
as poupanças digitais abertas na Caixa Econômica Federal, sem sucesso. 

O cidadão precisa obter um ensino e um apoio governamental referente a 
parte  que lhe é de direito, principalmente onde é evidente que informações não 
chegam, como os bairros carentes e comunidades mais afastadas da cidade. Pois  
percebe-se que mesmo as pessoas que possuem um acesso mais fácil, ainda 
tiveram problemas para poder realizar o processo adequado de garantir o auxílio.  

 

3.2. AUXÍLIO EMERGENCIAL E SUAS PECULIARIDADES 

A agência do senado publicou em seu site, uma nota esclarecendo sobre 
como o benefício funciona, e segundo eles:   

O auxílio é destinado aos trabalhadores informais, microempreendedores 
individuais, autônomos e desempregados, como forma de dar proteção 
emergencial durante a crise causada pela pandemia da covid-19. O 
benefício começou a ser pago em abril e foi estabelecido em três parcelas 
de R$ 600. Em junho, por decreto, o governo prorrogou o auxílio por mais 
duas parcelas, no mesmo valor. E agora, com mais quatro parcelas, em 
valor menor, o benefício vai se estender até o fim do ano. 

Em função da pandemia da COVID19, o auxílio emergencial foi uma medida 
estudada para melhorar a situação do cidadão, que de uma hora pra outra, 
encontrou-se em uma situação de risco e sem percepção do que iria enfrentar com 
o isolamento social. Chefes de famílias autônomos ficaram sem seus trabalhos e o 
desespero tomou conta do país. Deste modo, o site Agencia Brasil publicou:   

O presidente Jair Bolsonaro sancionou a Lei 14.058/2020, originada da 
Medida Provisória (MP) 959/20, que trata da operacionalização do Benefício 
Emergencial de Preservação do Emprego e da Renda (BEm), pago a 
trabalhadores com redução de jornada e suspensão de contrato de trabalho 
durante a pandemia do novo coronavírus (covid-19). O benefício 
emergencial equivale a uma porcentagem do seguro-desemprego a que o 
empregado teria direito se fosse demitido. Uma luz se acendeu para 
milhares de trabalhadores, mas até que ponto esse programa foi mesmo 
eficaz? O governo, junto com a Caixa Economica Federal disponibilizaram 
uma conta social gratuita, para pessoas que não possuiam uma conta em 
banco pudessem ter direito ao recebimento do benfício, mas com uma 
grande demanda de acessos logo a plataforma tornou-se lenta, e o cidadão  
que esperava por esse dinheiro, cada dia ficava mais ancioso com a 
dificuldade para o saque. No site do jornal Folha de São Paulo, muitas 
pessoas relatam a dificuldade que enfrenatram para poder receber o auxilio 
que tanto esperavam. Para essa demora o Estado esclarece que o processo 
é manual, por esse motivo se torna tão lento. 

http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=18/09/2020&jornal=515&pagina=1
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Foi através deste método que o governo encontrou possibilidades de 
melhorar a situação financeira da população que acabou sendo prejudicada com a 
pandemia. Procurando facilitar a vida do cidadão, para que tivesse acesso a uma 
conta na Caixa, e tornando essa conta gratuíta para que não houvesse impecilhos 
para com o povo brasileiro. 
 
3.3. FRAUDES NO AUXÍLIO EMERGENCIAL 

Mediante o exposto, mesmo o auxílio sendo um método para beneficiar a 
sociedade, fraudes aconteceram durante o processo, casos de cidadãos que 
tiveram seus dados roubados e por consequência, o auxílio disponibilizado para 
outras pessoas, até mesmo filhos de famosos com renda acima do permitido, 
passaram pelo processo e tiveram o benefício disponibilzado, entre as vítimas 
estavam Luciano Hang proprietário das lojas Havan, e também o filho do jornalista 
Willian Bonner . 

As irregularidades vão de pessoas que pedem o auxílio mesmo sabendo que 
não têm direito a fraudadores que utilizaram os dados de outros cidadãos para fazer 
a requisição (e tiveram o pedido aprovado pelo governo), passando por falhas do 
próprio Executivo. 

Os eventuais fraudadores estarão sujeitos a penas de reclusão de um a cinco 
anos, acrescida de 1/3, no caso de estelionato qualificado, de dois a oito anos, no 
caso de furto qualificado e de três a oito anos, no caso de o crime ter sido praticado 
por organização criminosa. 

Diante dessa situação o site Agência Câmara Notícias publicou que o projeto 
de Lei 2.273/20 que aumenta a pena em um terço, em caso de fraudes relacionadas 
ao auxílio emergencial. 

O autor da proposta, deputado Eduardo Bismarck conclui: “Muitos criminosos 
vêm se aproveitando dessa situação excepcional para obter indevidamente o 
auxílio”.  

Mesmo com projeto de lei estabelecido, pessoas mal intencionadas não 
deixaram de aplicar golpes para fraudar o sistema. O economista e colunista do 
UOL Cleveland Prates explica em reportagem ao site UOL, que a burocracia 
acabou colaborando para a fraude acontecer, ele conta também que assim que 
descobriu tentou entrar em contato com a Caixa Economica Federal, instituição a 
qual está sendo efetuado o pagamento do benefício, por meio de telefone, e-mail e 
redes sociais visando informar que seus dados estavam sendo utilizados de 
maneira criminosa, mas mesmo assim a Caixa não tomou as devidas providências, 
e o mesmo ficou por mais de 40 dias tentando uma solução para o mau uso do 
dinheiro público, mas sem sucesso, recebeu apenas respostas padrão de como 
receber o auxílio. 

Uma reportagem ao jornal Gazeta Do Povo mostra que em maio, quando a 
Caixa Econômica Federal pagou a primeira parcela do benefício, veio a público o 
primeiro episódio de fraude. À época, o Ministério da Defesa informou que “mais de 
73 mil militares receberam o benefício, mesmo sem ter direito. Nesse caso, o TCU 
(Tribunal de Contas da União) determinou que os valores fossem ressarcidos por 
meio do desconto nos salários.”. 

No Paraná, outro registro de irregularidades em massa: mais de dez mil 
servidores municipais foram identificados pelo Tribunal de Contas do Estado (TCE-
PR) e pela Controladoria-Geral da União (CGU) recebendo o auxílio indevidamente. 
Segundo o levantamento, a maioria desses pagamentos ocorreu por falhas no 
cruzamento de dados feito pela Dataprev, empresa pública responsável pelo 
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processamento das informações. 
As pessoas que receberam o auxílio emergencial sem estar dentro das 

especificações, tiveram que devolver esse dinheiro aos cofres públicos, o governo 
possui um endereço eletrônico, onde o cidadão pode acessar, inserir seu CPF e 
emitir a Guia de Recolhimento da União (GRU), que pode ser paga no Banco do 
Brasil, ou via boleto bancário, que pode ser pago em qualquer instituição financeira. 
Caso a pessoa que recebeu indevidamente não venha ressarcir o governo, poderá 
ser processada pelo crime de apropriação indébita, apropriação de coisa havida por 
erro, caso fortuito ou força da natureza — que tem pena de um mês a um ano de 
prisão.  

 
3.4. MEIOS DE PROTEGER OS DADOS DE CRIMINOSOS 

Diante de tantos problemas enfrentados, a Caixa Econômica Federal em nota 
no site oficial do Governo do Estado publica dicas para que o cidadão não venha a 
cair em golpes e consequentemente venha a perder seu beneficio. Nessa mesma 
notícia a Caixa diz que “iscas” como Aplicativos sobre o Auxílio Emergencial e 
Coronavírus não oficiais (do governo), registro para receber vacina, álcool em gel, 
máscaras e outros produtos, agendamento de testes da Covid-19 e outros, estão 
sendo utilizados para se ter acesso aos dados das pessoas, que estão 
desesperadas por ajuda e acabam caindo nessas iscas. Para uma proteção maior a 
Caixa também disponibiliza dicas de como se proteger de pessoas mau 
intencionadas: 

Links para páginas falsas 
O fraudador encaminha e-mail, SMS ou mensagem pelas redes sociais, se 
passando por um amigo ou uma empresa conhecida e contendo dados do 
próprio cliente, para induzi-lo a clicar em um link que o direciona para 
páginas falsas, criadas com intuito de capturar senhas e dados 
confidenciais. O link também pode levar à instalação de programas espiões, 
que podem ficar ocultos no celular ou computador, coletando informações 
de navegação e dados do usuário. 
Fake news 
Antes de compartilhar informações sobre a epidemia e o Auxílio 
Emergencial, procure em veículos confiáveis e fontes oficiais para confirmar 
se é realmente verídico, tais como: Ministério da Saúde; Ministério da 
Cidadania; Ministério da Economia; Secretaria Especial de Previdência e 
Trabalho; Caixa; Dataprev; jornais e sites de relevância. 
Navegadores e antivírus 
Não utilizar programas de navegação (browser) e antivírus desatualizados, 
pois deixará seu computador mais vulnerável às ameaças cibernéticas. 
Utilizar programas que visam manter a segurança eletrônica dos seus dados 
e de seus familiares. Além dos antivírus, existem programas conhecidos 
como firewall pessoal, que monitoram comportamentos considerados 
suspeitos no computador. 
Certificado e https 
O “S” em HTTPS, protocolo que aparece antes do endereço dos sites, 
indica se a conexão é segura para a inserção de dados. Para conferir o 
Certificado de Segurança do site, deve aparecer a imagem de cadeado 
antes do endereço, e então o usuário pode clicar neste cadeado para 
verificar este certificado e sua data de validade. 
Navegação em ambiente digital Caixa 
A Caixa jamais pede senha e assinatura eletrônica numa mesma página. A 
assinatura eletrônica é digitada somente por meio da imagem do teclado 
virtual. O banco não envia SMS com link e só envia e-mails se você 
autorizar. 
Segurança bancária antifraudes 
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A Caixa Econômica orienta que os cidadãos utilizem única e exclusivamente 
os seus canais oficiais ou do governo (site auxilio.caixa.gov.br; app Caixa I 
Auxílio Emergencial e Central de atendimento pelo telefone 111) para 
buscar informações e acesso aos serviços. Neles são utilizados vários 
fatores complementares de segurança baseados em informações, código de 
verificação, além do próprio dispositivo para garantir o devido nível de 
segurança do processo. 
No caso da ativação das contas Poupança Social Digital, uma solução 
integrada de autenticação digital verifica a integridade dos dados fornecidos 
pelo cliente e do dispositivo utilizado no momento do cadastro. As rotinas 
monitoram comportamentos comuns praticados por fraudadores e golpistas 
em suas contas e geram alertas e bloqueios, de forma a inibir as ações dos 
criminosos. Adicionalmente, outras camadas de segurança foram incluídas, 
como a realização de perguntas, vinculando de forma forte o cliente ao 
telefone fornecido e mitigando assim o risco de um fraudador se passar por 
outra pessoa e receber o benefício.  

 
Diante desse cenário totalmente contra o princípio da boa-fé, é importante 

que as pessoas sigam os procedimentos publicados pela própria caixa econômica e 
todo cidadão estará assegurado de que não irá precisar enfrentar problemas futuros. 
E se caso seguir todos esses passos e passar a existir qualquer tipo de problema, 
será de total responsabilidade do governo, ou da caixa econômica. 

 
 
4. CONCLUSÃO 

 
 Sendo evidente a dificuldade do povo brasileiro em obter acesso às 

informações de modo adequado e com qualidade satisfatória. Em grande parte, o 
problema enfrentado devido a esse empecilho resulta em prejuízo ao cidadão que 
paga seus impostos e pratica a cidadania, imaginando que no futuro, ou em uma 
situação como a pandemia, que chegou sem aviso, pudesse se amparar para 
exercer o seu direito a dignidade da vida humana. Como o povo brasileiro costuma 
mencionar em ditados populares: “qualquer ajuda é bem-vinda”, principalmente 
quando é de direito efetivo do cidadão de forma gratuita. 

 É necessário que tenha uma fiscalização maior por parte do governo nessas 
situações, a população não deve ficar sem receber benefícios simplesmente por não 
saber como ter o acesso a ele, ou não saber da existência do mesmo. É 
inadmissível circunstâncias como essas ainda serem presenciadas em uma geração 
tão informatizada, mas, de certo modo, a culpa não é de quem precisa, mas sim de 
quem fornece. A lei existe para que realmente o problema descrito nesse artigo não 
ocorra, que se resume em falta de contato com as informações que o governo 
disponibiliza. No entanto, para que se tenha uma sociedade mais ciente de seus 
direitos, além da lei em si, deveria acontecer palestras em comunidades carentes, 
ensinando na prática como conseguir acesso as informações para serem 
aproveitadas de excelente modo. Pensar nas minorias é primordial, e fazer com que 
essas pessoas consigam ter uma melhoria de vida através daquilo que o governo 
disponibiliza é certamente necessário.  

 Além de entender o porquê de toda a lei, e de como vem funcionando o 
processo do auxílio emergencial no Brasil, os governantes e os cargos que estão à 
frente desse projeto de lei, devem cuidar para que não usem isso como uma forma 
de beneficiar quem não precisa. Precisam estar atentos à aqueles que estão tirando 
de quem realmente precisa, e fazer com que a justiça aconteça. Casos e casos de 

http://auxilio.caixa.gov.br/
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corrupção são descobertos todos os dias, e uma pandemia mundial precisa ter olhos 
abertos em todos os momentos para essas situações decorrentes, com o intuito que 
diminuam, e não propaguem nos estados brasileiros de maneira irregular.  

 Entretanto, deverá ser garantido de todas as formas possíveis, que todos 
consigam ter acesso a informação facilmente, fiscalizando onde for necessário, 
cumprindo as regras, e o que as próprias medidas irão estabelecer. Seguindo uma 
linha de raciocínio dita por Paulo Miranda: “Somente com a legítima liberdade de 
expressão, pluralidade de informação, respeito a cidadania, e permanente vigilância 
contra as tentativas de cercear o Estado democrático de direito, é que poderemos 
pensar em transformar regimes de força, em regimes de direito.” 
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SISTEMA PRISIONAL BRASILEIRO: O AUMENTO DA 
CRIMINALIDADE E A SUPERLOTAÇÃO CARCERÁRIA 

João Henrique Nunes dos Santos1, Nara Luiza Valente2, Jezreel Domingues Lopes3, 
Marcos Sincoski4 e Karoline de Lima Timotio5 

 

RESUMO 

O presente trabalho tem como problemática analisar de que maneira o Estado atua 
para diminuir os impactos da superlotação carcerária, levando-se em conta que esta 
acaba por cercear os direitos garantidos dos encarcerados. Tem como objetivo geral 
analisar os motivos do aumento da criminalidade no Brasil, e, como decorrência de 
tal fato o aumento da população carcerária. Buscar-se-á expor um breve histórico 
das penas, passando pelo aumento da criminalidade e superlotação carcerária, 
chegando até os direitos dos encarcerados. Por fim, se abordará dentro se o Estado 
atua de alguma maneira para garantia dos direitos dos encarcerados.   

Palavras-chave: Sistema prisional brasileiro; Aumento da criminalidade; Sociedade; 
Estado; Direitos fundamentais.  

 
 

ABSTRACT 
 

The present work has as problematic analysis of how the State acts to reduce the 
impacts of prison overcrowding, taking into account that it ends up restricting the 
guaranteed rights of prisoners. Its general objective is to analyze the reasons for the 
increase in crime in Brazil, and, as a result of this fact, the increase in the prison 
population. We will seek to expose a brief history of penalties, including increased 
crime and prison overcrowding, reaching the rights of prisoners. Finally, it will be 
approached within the State to act in some way to guarantee the rights of prisoners. 

Key-words: Brazilian prison system; Increased crime; Society; State; Fundamental 
rights. 
 
 
1. INTRODUÇÃO 

O presente estudo tem como problema analisar de que maneira o Estado 
atua para diminuir os impactos da superlotação carcerária, levando-se em conta 
que esta acaba por cercear os direitos garantidos dos encarcerados. 
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 Tem como objetivo geral analisar os motivos do aumento da criminalidade no 
Brasil, e, como decorrência de tal fato o aumento da população carcerária buscar-
se-á expor um breve histórico da evolução da política de resíduos sólidos no Estado 
brasileiro, trazendo a necessidade de proteção ambiental.  

 
 A metodologia utilizada é constituída fundamentalmente da pesquisa de 
método dedutivo e exploratório. Para tal, se realiza levantamento bibliográfico com 
autores de Direito penal, Direito constitucional, bem como, sítios da internet, artigos 
científicos e gráficos para demostrar o aumento da população carcerária no Brasil.  

 
 Por fim, cabe dizer que o sistema prisional brasileiro passou por um grande 
processo evolucionista, desde sua instituição ainda há época do Brasil colônia, mas, 
apesar de todas as evoluções presentes, a superlotação carcerária pode ser vista 
como um retrocesso.  

 
 Ademais, será mostrado no presente artigo a necessidade de proteção dos 
direitos dos encarcerados, uma vez que estes se encontram em situação precária.  

 
2. SISTEMA PRISIONAL BRASILEIRO 

O sistema prisional brasileiro começou a ser moldado ainda na época do 
Brasil colônia, desde então, passou por lentos processos evolutivos, desde penas 
desproporcionais, atrozes e impessoais que estavam presentes na legislação da 
época, conhecidas como ordenações, até a sua substituição pela pena privativa de 
liberdade e, mais recentemente, as penas restritivas de direitos. (FAGUNDES, 
2016). 

Assim como ocorreram evoluções no campo dos direitos fundamentais, o 
sistema prisional brasileiro foi evoluindo conforme a população foi crescendo e se 
desenvolvendo, desta maneira, se viu a necessidade de modificar e adequar o 
sistema de acordo com as evoluções tanto populacional, quanto na esfera de 
direitos.  

Manoel Barros da Motta (2011), relata que no Brasil das Ordenações 
Filipinas até o início da vigência do Código Penal do Império, vigorava um sistema 
punitivo de caráter aflitivo, com penas atrozes que podem ser exemplificadas pelo 
ritual de execução de um dos líderes da Inconfidência Mineira, Joaquim José da 
Silva Xavier, o Tiradentes, que foi escoltado a pé até o local de seu enforcamento e, 
em seguida, foi esquartejado e teve partes do seu corpo expostos até a completa 
decomposição em vias públicas, além de ser arrasada e salgada o imóvel de 
propriedade, sendo declarados indignos os seus eventuais sucessores até 
determinada geração.  

A pena descrita acima era muito comum na época, já que, não existiam 
legislações que visavam a proteção do encarcerado e nem os princípios 
fundamentais eram tão visados como na atualidade, na visão do legislador colonial, 
apenas as penas cruéis ou mesmo penas de morte sanariam o delito, servindo de 
lição para os próximos que ao menos pensassem em praticar o mesmo delito.  

Essa ideia de prisão como pena no Brasil foi introduzida com a 
independência e com a primeira Constituição brasileira, tendo se consolidado 
definitivamente com a proclamação da República, mais notadamente após a 
entrada em vigor do Código Penal de 1940. (MOTTA, 2011). 

A prisão é vista como uma forma de ressocialização, e assim como outras 
modalidades de pena, são vistas como uma forma de ensinar ao indivíduo o que é 
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correto. Em seguida abordaremos os demais tipos de penas que podem ser 
aplicados aos indivíduos que vão contra os costumes da sociedade, bem como, a 
evolução do conceito de pena e da pena em si através dos séculos.  
 

2.1. DAS PENAS 

Inicialmente, cabe dizer que as penas foram evoluindo conforme a sociedade 
evoluiu e assim, atendendo as suas necessidades. O processo evolutivo de tal 
sistema se arrastou durante os séculos, sendo moldado aos poucos até chegar no 
sistema atual.  

Desta feita, afirma Cezar Roberto Bitencourt (2012, p. 1258) que: “A origem 
da pena é muito remota, perdendo-se na noite dos tempos, sendo tão antiga quanto 
a História da Humanidade. Por isso mesmo é muito difícil situá-la em suas origens”. 

Como afirmado acima, a origem da pena é tão antiga quanto a humanidade, 
todavia, esta passou por um longo processo de evolução, mas, ainda assim se 
mostra difícil saber ao certo a sua origem pois a pena está atrelada ao homem 
desde os inícios dos tempos.  

As primeiras penas eram vistas como fenômenos da natureza, onde na 
antiguidade se acreditava que quando o ser humano não cumpria a vontade dos 
deuses, era ele castigado de acordo com o seu comportamento. O que se destaca 
nessas penas é que, essas sanções não eram associadas à ideia de causalidade 
ou à consciência individual, mas, sim da simples retribuição idealizada por uma 
psicologia coletiva. (BUSATO, 2015) 

O que se pode perceber dessas sanções é que eram mais voltados ao 
religioso, pois, a sociedade se baseava em sua crença acreditando que a punição 
deveria ser aplicada há aqueles que zangassem os deuses, era comum se acreditar 
que eventos da natureza como chuva era a maneira dos deuses demonstrarem a 
fúria por certo indivíduo ter ido contra a vontade destes.  

Outra modalidade conhecida de pena na antiguidade era a vingança privada. 
A vingança privada era fundada na retribuição a alguém pelo mal praticado, onde 
essa vingança podia ser exercida não somente por aquele que havia sofrido o dano, 
como também por seus parentes ou mesmo pelo grupo social em que se 
encontrava inserido. (GRECO, 2017) 

Veja, as penas que emanavam da vingança privada eram cruéis, pois, se 
certo individuo matasse a outrem, ele perderia a vida ou perderia alguém de sua 
família ou grupo social, para que, sofresse a mesma dor daquele que fora lesado. 
As penas não eram justas, mas, a sociedade da época acreditava ser o correto. 

As penas foram evoluindo com o passar dos anos e, ainda que tivessem o 
formato de vingança passaram a formas de castigo de cunho mais civil e menos 
religioso, se começa a chamar então de vingança pública, onde as sociedades já 
politicamente organizadas e contando com um poder central, procuravam meios de 
manter a disciplina e a coesão dos grupos sociais. (MESTIERE, 1999) 

Tais evoluções foram necessárias para a sociedade, pois, não somente a 
pena evoluiu, mas, também a sociedade. Se iniciou uma nova etapa dentro do 
direito, pois, a população começou a se organizar de forma política, permitindo que 
a punição não ficasse mais a cargo do indivíduo e, sim do Estado.  

Assim, passando a punição ao poder do Estado, se pode conceituar a pena 
como sendo a sanção imposta pelo Estado, através da ação penal, ao criminoso, 
cuja finalidade é a retribuição ao delito perpetrado e a prevenção a novos crimes. 
(NUCCI, 2016) 
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A principal finalidade da pena é reeducar e prevenir que o indivíduo volte a 
cometer crimes, mas, como se mostrará adiante, isso muitas vezes não ocorre. 
Quando se trata da pena, essa se dividirá em prevenção geral ou especial.  

Damásio de Jesus (2011) afirma que:  

Na prevenção geral o fim intimidativo da pena dirige-se a todos os 
destinatários da norma penal, visando a impedir que os membros da 
sociedade pratiquem crimes. Já na prevenção especial a pena visa o autor 
do delito, retirando-o do meio social, impedindo-o de delinquir e procurando 
corrigi-lo. (JESUS, p. 562) 

A primeira modalidade visa a prevenção criminal, trabalhando com a 
sociedade para que esta não venha a cometer crimes. Já na segunda, trabalha com 
aqueles que já cometeram crime e necessitam se ressocializar no meio civil, 
pretendendo ainda, impedir que o indivíduo retorne ao crime.  

Se pode dizer que, todos os atos de autoridade de um 
homem sobre outro, que não derivem de absoluta necessidade, são tirânicos. Ou 
seja, existe a necessidade de defender a liberdade pública e as penas são tão 
justas quanto mais sagradas e invioláveis é a liberdade que o soberano preserva 
aos seus súditos. (BECCARIA, 2012) 

Na visão trazida acima por Beccaria, as penas são necessárias para manter 
a sociedade em paz e é muito melhor a prevenção ao crime do que a punição, pois, 
quanto menos crime em uma sociedade mais a paz predomina o ambiente social, 
todavia, quando isso não é possível, se deve seguir a lei e punir devidamente o 
indivíduo.  

Atualmente no Brasil existem três sistemas utilizados para punir aqueles que 
cometem delitos, estas se divide em: 1) Privativa de liberdade, que se divide em: a) 
reclusão; b) detenção; 2) Restritiva de direito, que somente pode ser aplicada em 
substituição às penas privativas de liberdade nos casos autorizados em lei; 
3) Multa, também conhecida como pena pecuniária. 

Decorrido o processo e verificado a culpa do agente, na sentença penal 
condenatória, caso seja aplicada ao condenado uma pena de prisão (reclusão ou 
detenção), e o local do cumprimento da mesma, a fim de reprimir a ação delituosa, 
são observadas as circunstâncias previstas no art. 59 do Código Penal:  

Art. 59: O juiz, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta 
social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e 
consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima, 
estabelecerá, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e 
prevenção do crime:  

I - as penas aplicáveis dentre as cominadas;  

II - a quantidade de pena aplicável, dentro dos limites previstos;  

III - o regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade;  

IV – a substituição da pena privativa da liberdade aplicada, por outra 
espécie de pena, se cabível. (BRASIL, 1940) 

Cabe dizer que a aplicação das penas acima mencionadas depende da 
gravidade do ato cometido pelo indivíduo e como será mostrado adiante, cada uma 
das penas possui uma especificidade.  

 A 
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pena privativa de liberdade é a sanção imposta pelo Estado a partir de uma 
sentença de natureza condenatória, onde o indivíduo foi considerado culpado pela 
prática de uma infração penal, que resultou na privação de sua liberdade ou 
restrição, tendo esta pena caráter punitivo e ressocializador (SCHIMITT, 2010) 

A pena privativa de liberdade deriva da prevenção especial, que é aplicada a 
indivíduo que cometeu um crime. A liberdade desse infrator é segregada em razão 
de sua conduta social, que, vai contra os costumes impostos pela sociedade e pela 
lei. A principal função da pena privativa de liberdade é de ressocializar e preparar o 
agente infrator para voltar a sociedade após ter cumprido sua pena e se 
arrependido do mal que fez.  

Essa pena é o centro do sistema punitivo e se divide em: pena de reclusão; 
pena de detenção e; prisão simples. A pena de reclusão é cominada para infrações 
de maior gravidade, enquanto a de detenção vem imposta a delitos mais leves e a 
prisão simples às contravenções penais (atualmente em pleno desuso). (SCHIMITT, 
2010) 

Mesmo sendo o centro do sistema punitivo, a pena privativa de liberdade é 
aplicada apenas aos crimes de maior gravidade e, como demostrado, quando o 
crime é de maior potencial ofensivo, é aplicado a reclusão e, quando o delito se 
mostra mais leve, é imposto a detenção ao indivíduo infrator.  

Quando se trata da pena restritiva de direitos, se fala em penas alternativas 
que estão previstas em lei, tendo por fim evitar o encarceramento de determinados 
criminosos, autores de infrações penais consideradas mais leves, promovendo a 
recuperação através de restrições de certos direitos. (NUCCI, 2016) 

A pena restritiva de direitos é uma forma de desafogar as carceragens 
brasileiras, pois, ela é aplicada aos casos de delitos de menor potencial ofensivo, ou 
seja, que não tem um impacto grande na sociedade, como preceitua o art. 436 do 
Código Penal. (BRASIL, 1940) 

Já a pena de multa nada mais é do que uma sanção legal prevista isolada ou 
cumulativamente em determinados tipos penais, sendo que consiste no pagamento 
ao fundo penitenciário do valor fixado na sentença, possuindo referência na 
quantidade de dias-multa estabelecido e no valor atribuído para cada dia-multa. 
(SCHIMITT, 2010) 

Essa modalidade pode ser aplicada junto com a pena privativa de liberdade 
ou mesmo a restritiva de direitos, uma vez que ela consiste no pagamento pelo mal 
causado.  

Apesar de todas as sanções que podem ser aplicadas aos indivíduos que 
cometem crimes e mesmo com o sistema de prevenção criminal, a criminalidade 
continua aumentando, as sanções seguem os padrões constitucionais e respeitam 
os princípios que nela estão presentes, não sendo possível a aplicação de penas 
cruéis, como ocorria no passado. 

Desta feita, se passará a abordar sobre o aumento da criminalidade no 
Brasil, bem como, a superlotação do sistema carcerário brasileiro que está 
colapsando, mesmo com a conscientização dos malefícios do crime.  

 
 

                                                 

6
  Art. 43. As penas restritivas de direitos são: I - prestação pecuniária; II - perda de bens e valores; III 

- limitação de fim de semana; IV - prestação de serviço à comunidade ou a entidades públicas; V - 
interdição temporária de direitos; VI - limitação de fim de semana.  
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3. AUMENTO DA CRIMINALIDADE E SUPERLOTAÇÃO CARCERÁRIA 

Abordado o conceito de pena, sua evolução e o sistema atual, se passa 
agora ao aumento da criminalidade, o precursor da criação da pena. O crime deve 
ser tratado como um fato social, pois, o crime nada mais é do que uma oposição ao 
que a sociedade lhe impõe.  

Valter Fernandes e Newton Fernandes (2010) afirmam sobre o crime: é um 
fenômeno social e 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 a existência de apenas duas pessoas 
consideradas em um grupo social. 

A afirmação deixa claro que independente dos fatores que levam o indivíduo 
a cometer crime, esse só o faz por estar vivendo em meio social. É uma 
combinação de vida coletiva e a não aceitação das imposições sociais. Todavia, 
como abordado, a prática contrária aos interesses sociais deve ser punida e este é 
um dos motivos que levam a superlotação carcerária.  

A evolução social e o aumento populacional são de fato um dos motivos do 
aumento da criminalidade e da violência em uma sociedade. Para se ter uma base 
desse aumento, o Atlas da Violência (2019), mostra que segundo os dados oficiais 
do Sistema de Informações sobre Mortalidade, do Ministério da Saúde (SIM/MS), 
em 2017 houve 65.602 homicídios no Brasil, o que equivale a uma taxa de 
aproximadamente 31,6 mortes para cada cem mil habitantes. Trata-se do maior 
nível histórico de letalidade violenta intencional no país. 

A taxa de mortalidade por crimes violentos no Brasil se mostra altíssima, o 
que reafirma a ideia de que conforme a sociedade evoluiu a criminalidade evolui 
junto com ela, tornando-se parte do fenômeno social que se conhece por 
sociedade.  

O problema da criminalidade se mostra ainda mais preocupante quando se 
leva em conta que a violência letal acomete principalmente a população jovem, 
cerca de 59,1% do total de óbitos de homens entre 15 a 19 anos são ocasionados 
por homicídio. (ATLAS DA VIOLÊNCIA, 2019) 

A morte de tantos jovens é preocupante, pois, a população atual está se 
tornando cada vez mais velha, sendo necessário esses jovens para manter o 
desenvolvimento econômico e social do país. O primeiro pensamento que vem a 
mente é o porquê de tantos jovens estarem perdendo suas vidas.  

Nesse sentido, um estudo feito no ano de 2013 afirmou que as causas de 
tantas mortes de jovens se dão, de um lado, pela pobreza, a falta de condições e de 
oportunidades da juventude pobre, negra e de periferia no Brasil. Por outro lado, há 
a cooperação de parte desses jovens vulneráveis pelas organizações criminosas. 
(SENADO, 2015) 

A criminalidade e a falta de oportunidades aos jovens são as principais 
causas de morte dos jovens. Muitos desses envolvidos com organizações 
criminosas e tráfico de entorpecentes. Assim, toda ação tem uma reação e o que 
ocorre quando se tem tantos crimes é o crescimento populacional carcerário.  

Em levantamento feito no ano de 2019 pelo DEPEN (Departamento 
Penitenciário Nacional), trouxe informações de todas as unidades prisionais 
brasileira, onde este estudo considerou presos em estabelecimentos penais e 
presos detidos em outras carceragens, no Brasil possui população prisional de 
773.151 pessoas privadas de liberdade em todos os regimes. Caso sejam 
analisados presos custodiados apenas em unidades prisionais, sem contar 
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delegacias, o país detém 758.676 presos. (BRASIL, 2020) 
Isso mostra o aumento desenfreado da população carcerária, o que gera 

insalubridade e a prisão acaba não cumprindo o seu dever de ressocializar, pois, 
com a superlotação o detento não tem os seus direitos básicos garantidos e acaba 
sendo negligenciado pelo Estado.  

Atualmente existe uma grande deficiência no Sistema Prisional em vários 
aspectos, o que acaba prejudicando diretamente a vida da população carcerária e 
suas perspectivas futuras. É evidente que existem vários obstáculos para a 
execução de uma pena otimizada e humana, dentre eles a superlotação. (SILVA; 
MAFRIN, 2017) 

O Estado por meio das penitenciárias materializa o direito de punir todos 
aqueles que praticam um crime, porém, o sistema prisional não obtém êxito 
satisfatório no emprego de suas sanções, em virtude da falta de estrutura carcerária 
ofertada aos condenados, que na maioria das vezes são amontoados nas celas que 
não têm capacidade de suportar uma grande quantidade destes. (FERNANDES; 
RIGHETTO, 2013) 

O gráfico a seguir mostra de forma clara a superlotação carcerária: 
 

 

(Fonte: Departamento Penitenciário Nacional, Ministério da Justiça e Segurança Pública. Disponível 
em: 
<https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiZTlkZGJjODQtNmJlMi00OTJhLWFlMDktNzRlNmFkNTM0M
WI3IiwidCI6ImViMDkwNDIwLTQ0NGMtNDNmNy05MWYyLTRiOGRhNmJmZThlMSJ9> Acesso em: 
01 de outubro de 2020). 

 
 
São 312.925 presos a mais do que o sistema brasileiro suporta, ou seja, são 

pessoas que estão sendo submetidas a locais críticos e com problemas de higiene, 
saúde, onde não se tem aplicado princípios constitucionais como o princípio da 
dignidade da pessoa humana que garante coisas básicas como saúde, higiene.  

Os muitos problemas existentes, como administrativos, jurisdicionais, 
estruturais, são resultados da falta de políticas públicas eficazes. O Estado não 
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demonstra importância com os problemas do cárcere e a sociedade se mostra 
cumplice dessa aversão, frente aos presos, analfabetos, ignorantes dos seus 
direitos e marginalizados. (SILVA; MAFRIN, 2017) 

A falta de ação do Estado prejudica os encarcerados de forma direta, as 
políticas públicas deveriam ser as primeiras a serem instituídas para se tornarem 
mais eficazes, a fim de proteger o encarcerado que mesmo tendo cometido crimes, 
tem os direitos garantidos pela Lei maior. A superlotação carcerária se mostra um 
problema da atualidade, pois, quando essa situação ocorre, são os direitos dos 
presos cerceados. Mais adiante será tratado os direitos fundamentais que são 
garantidos aos encarcerados.  
 

3.1. DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS DOS ENCARCERADOS 

A Constituição Federal de 1988 é conhecida por ser humanista, não apenas 
para a população no geral, mas, também para aqueles que cometem crimes e 
necessitam do Estado para retornar a sociedade. No primeiro capítulo do presente 
estudo foi abordado os direitos fundamentais no geral, passando aos princípios e 
aos tratados internacionais que podem ser aplicados aos encarcerados. Adiante, 
será abordado os direitos fundamentais dos encarcerados, que foram previamente 
vistos no primeiro capítulo e aqui terão maior destaque.  

Primeiramente, cabe dizer que os direitos fundamentais são próximos da 
política, uma vez que foram impostos politicamente no meio de ferozes lutas, de 
revoluções, de guerras civis entre de outros acontecimentos. Vale ressaltar que os 
direitos fundamentais dão margem às mais apaixonadas discussões políticas 
atualmente no Brasil (DIMOULIS, MARTINS, 2014). 

Nesse sentido, em sintonia com os monumentos jurídicos e legislativos 
internacionais, a Constituição traz de forma explícita ou implicitamente, o rol dos 
direitos fundamentais da pessoa humana, e, não deixa dúvida, quanto aos direitos 
do preso, de vez que os direitos destes são todos aqueles que não se encontram 
bloqueados pela sentença condenatória com trânsito em julgado. Os direitos da 
pessoa condenada e preso encontram-se elencados no art. 5º, incisos III, X, XXXV, 
XXXVII, XXXVIII, XXXIX, XL, XLI, XLV, XLVI, XLVII,XLVIII,XLIX, L, LI, LII, LIII, LIV, 
LV, LVI, LVII, LVIII, LX, LXI, LXII, LXIII, LXIV, LXV, LXVI, LXVIII, LXXIV e LXXV, 
valendo lembrar, ainda, o disposto nos §§ 1º e 2º, da Lei Maior. (JÚNIOR, 2005) 

Não são poucos os direitos que são aos encarcerados garantidos, todavia, 
em virtude do cenário das prisões, muitas vezes esses direitos são deixados de 
lado e o preso acaba tendo seus direitos fundamentais violados.  

O sistema brasileiro mostra muitas falhas e mesmo com todos os avenças 
que foram feitos, ainda se tem muito para evoluir, essa luta não é algo recente, mas 
sim, algo que vem no início do século XX.  

No plano internacional o trabalho em prol dos direitos dos presos remonta ao 
período entre as duas grandes guerras. A Comissão Internacional Penal e 
Penitenciária elaborou em 1929 e reviu em 1933 um conjunto de regras para o 
tratamento de presos. Essas regras foram aprovadas pela Liga das Nações, em 
1934. A ONU, em seu 1º Congresso sobre prevenção do crime e tratamento do 
delinquente, celebrado em Genebra, em 1955, aprovou uma nova versão dessas 
regras, que constituem as regras mínimas para o tratamento de presos. 
(FRAGOSO, 2017). 

Como já afirmado, a busca pelos direitos não foi algo fácil, sendo necessário 
a manifestação global pela necessidade uma maior valorização das pessoas diante 



VII Encontro de Pesquisa e XI Encontro de Iniciação Científica da FATEB – Telêmaco Borba - PR, 29 e 30 de 
outubro de 2020 

 

de todas as atrocidades cometidas na segunda guerra. Se viu a necessidade de 
criar direitos até para aqueles que cometem crimes, mesmo que, na visão da 
sociedade não mereçam, ou mesmo, depois que cometem crimes, não tenham mais 
direito algum.  

Uma das garantias que pode ser vista como fundamental no direito brasileiro 
é o direito ao trabalho, esse direito se apresenta como uma verdadeira ferramenta 
ressocializadora do preso à sociedade e tem sua previsão na Lei de Execuções 
Penais, tanto como um direito (art. 41, II da LEP), bem como um dever 
(art. 39, V da LEP) do apenado, com a finalidade educativa e produtiva 
(art. 28 da LEP). Cabe dizer que, o dever ao trabalho que preconiza a LEP não se 
trata de trabalho forçado, vedado pelos ditames constitucionais 
(art. 5º, XLVII, c da CRFB/88). (PRADO, 2017) 

Apesar do trabalho ser causa de diminuição na pena7, esse não pode ser 
forçado de maneira alguma, pois, quando isso ocorre, fere diretamente a 
constituição. É claro que não são todos os detentos que têm essa oportunidade.  

A Constituição Federal também impõe o respeito à dignidade do preso (art. 
153 § 14). Como fica essa dignidade quando o homem é preso numa jaula com 
mais 30 ou 40 pessoas, sem lugar para repousar, usando vaso a vista de todos 
para satisfazer as próprias necessidades. A superpopulação é comum em nossas 
prisões. A Casa de Detenção de São Paulo, um presídio monstruoso, tem 
capacidade para 2.000 pessoas, e abriga mais de 6.000. Essa situação é 
generalizada (FRAGOSO, 2017). 

O drama carcerário brasileiro não é novidade. Todavia, as dimensões do 
problema vêm se agravando, em razão do crescimento da população prisional. 
Observa-se ainda que o poder punitivo do Estado sempre discriminou os seres 
humanos acusados de cometer um crime, sempre conferindo um tratamento 
desumano, considerando-os como seres perigosos, negando a essas pessoas o 
direito e garantias que estão expressos na Constituição. 

Nesse sentido, Flavio Medeiros Rangel (2016), a par do assunto afirma: “A 
situação destes estabelecimentos produz mostras de que a superlotação, mais do 
que tolerada no sistema prisional brasileiro, é naturalizada: acostumamo-nos a vê-la 
e a conviver com ela como se não fosse uma violação de direitos”. 

O problema da superlotação e cerceamento de direito é tão grave que, se 
acostumou a conviver de maneira precária, se acreditando que não é mais uma 
violação dos direitos de os encarcerados viver daquela maneira. Ocorre que, os 
direitos estão de fato sendo tirados destas pessoas.  

Entre os outros direitos, parece claro que cumpre atender os que se referem 
à educação, aos cuidados médicos indispensáveis e à realização de atividades 
esportivas. Em relação à educação também há direitos constitucionais em causa. O 
direito ao tratamento médico adequado deriva do dever de cuidado, que incumbe ao 
Estado. As atividades esportivas, integram-se na recreação, essencial a todo 
programa de “tratamento” (FRAGOSO, 2017). 

Mas, cabe ressaltar novamente que esses direitos têm sido tirados dos 
presos. Isso se dá ao fato de as prisões estarem com sua capacidade muito acima 
do desejado, como mostrado anteriormente, são mais de setecentas mil pessoas 
vivendo em locais onde não tem locais privados para fazer suas necessidades 
fisiológicas, vivem em locais sem higiene e com a capacidade acima do desejado.  

No ano de 1999, o Brasil foi condenado pela Corte Interamericana de Direitos 

                                                 
7
 O detento do regime fechado ou semiaberto pode optar por 12 horas de frequência escolar ou três dias de 

trabalho no lugar de um dia de pena. Previsto no art. 126 da Lei de Execuções penais. (BRASIL, 1984) 

http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/109222/lei-de-execu%C3%A7%C3%A3o-penal-lei-7210-84
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/109222/lei-de-execu%C3%A7%C3%A3o-penal-lei-7210-84
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/11699703/artigo-41-da-lei-n-7210-de-11-de-julho-de-1984
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/11699634/inciso-ii-do-artigo-41-da-lei-n-7210-de-11-de-julho-de-1984
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/109222/lei-de-execu%C3%A7%C3%A3o-penal-lei-7210-84
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/11700130/artigo-39-da-lei-n-7210-de-11-de-julho-de-1984
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/11699998/inciso-v-do-artigo-39-da-lei-n-7210-de-11-de-julho-de-1984
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/109222/lei-de-execu%C3%A7%C3%A3o-penal-lei-7210-84
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/11701047/artigo-28-da-lei-n-7210-de-11-de-julho-de-1984
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/109222/lei-de-execu%C3%A7%C3%A3o-penal-lei-7210-84
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10641516/artigo-5-da-constitui%C3%A7%C3%A3o-federal-de-1988
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10728775/inciso-xlvii-do-artigo-5-da-constitui%C3%A7%C3%A3o-federal-de-1988
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10728673/alinea-c-do-inciso-xlvii-do-artigo-5-da-constitui%C3%A7%C3%A3o-federal-de-1988
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/188546065/constitui%C3%A7%C3%A3o-federal-constitui%C3%A7%C3%A3o-da-republica-federativa-do-brasil-1988
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Humanos, em razão de uma pessoa que estava privada de liberdade num hospital 
psiquiátrico e que na verdade passou por situações de extrema violência que o 
levaram à morte, pois deveria o Estado ter cuidado e prevenido a vulneração da 
vida e da integridade pessoal, bem como deveria ter regulamentado e fiscalizado o 
atendimento à saúde (FREIXO, 2016). 

Este caso é apenas uma amostra a violação de direitos fundamentais que 
ocorrem nas prisões brasileiras e infelizmente, este foi um caso extremo no qual o 
paciente veio a óbito. Este foi o primeiro a ser notificado a Corte Interamericana de 
Direitos Humanos, posteriormente, ocorreram outros.  

Essa violação de direitos fundamentais individuais do preso se justifica em 
nome da segurança pública (coletividade), contudo, Luís Roberto Barroso (2010) 
afirma: que um direito fundamental seja restringido em favor da realização de uma 
meta coletiva, esta deve corresponder aos valores políticos fundamentais que a 
Constituição consagra, e não apenas ao ideário que ocasionalmente agrega um 
número maior de adeptos. O outro parâmetro fundamental para solucionar esse tipo 
de colisão é o princípio da dignidade humana, cabe dizer que cada indivíduo deve 
ser tratado como um fim em si mesmo.  

A dignidade de cada indivíduo, deve ser irrenunciável, pois, isso o qualifica 
como humano, o dignifica e quando ele perde isso é como se deixasse de pertencer 
ao meio social. Ele deixa de existir perante a Lei, pois, ele perdeu sua dignidade e 
consequentemente, sua personalidade. Por isso, é de suma importância que se 
mantenha o seu direito.  

Importa saber que a dignidade é violada sempre que uma pessoa é 
rebaixada a objeto, mero instrumento, tratada como uma coisa, enfim, quando a 
pessoa é descaracterizada e desconsiderada como sujeito de direitos.  Uma vez 
que não se tenha respeito pela vida, pela integridade física e moral do indivíduo, por 
condições mínimas de moradia, limites de poder e não se reconhece a liberdade, a 
autonomia, a igualdade, não haverá espaço para a dignidade da pessoa humana, 
sendo, então, essa pessoa objeto de arbítrio e injustiças (SARLET, 2007). 

O ponto é, que quando a pessoa deixa de ser vista pelo Estado, ela volta ao 
mundo do crime, pois, com a superlotação das carceragens a prisão não cumpre 
com sua função social de colocar essa pessoa de volta na sociedade e esse 
indivíduo acaba cometendo novos crimes e retornando para os lugares em que 
perde cada vez mais sua dignidade.  

Assim, importa trazer a visão de Marcelo Freixo (2016) onde este afirma que: 
“temos que criar mecanismos para que o governo federal possa interceder nas 
violações dos Direitos Humanos. Primeiro, porque a verba é federal, segundo 
porque embora boa parte destas violações aconteçam nos estados, o condenado 
numa instância internacional é o Estado brasileiro”. 

O Estado deve intervir para garantir que os direitos humanos não sejam 
violados, pois, as violações ocorrem nos Estados que são comandados pelo Estado 
Federal e quando ocorrem condenações de caráter internacional é o Estado 
brasileiro que irá “pagar” e deverá criar maneiras de garantir a segurança.  

Apesar de todas essas previsões constitucionais para garantir a dignidade e 
a integridade física do apenado, no cumprimento das penas no país, as condições 
do sistema prisional brasileiro estão muito longe de serem adequadas, na verdade a 
situação carcerária no país é uma verdadeira omissão do Estado. A população 
carcerária brasileira cresceu 400% em 20 anos, aproximadamente 37% são presos 
provisórios. No Brasil a prisão em flagrante é a principal forma de repressão a 
delitos, vindo a ser uma garantia para o funcionamento do sistema criminal 
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(BRANDÃO, 2014). 
O Departamento Penitenciário Nacional assume que no Brasil há uma 

tendência de aumento das taxas de encarceramento, que já são elevadas, cerda de 
300 presos para cada 100 mil habitantes, mais que o dobro da taxa mundial e não 
para por aí, visto que a população prisional brasileira cresce aproximadamente 7% 
ao ano (BRANDÃO, 2014). 

Esse aumento exponencial se dá pelo motivo de que preso não vota, além 
disso, os presos constituem um grupo impopular na sociedade brasileira, o que 
desestimula o sistema político e a burocracia estatal a “levarem a sério” os seus 
direitos.  

 
4. CONCLUSÃO 

Se viu que o sistema brasileiro começou a ser moldado ainda na época do 
Brasil colônia, passando por diversos processos, mas, apesar de toda a sua 
evolução, onde se deixou de aplicar penas de morte e penas de tortura, o estado 
das carceragens pode ser considerado um retrocesso na evolução do sistema 
prisional. 

A população carcerária atual é de 773.151 presos, são 312.925 pessoas à 
mais nas prisões, dividindo espaços mínimos e sujeitos a proliferação de doenças, 
mais rápido do que se estes estivessem em liberdade.  

Se pode concluir que, apesar das ações por parte do Estado para garantia 
dos direitos fundamentais, estas não têm sido suficiente para sanar os problemas 
de cerceamento dos direitos fundamentais dos encarcerados, mesmo que estes 
estejam amparados pela Constituição Federal e por Tratados Internacionais.  

Há uma carência nas políticas públicas que possam garantir isso, de maneira 
que, cada vez mais seus direitos são esquecidos e a precariedade das carceragens 
só piora tais condições. 

Por fim, em razão destas carências e se levando em conta a atuação do 
Estado, se entende que este deveria trabalhar para garantia dos direitos, bem 
como, trabalhar para diminuir ou mesmo, estabilizar o estado de precariedade das 
prisões brasileiros, a fim de garantir os direitos fundamentais. 
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DEMOCRACIA E GÊNERO: DESIGUALDADE NO ÂMBITO POLÍTICO 
 

Gabrielle Santangelo Leiner1 Julia Mendes de Alcantara Fernandes 2 
Sandra Regina Merlo3 e Sigrid de Moraes Marques4 

 
 

RESUMO 
Inicia-se esse estudo pela visão histórica da mulher brasileira e seus cargos no 
contexto político, expondo toda a trajetória feminina e o reconhecimento da sua voz 
perante a sociedade.  
Somos maioria na população, entretanto estamos sub-representadas em vários 
setores da sociedade, e na política, somos minoria. Em pleno século XXI a voz 
feminina ainda, por muitas vezes é abafada pelo machismo e preconceito. Os 
desafios enfrentados no passado e na atualidade são múltiplos e abordamos 
questões que vão além da desigualdade de gênero, mostrando tamanha 
desproporção entre oportunidades oferecidas pela sociedade. 
Palavras chaves: Desigualdade. Mulheres. Política 
 

ABSTRACT 
This article aims to present, question and debate the inequalities that have occurred 
in the political role of women. This study begins with the historical view of Brazilian 
women and their positions in the political context, exposing the entire female 
trajectory and the recognition of her voice before society. 
We are a majority in the population, however we are underrepresented in various 
sectors of society and in politics, we are a minority. In the middle of the 21st century, 
the female voice is still often drowned out by machismo and prejudice. The 
challenges faced in the past and today are multiple and we address issues that go 
beyond gender inequality, showing such a disproportion between opportunities 
offered by society. 
Key-words: Inequality. Women. Policy. 
 
 
1. INTRODUÇÃO 

A democracia sempre apresentou uma desigualdade significativa em 
questões relacionadas a gênero, lamentavelmente quando abordamos o âmbito 
político essa desigualdade é ainda mais relevante. 

Em pleno século XXI a voz feminina ainda, por muitas vezes é abafada pelo 
machismo e preconceito. Somos maioria na população, entretanto estamos sub-
representadas em vários setores da sociedade, e na política, somos minoria. Os 
desafios enfrentados no passado e na atualidade são múltiplos e abordamos 
questões que vão além da desigualdade de gênero, mostrando tamanha 
desproporção entre oportunidades oferecidas pela sociedade. 
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2. OBJETIVOS  

O presente artigo tem como objetivo apresentar, questionar e debater as 
desigualdades ocorridas no encargo político das mulheres desde sua formação 
política até as questões atuais, que as impendem de desempenhar seu papel na 
sociedade de forma absoluta.  

As pesquisas históricas das mulheres revelam que os atos e acontecimentos 
levaram-nas a transformar o Brasil, e por que não o mundo? Escolhemos esse 
tema, pela curiosidade e admiração pelas mulheres de todo o mundo, que lutaram e 
lutam todos os dias pelos seus direitos de igualdade, renovando e inspirando a cada 
dia mais. 

 
3. JUSTIFICATIVA 

A partir de então relataremos a luta árdua das mulheres para conquistar seu 
espaço na sociedade ao longo dos anos, bem como o atual cenário partidário 
brasileiro e as maiores dificuldades impostas às mulheres que desejam estar 
presente no sistema político brasileiro. Os desafios enfrentados no passado e na 
atualidade são múltiplos aproximar o número de mulheres ao de homens na política 
é mais do que defender o direito das minorias, é garantir o pleno exercício da 
democracia. 

 
4. METODOLOGIA 

Trata-se de um artigo no qual, para alcançarmos os fins objetivados, 
empregados a metodologia de pesquisa bibliográfica, quantitativa e descritiva, que 
consiste na etapa inicial de todo o trabalho científico ou acadêmico, com o objetivo 
de reunir as informações e dados que servirão de base para a construção da 
investigação proposta a partir de determinado tema. O levantamento bibliográfico é 
normalmente feito a partir da análise de fontes secundárias que abordam, de 
diferentes maneiras, o tema escolhido para estudo. As fontes podem ser livros, 
artigos, documentos monográficos, periódicos (jornais, revistas etc.), textos 
disponíveis em sites confiáveis, entre outros locais que apresentam um conteúdo 
documentado.  

A pesquisa qualitativa é compreendida principalmente como um método 
exploratório. É usada para compreender as razões, opiniões e motivações implícitas 
nas respostas do tópico investigada, já a pesquisa quantitativa é usada para 
quantificar o problema por meio de dados numéricos ou dados que podem ser 
transformados em estatísticas utilizáveis. 

 
5. DESENVOLVIMENTO 

5.1. DEMOCRACIA DE GÊNERO  

Ao falarmos em democracia logo se percebe a desigualdade de gênero que 
se apresenta diariamente em todos os espaços da sociedade, nas quais as 
mulheres em sua grande maioria são excluídas de decisões, silenciadas, 
confinadas aos espaços domésticos onde muitas vezes são sujeitas a todos os 
tipos de violência, ao analisarmos o processo democrático ao longo dos anos 
percebemos uma perspectiva diferente imposta  para os homens e mulheres que se 
demonstra na construção da cidadania e nas instituições democráticas do Estado. 
Ao terem sua cidadania negada as mulheres deixaram de ter acesso aos direitos 
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democráticos, após a conquista cidadã a sociedade se evoluirá de forma rápida de 
modo que já havia impostos padrões que tornaram a participação social e política 
ainda mais desafiadora, questões como a divisão sexual do trabalho as mantiveram 
reclusas ao âmbito doméstico.  

A proposta feminista de democratização inclui democratizar o gênero 
feminino, as relações com o outro gênero no âmbito da sociedade e as relações de 
ambos os gêneros com o Estado. A este conjunto chamamos ´´ a construção de 
uma cidadania plena entre mulheres e homens” (LAGARDE, 2015, p. 202) 

Para Astelarra (2003), a democracia de gênero passa pela igualdade de 
oportunidades para homens e mulheres. Pela equiparação das mulheres com os 
homens nos espaços e atividades consideradas masculinas. Pela correção da 
ausência de mulheres nos âmbitos dos papéis sociais até então definidos como 
masculinos. 

Em nosso âmbito social e político, há a desigualdade escancarada bem 
diante de nossos olhos, então por que não falarmos sobre? Por muitas vezes, a 
figura feminina foi calada e ridicularizada diante de muitos; mulheres não votam em 
si mesma, por falta de exemplo, ou até mesmo falta de coragem de expor sua 
opinião sem ser repreendida. 

´´A democracia não pode funcionar ao menos que haja 50% de mulheres em 
todos os postos de poder, em todas as partes...” (BERIRÄS, 1990). 

 
5.2. LUTA PELA CIDADANIA 

Desde a Grécia antiga, a cidadania e o voto estão integralmente ligados, até 
o início do século XX, apenas homens ricos tinham direito ao voto e decidiam por 
todo o país, foi então que entre 1890 e 1994, mulheres da maioria dos Estados 
passaram a votar e se candidatar a um cargo político. Na África do Sul somente em 
1993, no Brasil, 1932 e na Arábia Saudita em 2011.  

No século XIX o sufrágio (suffragium, ´´voto``) foi uma das maiores lutas para 
garantir às mulheres da Inglaterra e dos Estados Unidos o direito de votar em 
eleições políticas, até então homens brancos e ricos eram os únicos portadores de 
direitos civis, políticos e sociais.   

De acordo com Geneviéve Fraisse e Michelle Perrot, (1993, História das 
mulheres no Ocidente, apud TOSI, 2016, p. 1), ´´os movimentos feministas do 
século XIX e início do século XX buscavam a transformação da condição da mulher 
na sociedade através, principalmente, da luta pela participação na cena eleitoral. De 
fato, essa é uma das primeiras pautas dos movimentos de mulheres capaz de se 
difundir pelo mundo industrializado``.  

No Brasil o voto feminino foi publicado em 1932, porém em 1927 em Mossoró 
no Rio Grande do Norte, o então governador José Augusto Bezerra de Medeiros 
sancionou a lei que antecipava o direito ao voto sem distinção de sexo (Lei nº 660 
de 25 de outubro de 1927), tendo como primeira mulher eleitora a professora Célia 
Guimarães Viana.   

 
5.2. DIA INTERNACIONAL DA MULHER  

No dia 8 de março de cada ano, comemora-se o Dia Internacional da Mulher. 
Tudo começou entre o final do século XIX e XX nos Estados Unidos e na Europa, 
no contexto das lutas femininas por melhores condições de vida, trabalho e direito 
ao voto. 

A socialista alemã Clara Zetkin propôs durante um evento anual das lutas 
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pelos direitos das mulheres, onde era realizado na cidade de Copenhaga 
(Dinamarca), que a luta pelos direitos femininos fosse marcada, e as mulheres que 
lutaram fossem lembradas por décadas. O Dia Internacional da Mulher teve início 
no ano de 1909 em diferentes dias de fevereiro e março, dependendo de cada país. 

A primeira celebração deu-se em 28 de fevereiro de 1909 nos Estados 
Unidos. O dia 8 de março foi instituído como Dia Internacional da Mulher, 
oficializada pelo ONU, pelo movimento internacional socialista após algumas 
manifestações ocorridas na Rússia no início do ano de 1917 por melhores 
condições de vida e trabalho.  

Hoje, o dia 8 de março não é apenas para dar presentes, é principalmente 
para refletir a respeito de toda a desigualdade e violência que mulheres sofrem no 
Brasil e em todo o mundo. Podemos afirmar que é um momento para combater o 
silêncio que existe e normaliza a desigualdade e violências sofridas a todo momento 
pelas mulheres.   

Clara Zetkin era engajada com campanhas que defendiam o direito das 
mulheres no âmbito trabalhista. Sua proposta visava a possibilitar que o movimento 
operário pudesse dar maior atenção à causa das mulheres trabalhadoras. 

Vários protestos e greves já ocorriam na Europa e nos Estados Unidos desde 
a segunda metade do século XIX. O movimento feminista e as demais associações 
de mulheres capitalizaram essas manifestações, de modo a enquadrá-las, por 
vezes, à agenda revolucionária. Foi o que aconteceu em 08 de março de 1917, na 
Rússia. 

 
5.3. CONQUISTAS FEMININAS ATRAVÉS DE LUTAS FEMINISTAS  

Pelo contrário do que se é pensado e fruto do senso comum machista, os 
movimentos feministas buscam harmonia e equilíbrio referente a igualdade de 
gênero. Por toda uma história, é visível que hoje, embora a igualdade esteja longe 
de ser realidade, as conquistas das mulheres dentro das áreas taxadas como 
masculinas são grandiosas e por muitas vezes vitoriosas.   

Desde que o mundo é mundo, vivia-se uma repreensão total às mulheres, 
por muitas décadas, mulheres foram submissas aos seus pais, irmãos, maridos ou 
a qualquer homem que ameaçasse poder sobre elas.  

No Brasil Império, mulheres começaram a reconhecer que alguém ter posse 
sobre elas não era um preceito, a partir de então, passaram a exigir seus direitos de 
cidadãs e os tiveram reconhecidos.   

Nísia Floresta, grande ativista feminista, foi fundadora da primeira escola 
para meninas no Brasil. No ano de 1907, durante a greve das costureiras, 
começaram a surgir grandes mudanças no mercado trabalhista, mulheres exigiam 
igualdade em suas horas trabalhadas, bem como de salários, logo no mesmo ano, 
foi aprovado o salário igualitário pela Conferência do Conselho Feminino da 
Organização Internacional do Trabalho.  

Em 1932, no governo do então presidente Getúlio Vargas foi garantido o 
sufrágio feminino, sendo introduzido no Código Eleitoral Provisório o direito ao voto 
e a candidatura feminina. Após um ano, Carlota Pereira de Queiroz foi eleita como a 
primeira deputada federal brasileira. Desde então foram incontáveis conquistas 
femininas pelos seus direitos como todo e qualquer cidadão.  Mais do que nunca é 
essencial que mulheres se unam para entender e debater sobre seus direitos, e 
conquistar a tão sonhada e plena igualdade de gênero.   

Há três anos o brasil comemora, no dia 24 de fevereiro, o dia da conquista do 
Voto feminino no Brasil, a data comemorativa foi sancionada pela primeira mulher 
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eleita para chefe máximo do executivo a presidenta Dilma Rousseff por meio da lei 
13.086/15 

      ´´É instituído, no Calendário Oficial do Governo Federal, o Dia da 
Conquista do Voto Feminino no Brasil, a ser comemorado, anualmente, no 
dia 24 de fevereiro`` (Lei nº 4.765-b de 2009 – Art. 1º) 

Segundo a deputada federal Sueli Vidigal o pl 4.765/09 dispõe dessa data 
porque nesse mesmo dia, por meio de um decreto de Getúlio Vargas em 1932 a 
mulher brasileira obteve o direito de votar e acrescentou, ´´O voto feminino no Brasil 
foi assegurado após intensa campanha nacional pelo direito das mulheres ao voto, 
fruto de uma longa luta iniciada antes mesmo da proclamação da República``; 
(2009, Projeto de Lei nº4.765/2009, p. 2). 

 
5.4. MULHERES NA POLÍTICA ATUAL 

Como citado nos tópicos anteriores a luta das mulheres por seus direitos e 
uma história que vem ao longo de anos, ao observarmos a história podemos 
perceber o “porquê” da falta de representatividade na política Brasileira, muito 
esforço vem sendo implementados como intuito de promover maior 
representatividade feminina principalmente no âmbito político. 

 Nas eleições de 2018 houve um avanço de candidatas que buscavam vagas 
para cargos eletivos, tal avanço foi resultado de medidas impostas pelo STF e pelo 
TSE que através de modificações em leis vigentes, contudo, apesar dos resultados 
serem positivos ainda estamos muito distantes de alcançar um cenário ideal. Entre 
as medidas estabelecidas pelo TSE no dia de julho do ano de 2018, está o repasse 
de cerca de 30% dos recursos para a candidatura de mulheres, incluindo o tempo 
destinado aos meios de comunicação como emissoras de tevê e estações de rádio, 
além disso os partidos que apresentam mais 30% de candidatas mulheres devem 
repassar os valores de forma proporcional. 

Conforme a LEI Nº 12.034, de 29 de setembro de 2009 em seus artigos 44 e 
45, promovem a difusão da política feminina dando apoio a criação de programas 
de representação. 

“Art. 44. 

 V - Na criação e manutenção de programas de promoção e difusão da 
participação política das mulheres conforme percentual que será fixado pelo 
órgão nacional de direção partidária, observado o mínimo de 5% (cinco por 
cento) do total. 

“Art. 45.  

IV - Promover e difundir a participação política feminina, dedicando às 
mulheres o tempo que será fixado pelo órgão nacional de direção partidária, 
observado o mínimo de 10% (dez por cento).  

Os partidos políticos que descumprirem tais medidas adotadas serão 
punidos conforme o § 2. (LEI Nº 9.096, DE 19 DE SETEMBRO DE 1995) 

O crescimento da representação feminina na câmara dos deputados e nas 
assembleias legislativas foi o que mais se destacou , a representação feminina na 
câmara passou  de 10% a 15% antes o número de cadeiras ocupadas pelas 
mulheres era 51 a partir de então passou a ser 77 aumentando em 51% a bancada 
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feminina , também houve aumento na assembleia legislativa onde o número de 
deputadas estaduais cresceu cerca de 35% se comparados os dados de 2018 as 
eleições de 2014, chegando o número de deputadas a 161 no Brasil. Apesar dos 
aumentos ainda não podemos visualizar grande representatividade feminina no 
senado por exemplo as mulheres ocupam 12 das 81 cadeiras se mantendo esse 
número estável na última eleição. 

No contexto municipal segundo estatísticas do TSE o número de vereadoras 
eleitas corresponde a cerca 13,5% do total de vagas, os municípios que que tem 
seu poder executivo liderado por uma mulher são no total 662 enquanto os homens 
representam mais de 88% das cidades. 
Tais dados demonstram tamanha desigualdade entre homens e mulheres 
atualmente em um ranking mundial o Brasil ocupada a posição 156 de 190 países 
se tratando de mulheres nos parlamentos. 
 
5.5. VIOLENCIA POLÍTICA 

A violência sofrida por mulheres pode ser vista muito além do nosso 
pensamento   no cenário político as mulheres muitas vezes sofrem com julgamentos 
sobre sua capacidade de liderança e outros aspectos, tal violência tem o objetivo de 
desestimular a participação delas nas eleições. 

De acordo com a secretária Nacional de Políticas para as Mulheres, Cristiane 
Britto o índice de violência política está em níveis altos e que esses resultados 
também se devem a sub-representação das mulheres na política. Segundo dados 
da ONU Mulheres, 82 % das mulheres em espaços políticos já sofreram violência 
psicológica; 45% já sofreram ameaças; 25 % sofreram violência física no espaço 
parlamentar; 20%, assédio sexual; e 40% das mulheres afirmaram que a violência 
atrapalhou sua agenda legislativa. 

A criação do disque denúncia  180( central de atendimento a mulheres em 
situação de violência) entre outras medidas está a criação da campanha  “Mulheres 
na Política”, uma ação conjunta para alertar sobre a participação efetiva da mulher 
na política e seus amparos legais a campanha lançada em conjunto com o 
Ministério Público Federal (MPF/PR), a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB/PR), 
o Tribunal Regional Eleitoral no Paraná (TRE/PR) e o Ministério Público do Estado 
do Paraná (MPPR) a campanha  tem como objetivo garantir que seja eleita ao 
menos uma vereadora em cada um dos 5.570 municípios brasileiros nas Eleições 
2020, Integram a ação uma cartilha e uma série de vídeos sobre o tema, além da 
assinatura de um acordo entre as instituições participantes. 

A ministra Damares Alves, do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos 
Humanos (MMFDH) falou durante o lançamento da campanha segundo ela no ano 
de 2016, de todos os municípios do país, apenas 19% têm algum tipo de órgão de 
proteção da mulher e somente 9% têm uma delegacia especializada da mulher ela 
ainda completou dizendo: “Como fazer o enfrentamento da violência contra a 
mulher, se, lá na ponta, não tem equipamento de proteção? Vamos levar mulheres 
para as câmaras de vereadores. Essas candidatas já vão para a campanha com 
uma bandeira e uma proposta de garantia de direitos da mulher, elas vão colocar 
seus mandatos à disposição dessa luta." 

Além da campanha Também será firmado um pacto com os partidos 
políticos, que estabelecerá diversos compromissos para que a participação feminina 
seja incentivada porem muitas outras medidas serão necessárias para que mulher 
possa estabelecer seu papel na política brasileira como também mundial. 
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“É preciso mudar a mentalidade da sociedade para naturalizar a presença de 
mulheres nos espaços políticos.... A violência contra as mulheres na política vem da 
crença de que aquele espaço não deve ser ocupado por pessoas que deveriam 
estar no ambiente doméstico, cuidando da casa e dos filhos. (Júlia Barcelos 
representante do Tribunal Superior Eleitoral TSE). 

 
5.6. O DIREITO DAS MULHERES  

Os direitos das mulheres são um conjunto de reinvindicações que mulheres 
do mundo todo fazem quanto as necessidades que garante os seus direitos a 
igualdade, acesso aos serviços sociais e também as oportunidades na sociedade, a 
maioria desses direitos ainda são desrespeitados em muitos lugares, que garantem 
que a mulher possa exercer sua cidadania de forma plena mostrando todas as suas 
potencialidades. Entre os principais temas que abordam os direitos da mulher estão 
as questões relacionadas ao voto, trabalho, autonomia sobre o próprio corpo e o 
tratamento igualitário no ambiente em que esteja. 

Os direitos femininos começaram a ganhar força durante a Revolução 
Francesa que ocorreu em 1789 a partir daí a luta das mulheres foi motivada pela 
época que pregava a igualdade entre homens e mulheres, entretanto os direitos das 
mulheres não foram devidamente valorizados o que gerou muitas críticas sobre os 
reais valores revolucionários.  

A publicação da Declaração dos Direitos do Homem cidadão em 1789 
indicava quais seriam os direitos individuais e coletivos que toda pessoa deveria ter 
garantido, dois anos após tal publicação  uma escritora francesa  cujo nome era 
Olympe de Gouges publica sua versão do documento definindo os direitos que a 
mulher deveria ter, a partir de então diferentes artistas e intelectuais  passaram a 
produzir obras de arte , textos literários e até pecas jurídicas que contestam a 
condição da mulher nos diferentes âmbitos da sociedade. 

Após a segunda Guerra Mundial as conquistas femininas ganharam grande 
apoio da ONU que durante as décadas de 70 e 80 promoveu diversos eventos 
visando aumentar a conscientização sobre os direitos femininos. 
 O ano de 1975 foi dedicado as questões das mulheres bem como os 10 anos 
sucessores vistos como a década da mulher entre esse período se destaca a 
criação da Carta Internacional dos Direitos da mulher que assegurava os direitos 
que toda mulher deveria ter entre eles o direito à liberdade de reunião e participação 
política. 

“A libertação da ‘ditadura da miséria’ e do controle masculino familiar amplo 
sobre seus destinos permite às mulheres um mínimo de programação da própria 
vida e, nesta medida, possibilita-lhes o começo da autonomização de sua vida 
moral. O último elemento é fundante da cidadania``. (Walquiria Leão Rego e 
Alessandro Pinzani no livro Vozes do Bolsa Família: Autonomia, dinheiro e 
cidadania). 

Apesar de tais avanços o direito das mulheres também sofreu com muitas 
ameaças de retrocessos principalmente por questões relacionadas a saúde e 
direitos reprodutivos além da desigualdade e discriminação que continuam a 
persistir como falas ofensivas e violentas feitas por parlamentares as suas colegas 
são exemplos claros de uma triste realidade. 
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6. CONCLUSÃO 

Entretanto, conclui-se que a luta árdua das mulheres para conquistar seu 
espaço na sociedade ao longo dos anos, bem como o atual cenário partidário 
brasileiro e as maiores dificuldades impostas às mulheres que desejam estar 
presente no sistema político brasileiro. Os desafios enfrentados no passado ainda 
são visivelmente ativos atualmente, desafios esses que vão além da desigualdade 
de gênero. A luta das mulheres por seus direitos e uma história que vem ao longo de 
anos, ao observarmos a história podemos perceber o “porquê” da falta de 
representatividade na política Brasileira, muito esforço vem sendo implementados 
como intuito de promover maior representatividade feminina principalmente no 
âmbito político. 

 
 

REFERÊNCIAS 

ASTELARRA, J. Democracia, Género y Sistema Político. In: MEENTZEN, A. y 
GOMÁRIZ, E. Democracia de género, una propuesta inclusiva. Fundación Heinrich 
Böll, Impresso en El Salvador por: Econoprint S.A,2003, p. 26-39. 
 
ÁUREA CAROLINA, participação das mulheres na política. Youtube. Disponível em: 
<https://www.youtube.com/watch?v=s3J51MP_fcc&feature=youtu.be>. Acesso em: 
14 de set. 2020. 22:50 
 
AZEVEDO, CAMYLA. ´´Mulheres na Política e a Divisão Sexual do Trabalho: 
retratos da sub-representação feminina na política do Estado do Pará``. 2019, p. 136 
 
BASTOS, ATHENA. ´´Direitos da mulher: avanços legislativos e perspectivas do 
feminismo. ” Sajadv, 08 novembros 2019, https://blog.sajadv.com.br/direitos-da-
mulher/. Accessed 16 setembro 2020. 
 
brasil/2020/08/28/campanha-incentiva-mulher-a-participar-de-cargos-politicos.htm. 
Accessed 17 setembro 2020. 
 
COSTA, THIAGO COTEZ. ´´Cotas e Mulheres na Política Avaliando o impacto de 
variáveis institucionais e socioeconômicas sobre a elegibilidade feminina. `` p.50. 
 
CRN1. “Campanha pela participação efetiva da mulher na política é lançada no 
Paraná. ” CNR1, 24 setembro 2020, https://crn1.com.br/2020/09/campanha-pela-
participacao-efetiva-da-mulher-na-politica-e-lancada-no-parana/. Accessed 24 
setembro 2020. 
 
“Democracia e Gênero: Implementação de Políticas Públicas Para Mulheres. ” 
Instituto Brasileiro de Administração Municipal e Secretária de Política para as 
Mulheres, vol. 1, 2015, p. 221. 
 
LAGARDE, M. Género y feminismo – desarrollo humano y democracia. Madrid 
(Espanha): Horas y Horas, 1996. 
 
LISBOA, KLEBA. “DEMOCRACIA DE GÊNERO (I): É POSSÍVEL UM PACTO 
ENTRE MULHERES? ” Open Philosophy, 29 março 2019, 

https://www.youtube.com/watch?v=s3J51MP_fcc&feature=youtu.be


VII Encontro de Pesquisa e XI Encontro de Iniciação Científica da FATEB – Telêmaco Borba - PR, 29 e 30 de 
outubro de 2020 

 

 

9 

 

<https://www.blogs.unicamp.br/openphilosophy/2019/03/29/democracia-de-genero-i-
e-possivel-um-pacto-entre-mulheres/>. Accessed 10 setembro 2020 
 
MENUCI, JÚLIA MONFARDINI. “A EFETIVIDADE DA PARTICIPAÇÃO POLÍTICA 
DE MULHERES QUANTO À QUESTÕES DE GÊNERO: MULHERES ELEITAS 
PROMOVEM POLÍTICAS PÚBLICAS PARA MULHERES? ” UNIVERSIDADE 
REGIONAL DO NOROESTE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL – UNIJUI, 
2018, p. 149 
 
Paiva, Letícia. “As mulheres latinas desafiam a implacável violência política de 
gênero Leia mais em: https://claudia.abril.com.br/politica-poder/mulheres-latinas-
violencia-politica-genero/.” Claudia, 22 setembro 2020, 
https://claudia.abril.com.br/politica-poder/mulheres-latinas-violencia-politica-genero/. 
Accessed 23 setembro 2020. 
 
SALES, GUSTAVO. “Violência na política afasta as mulheres, diz especialista. ” 
Diário Oficial, 22 setembro 2020, https://www.diariodigital.com.br/geral/violencia-na-
politica-afasta-as-mulheres-diz-especialista/. Accessed 24 setembro 2020. 
 
TOSI, MARCELA. “DIREITOS DA MULHER: AVANÇOS E RETROCESSOS NA 
LEGISLAÇÃO E POLÍTICAS PÚBLICAS. ” Politize, 29 setembro 2016, 
https://www.politize.com.br/direitos-da-mulher-avancos-e-retrocessos/. Accessed 16 
setembro 2020. 
 
Tudo Ela, Redação. “Direitos da mulher: conheça os principais. ” Tudo Ela, 25 
setembro 2020, https://tudoela.com/direitos-da-mulher/. Accessed 16 setembro 2020. 
 
Universa. “Damares: Mais mulheres na política leva a mais enfrentamento da 
violência. ” UOL, 28 agosto 2020, https://www.uol.com.br/universa/noticias/agencia- 
 
 
 
 
 
. 
 
 
 



VII Encontro de Pesquisa e XI Encontro de Iniciação Científica da FATEB – Telêmaco Borba - PR, 29 e 30 de 
outubro de 2020 

 

O FUNDAMENTO DO DIREITO AO ESQUECIMENTO NO BRASIL 
 

Keli Schroeder 1 e João Guilherme Pereira Chaves2 
 
 

 
RESUMO 

 
O presente artigo busca analisar os fundamentos do direito ao esquecimento e sua 
possível aplicação no direito brasileiro. Com o decorrer do tempo, o avanço tecnológico 
desenvolveu-se de tal maneira que a sociedade precisou criar meios jurisdicionais 
devidamente mais específicos para a proteção de dados pessoais, visto se tratar de 
tutela direta aos direitos da personalidade, já protegidos pelo ordenamento jurídico 
brasileiro. Para o desenvolvimento do trabalho, utilizou-se o método dedutivo por meio 
de pesquisa qualitativa, usando materiais retirados dos indexadores Scielo, Google 
Scholar, Biblioteca Virtual, plataformas de instituições de ensino e site do Planalto. 
Conclui-se que o direito ao esquecimento tem fundamento no direito brasileiro, seja por 
proteções amplas constitucionais como os direitos fundamentais; seja pela tutela dos 
direitos da personalidade. Além disso, encontram-se decisões dos tribunais superiores 
aplicando o direito ao esquecimento. No entanto, entende-se que a busca por proteger 
a personalidade do indivíduo nas redes é praticamente impossível, tendo em vista as 
novas tecnologias e a acumulação que é característica do big data.  
Palavras-chave: Dados pessoais, internet, lei, regulamentação. 

 
ABSTRACT 

 
This article seeks to analyze the fundamentals of the right to be forgotten and its 
possible application in Brazilian law. Over time, technological advancement has 
developed in such a way that society needed to create more specific jurisdictional 
means for the protection of personal data, since it is a direct protection of the rights of 
the personality, already protected by the Brazilian legal system. For the development of 
the work, the deductive method was used, using bibliography in books and scientific 
articles on the theme. In addition, legislative documents were used, such as the General 
Data Protection Law, the Marco Civil da Internet and the Carolina Dickmann Law. It is 
concluded that the right to be forgotten is based on Brazilian law, either through broad 
constitutional protections such as fundamental rights; or for the protection of personality 
rights. In addition, there are decisions of the higher courts applying the right to be 
forgotten. However, it is understood that the search to protect the individual's 
personality on the networks is practically impossible, in view of the new technologies 
and the accumulation that is characteristic of big data. 
Key words: Personal data, internet, law, regulation. 
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1. INTRODUÇÃO  
 

  O presente trabalho tem como objetivo geral entender o percurso do 
ordenamento jurídico brasileiro em relação a proteção de dados pessoais, com foco 
principal ao que refere-se a intimidade e o direito do titular dos dados ao 
“esquecimento” com vistas à proteção da sua intimidade, eliminando danos à sua 
personalidade. Trata-se do dever de desindexação do nome e da imagem do indivíduo 
junto à provedores de internet; sites de busca; e outros sites que publiquem dados 
pessoais. 
  Em território brasileiro esse direito é deduzível na Constituição Federal de 
1988 artigo 5°, X e pelo artigo 21 do Código Civil de 2002, sendo uma consequente do 
direito à vida privada, outros doutrinadores também mencionam a possibilidade de que 
ao direito de esquecimento, em outras palavras de apagar um dado, fato constrangedor 
ou que interfira a vida do indivíduo, está também disposta irrefletidamente no princípio 
da dignidade da pessoa humana dada pelo poder constituinte nacional (CONSALTER, 
2017). Uma das grandes problematizações desse fato é o qual não menciona-se na 
constituição somente esse princípio mas também o da liberdade de expressão, 
informativos pessoais principalmente sobre pessoas que estão em evidencias públicas, 
uma grande resposta a essa pergunta é a questão de saber a dosagem correta e 
contrapor, usar-se de boa-fé subjetiva e ainda da ética, ter bom censo, e usar com 
responsabilidade informações alheias, usando da autorização do indivíduo para tal fim. 

2. METODOLOGIA 
  
  O trabalho proposto é uma pesquisa qualitativa, que segundo Minayo (2004), 
permite aprofundar os significados das ações e relações humanas, e desvendar o 
fenômeno e suas origens, captando os distintos significados da inserção na vida de 
cada sujeito. O presente estudo é feito a partir de pesquisa bibliográfica, que 
caracteriza-se também como uma revisão da literatura, pois busca contextualizar, 
investigar e, principalmente, apresentar uma discussão crítica sobre o problema (GIL, 
2002). Os materiais utilizados foram retirados dos indexadores Scielo, Google Scholar, 
Biblioteca Virtual e plataformas de instituições de ensino e site do Planalto. 
 
3. DESENVOLVIMENTO 

 
3.1  DESENVOLVIMENTO DA PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS  
   

A proteção de dados pode estar relacionada a vários fatores, mas do ponto 
de vista da maioria dos doutrinadores, Maria Helena Diniz, Cristiano Chaves de Farias, 
Nelson Rosenvald entre outros, o direito à privacidade é o ponto de partida principal 
dessa questão, considerando que em toda história há menções a privacidade não 
como direito mas como um anseio dos indivíduos, a privacidade só foi entendida como 
um direito no século XIX (MARTINHO ,2017), quando as correspondências começaram 
a ser violadas mais explicitamente e plagiadas, ainda sim mais alguns anos se 
passaram para a mesma ter alguns efeitos civis, logo no código civil de 1916 é que 
ocorre de forma implícita nos artigos 573, 576 e 671 menções a proteção da 
privacidade de correspondências  e casos alheios,  diante disso em 1948, ocorre a 
declaração universal dos direitos humanos (ALVES; MORAIS ,2019), onde esse tema 
se evidencia de maneira mais notória, por isso com o decorrer dos anos começam a 
surgir mais algumas regulamentações no Brasil tais como  a  Lei nº 4.595/1964 que 
tratava do sigilo bancário nacional, e logo após no ano de 1967 surge a lei nº 
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5.250/1967, mais conhecida como a lei de imprensa, onde efetivamente os danos 
morais seriam atendidos, pois naquela época o meio principal de exposição era a 
mídia,  o  artigo 21° referenciava a proteção dos dados difamatórios,  contudo muitas 
décadas se passaram para que o direito à privacidade fosse efetivamente regularizado, 
somente com a promulgação da  Constituição Federal Brasileira de 1988 é  que a 
privacidade ganhou a posição de direito fundamental seguido pela proteção da 
intimidade da honra e da imagem, em sua conjuntura.              

Atualmente as formas de repasse de informações não limitaram-se somente a 
correspondências, telefonemas, imagens ou a mídia, houve um avanço bem mais 
significativo, como a criação dos computadores, usados  para armazenamentos de 
dados de pessoa física de forma pessoal  e de pessoa jurídica, dados sigilosos, com 
isso os crimes cibernéticos começaram a vir à tona e como o poder constituinte 
classifica como ilícito adentrar dados pessoais algumas leis fizeram-se necessárias 
para que o crime cibernético pudesse ser penalizado não somente na esfera civil, mas 
também na esfera penal, por sua vez dessa necessidade nasce a lei 12737/2013, 
também conhecida como Lei Carolina Dieckman, mais uma vez limitada condicionando 
penalidades de crimes somente no âmbito de invasão de dispositivos informáticos, 
Código Penal, fica acrescido dos seguintes artigos 154-A e 154-B. 

Esses artigos penalizam somente crimes praticados contra a máquina, ou 
seja, implementação de Vírus, roubo de informações contidas nos dispositivo, 
penalizando com multa ou detenção de 3 anos para esse tipo de invasão de dados, 
aplicando-se somente ao dispositivo que obtenha algum sistema de segurança 
podendo ou não estar conectado à internet, porém o desenvolvimento tecnológico não 
estagnou, e a circulação de informações principalmente dos dados pessoais 
aumentaram, colocando em estado de vulnerabilidade ainda mais o direito à 
privacidade, pelo fato de não existir uma regulamentação especificada, logo muitas 
divulgações e tramitação de informações começaram a ser usadas e repassadas de 
forma indevida sem a devida autorização do proprietário, para essa nova espécie de 
atentado ao direito fundamental constata-se como crime onde surge novamente uma 
nova lei conhecida como o marco civil da internet, necessário para normatização do 
acesso à internet no Brasil. 

O Marco Civil da Internet, por sua vez, procura assegurar a devida regulação 
da internet regulamentando as condutas das pessoas na internet, tipificando as 
condutas ilícitas em ambientes virtuais e suas relações civis, nela foram pontuadas as 
questões relacionadas a privacidade dos usuários das comunicações, liberdade de 
expressão e também a possibilidade de retirada de conteúdo do ar por ordem judicial, 
em relação aos provedores os  mesmos devem tratar os dados sem qualquer distinção. 
Entre os direitos criados pelo Marco Civil da Internet, está o protagonismo do 
consentimento livre, expresso e informado para o uso de dados pessoais na rede, além 
da possibilidade de exclusão definitiva dos dados pessoais, a pedido do usuário 
(CONSALTER, 2017). Tal dispositivo aponta para o direito de controle, que seria mais 
regulado na Lei Geral de Proteção de Dados em um segundo momento. Vê-se que é 
evidente expressão do direito ao esquecimento. 

 Finalmente em 2018 a necessidade  de uma regulamentação maior onde 
apontasse responsabilidades aos provedores de cuidado, dado que atualmente é a 
tecnologia que impera as relações de informações, surgiu-se então contemplando em 
uma totalidade como um novo código a Lei Geral de Proteção de Dados: Lei n° 
13.709/2018, onde nesse tempo de vacacio legis os provedores tiveram que se 
adequar, nos parâmetros de como esses dados devem ser coletados, armazenados, 
processados e destruídos a LGPD nomina como titular o cliente  portador do dados, o 
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controlador é a pessoa  que vai decidir o tratamento dos dados, o operador é o que vai 
dar o tratamento desses dados, o encarregado é o cara  indicado pelo controlador que 
faz a comunicação dos titulares e controlador, e  os agentes de tratamento 
correspondem ao controlador e o operador.  
                   
3.2 CONCEITO DE PRIVACIDADE E INTIMIDADE        
  

A privacidade e a intimidade estão estreitamente coligadas, onde se ter 
privacidade significa possuir poder sobre suas próprias ações de forma a torna-las 
públicas ou mantê-las em segredo, esse direito é constitucionalmente defendido na 
forma de direito fundamental, garantido e protegido por dispositivos legais, 
principalmente pelo artigo 5º, incisos X, XI violação a casa, XII violação a 
correspondências e habeas data para concessão e/ou retificação de   informações 
relativas LXXII. A privacidade e a intimidade também se expressam no direito privado, 
por meio dos direitos da personalidade (Código Civil, art. 12 e 21).  

A privacidade contempla algo mais generalizado, bem como o meio social 
enquanto a intimidade possui um foco norteador bem mais especifico, está por sua vez 
relaciona-se a informações muito mais sigilosas de seu portador, devendo ser sua vida 
intima, singularmente informações confidenciais cabíveis somente a quem o portador 
autorize, essas possuem patamar mais elevado, e é por isso que se diz que a 
privacidade da vida intima faz parte de liberdade de ação onde um terceiro só pode 
conhecer sob anuência do portador e esse cuidado da pessoalidade a intimidade é o 
que da identidade a pessoa é sua personalidade os dados pessoais de intimidade de 
alguém disseminada pode trazer muitos resultados a pessoa do portador em questão, 
podendo lhe proporcionar vantagens ou até mesmo denigrir e prejudicar sua imagem 
pessoal, sua honra, colocando-o em situações adversas a sua vontade. (ALVES; 
MORAIS,2019).  

O direito a proteção da intimidade é o que se mostra mais intrínseco e 
complicado de dissertação por se terem muitos poucas referências no qual seus 
conceitos se confundem mas uma coisa é certa o que refere-se a pessoalidade é 
privado, pertencente a cada um, por isso se de alguma forma contrária a vontade de 
seu portador essas informações forem acessadas, pode se dizer que é nesse ponto em 
que a privacidade é quebrada, principalmente quando referem-se a questões delicadas 
da vida de uma pessoa, partindo desse pensamento é que pode-se sugerir a partir do  
ponto de vista constitucional que a privacidade é algo mais generalizado e a intimidade 
seria o produto de natureza mais secreta. Independente da dificuldade em conceituar 
onde se delimita suas diferenças, é fato que o constituinte decidiu protege-las como 
elementos não conflitantes, usando o termo “vida privada” e “intimidade” de maneira 
distinta. 

  
3.3 PROTEÇÃO DE DADOS ÍNTIMOS NO ORDENAMENTO JURÍDICO  
 

Existem limitações ao direito à privacidade, além de uma dificuldade em 
garantir sua eficácia em um ambiente digital (BITTAR, 2015). A lei remete-se a 
proteção de uma pessoa contra um abuso de suas informações pessoais, mas não de 
uma forma explicita, sendo mais interligada ao entendimento dos doutrinadores e dos 
operadores de direito em relação ao que está idealizado na Constituição Federal de 
1988, partindo do princípio da dignidade da pessoa humana que é defendida 
constantemente na mesma, uma referência que ajuda essa construção de proteção as 
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informações intimas da pessoa encontra-se evidenciada no artigo 5° inciso X da CF/88 
que dispõe. 

 
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. 
 

Neste as questões de proteção a vida privada a intimidade a honra e a 
imagem das pessoas responsabiliza o judiciário a cuidado desse direito 
personalíssimo muito defendido nos artigos (11 ao 21) do código civil que discorre 
sobre os direitos de intimidade e de não constrangimentos dos cidadãos brasileiros. 
Como ocorre no artigo 21 do CC/2002. 

 
Art. 21. A vida privada da pessoa natural é inviolável, e o juiz, a requerimento do 
interessado, adotará as providências necessárias para impedir ou fazer cessar 
ato contrário a esta norma. 
 

Nessas palavras a vida privada intima da pessoa não cabe a ninguém 
somente a ela própria, ou seja, a pessoa pode levar o estilo de vida que lhe mais 
agrada, e obter seu sigilo, e ao ordenamento jurídico cabe a responsabilidade de 
cuidado para que essas informações continuem em sigilo punindo quem transgredi o 
direito de alguém, independentemente dos recursos usados, seja quebra de 
correspondência, telefônica, de imagem, ou até mesmo através da tecnologia atual, 
então quanto mais as informações são cedidas a instrumentos de capitalização e 
circuladas, o ordenamento jurídico acaba que tendo que atualizar as leis, pois esse é 
seu dever de cuidado.  

 
3.4 CONFRONTO ENTRE PRÍNCIPIOS: LIBERDADE DE EXPRESSÃO VERSUS 
DIREITO A PRIVACIDADE 
 

Um outro fator que gera muitos questionamentos é o confronto entre a proteção 
da vida intima com a liberdade de se expressar, conforme sugerida, na liberdade 
jornalística Lei 5.250/1967 artigo 1°, e na Constituição Federal artigo 220 e que dispõe. 

 
Lei 5.250/1967. Art. 1º É livre a manifestação do pensamento e a procura, o 
recebimento e a difusão de informações ou idéias, por qualquer meio, e sem 
dependência de censura, respondendo cada um, nos têrmos da lei, pelos 
abusos que cometer. 
e 

Art. 220. A manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a informação, 
sob qualquer forma, processo ou veículo não sofrerão qualquer restrição, 
observado o disposto nesta Constituição . 

§ 1º Nenhuma lei conterá dispositivo que possa constituir embaraço à plena 
liberdade de informação jornalística em qualquer veículo de comunicação social, 
observado o disposto no art. 5º, IV, V, X, XIII e XIV. 

§ 2º É vedada toda e qualquer censura de natureza política, ideológica e 
artística. 

§ 3º Compete à lei federal: 

I - regular as diversões e espetáculos públicos, cabendo ao Poder Público 
informar sobre a natureza deles, as faixas etárias a que não se recomendem, 
locais e horários em que sua apresentação se mostre inadequada; 
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II - estabelecer os meios legais que garantam à pessoa e à família a 
possibilidade de se defenderem de programas ou programações de rádio e 
televisão que contrariem o disposto no art. 221, bem como da propaganda de 
produtos, práticas e serviços que possam ser nocivos à saúde e ao meio 
ambiente.      
 

A lei permite a liberdade de expressão ao mesmo passo que quer garantir que 
as informações de alguém sejam guardadas, como estender essa alternância? Pois 
bem um não pode se sobrepor ao outro, o judiciário deve saber a relação de 
complementariedade que um direito deve ter com o outro, Beatriz Barbosa secretária 
nacional do fórum nacional pela democratização da comunicação (FNDC) diz. 

 
"Um ambiente de privacidade é um primeiro passo para que o indivíduo, o 
cidadão, possa exercer de maneira plena a sua liberdade de expressão”, 
afirmou Beatriz Barbosa. “Num ambiente sem privacidade, ou que o indivíduo 
ache que ele pode estar de uma maneira permanente sendo vigiado ou 
monitorado, o impacto disso é enorme para o livre fluxo de informações, livre 
fluxo de ideais, para fiscalização e transparência dos estados, dos governos, 
dos agentes econômicos, para o trabalho da imprensa.”“Eu acho que as 
propostas de lei que estão sendo debatidas nessa comissão especial fazem um 
reconhecimento dessa relação intrínseca entre privacidade e direito à liberdade 
de expressão", rescentou. 

Há razão nas questões que a liberdade de expressão é justamente exercida 
quando não podemos ter essa liberdade, ou seja, em ambiente que exige privacidade, 
e se os dispositivos de privacidade contenham essa liberdade ficaríamos instigados a 
não exercer efetivamente essa “tal” liberdade por medo de uma repressão e represálias 
por expo-las, principalmente na forma de trabalho do Estado, onde é pela exposição 
que se pode fiscalizar democraticamente cada ação governamental.  

Em todo caso pode-se dizer que é necessário usar-se da liberdade filtrando 
o que realmente não fere o direito do outro, em outras palavras há certos casos que a 
privacidade não precisa ser obedecida por que há um bem maior nesse fato, esse é o 
paradoxo que o judiciário precisa refletir em cada ação judicial, mas na vida intima é 
cabível entendimento mais elevado, colocada como a vida mais secreta do individuo, 
mas como separar essa intimidade do que se é relevante socialmente? A intimidade 
possui vários conceitos e em muitos deles ela precisa ser respeitada pois não interfere 
na vida da coletividade, tendo sim que ser protegida. Enquanto a liberdade de 
expressão é defendida a vida intima das pessoas ficam fragilizadas ao passo que 
quando a intimidade possui o destaque a liberdade de expressão é danificada abrindo 
parenteses para o que é chamado de censura. A missão do juíz é saber colocar essa 
proporcionalidade de caso para caso.  

As pessoas que possuem certa notoriedade social são mais sucetiveis a  
lesão da vida privada, já paparazzis adentram muitas vezes a vida pessoal e intima e 
de certa forma esses acabam usufruindo dessa liberdade de expressão jornalística 
para transgredir o direito dessas pessoas. Isabela Ribeiro de Souza pontua. 

 
A liberação de biografias sem o consentimento do biografado (ou censura 
prévia, como querem uns) nada mais é do que isso, é querer que a verdade da 
vida privada de alguém saia à superfície sendo perseguida por escritores, 
jornalistas, fotógrafos, enfim, pessoas estranhas à vida íntima do biografado. 
Mas aí se justificam que se terá o direito de retratação, indenização e o que 
mais quiserem dar. 
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Se por tudo cabe-se a um processo justificando-se a uma retratação e 
indenização somente, não tirando o mérito da coisa realizada, pode-se dizer que 
pode colocar em cheque a intimidade de alguém, porque o ganho será muito maior 
que a perda, resumindo todo esse encadeamento leva-se a um simples processo de 
retratação e danos morais. 

 
3.5 DIREITO AO ESQUECIMENTO UM DIREITO CONSTITUCIONAL  
 

Após todas essas conclusões do que seria o direito de privacidade 
relacionada a intimidade coloca-se em evidencia o dispositivo jurídico que pode ser 
acessado caso esse direito seja lesionado, conhecido como direito ao esquecimento, 
ou seja, que um fato de sua vida real mesmo que verdadeiro não seja exposto, este por 
sua vez encontra-se como uma reflexão implícita nos textos constitucionais, 
consequência do direito a privacidade, ampara-se ao artigo 21 da lei 10.406 de 10 de 
janeiro de 2002 que diz: 

 
Art. 21. A vida privada da pessoa natural é inviolável, e o juiz, a requerimento do 
interessado, adotará as providências necessárias para impedir ou fazer cessar 
ato contrário a esta norma. (Vide ADIN 4815) 

 

A lei garante proteção ao nome e a honra a dignidade da pessoa humana 
(art. 1º, III, da CF/88) tanto defendida pelo poder constituinte, podendo adotar certas 
represálias em um caso de exposição de um indivíduo, esse direito vem sendo 
acessado mais do que nunca devido ao avanço tecnológico uma ferramenta que torna 
quase impossível uma vida anônima, também há inúmeras formas além da internet 
para disseminação de informações como por exemplo: caso de ex-condenados que 
após terem pagados suas dívidas com a justiça pedem que seus antecedentes fossem 
apagados, um outro exemplo é de figuras públicas que tomam certas atitudes 
passadas que em um futuro querem que sejam esquecidas, tudo isso por lhes causar 
prejuízos a imagem atual (ORTEGA, 2015). 

Um caso bem notório foi o caso da chacina da candelária (STJ RESP 
1.334.097), onde ocorreu o processo e o réu foi considerado inocente, porém anos 
mais tarde a TV Rede Globo faz uma reportagem sobre esse acontecimento e mostrou 
o nome do réu inocentado como um dos envolvidos, assim esse indivíduo ingressou 
com a ação de indenização, pelo fato das pessoas pensarem que ele estaria envolvido 
nesse acontecimento prejudicando sua imagem pessoal, o STJ declarou deferido o 
pedido tendo o entendimento de que a rede globo poderia facilmente mostrar o 
acontecido sem mostrar a imagem do mesmo, assim não existiria ofensa a nenhum dos 
princípios constitucionais. Nesse caso o réu foi inocentado das acusações então 
possuía o direito de ser esquecido (ORTEGA, 2015). 

 
3.6  DIREITO AO ESQUECIMENTO E A IMPORTÂNCIA DA INFORMAÇÃO 
 

O direito ao esquecimento também tem seus limites de certa forma quando 
adentra ao espaço de história e memória como no caso Aída Curi onde essa vítima foi 
abusada sexualmente e morta em 1958 no Rio de Janeiro, esse caso teve e ainda 
possui bastante notoriedade por isso também foi relembrado em um programa da rede 
globo, onde foi evidenciado o nome da vítima e ainda as fotos reais do crime, seus 
familiares moveram uma ação para receber indenização moral, nesse sentido o STJ 
não deferiu porque entendeu que essa ação era indevida porque o crime é considerado 
como um fato histórico de interesse público e o tempo do crime está muito distante, 60 

http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10641860/artigo-1-da-constitui%C3%A7%C3%A3o-federal-de-1988
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10731879/inciso-iii-do-artigo-1-da-constitui%C3%A7%C3%A3o-federal-de-1988
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anos atrás por isso esse tempo abrandou os impactos emocionais da família 
(ORTIGOSA, 2015). 

Ambos os princípios surgem para proteger a dignidade do possuidor desse 
direito, quando os dois entram em cena como no caso de Aída Curi, é preciso analisar 
mais incisivamente o caso concreto e o que foi exposto, se o dano foi severo e se a 
importância da informação supera essa lesão. Sabe-se que um fato é praticamente 
impossível de esquecer socialmente porém a lei possui dispositivos legais que podem 
vir a amenizar essas lembranças que causam sofrimentos ou constrangimentos aos 
seus usuários, podendo retirar o conteúdo que está sendo disseminado classificando a 
sua transição como ilegal e ressarcindo quem foi lesado com indenização por danos 
morais, essas questões devem ser bem analisadas em juízo, utilizando-se de também 
respostas de entendimentos anteriores, conforme respostas preferenciais. 

Também que “o direito ao esquecimento do ofensor (...) deve ser 
ponderado pela questão da historicidade do fato narrado, assim também o direito dos 
ofendidos deve observar esse parâmetro” (STJ, REsp 1.335.153). 

Nessa mesma linha já ponderou que “a história é patrimônio imaterial do 
povo e nela se inserem os mais variados acontecimentos e personagens capazes de 
revelar, para o futuro, os traços políticos, sociais ou culturais de determinada época” 
(STJ REsp 1.334.097). 

A análise fica ao encargo do juiz pelo direito de esquecimento ser um 
entendimento consequente da avaliação de valores constitucionais, tendo o juiz que 
verificar cada fato, como o direito também das informações, ou também chamado 
direito a memória que permite que certo fato de característica social importante seja 
lembrado, esse processo de averiguação, precisa levar em conta o fato ocorrido ao 
longo do tempo e identificar em qual momento o fato passou a ser de interesse social e 
pouco lesivo a parte, é essa transição que o juiz usará como base para a sentença e a 
tomada das providências necessárias. 
  O direito a memória é possuidor de carga, como qualquer outro princípio, ele 
é encontrado também através de entendimentos constitucionais, seu intuito é o do 
aprendizado, aprender com erros passados, para aquela comunidade não cometa-os 
novamente, podendo esses acontecimentos servir de alerta para a sociedade. No 
Brasil o direito da memória está descrita na lei 12.528/2001, com foco principal na 
ajuda para com pessoas do período de ditadura militar (ORTEGA, 2015), são nessas 
circunstâncias que pode-se notar a importância da exposição de informações dos fatos 
para os cidadãos possam cobrar do Estado, pois muitas vezes o Estado falha, contudo 
também não é sempre que deve haver exposição de informações, voltando novamente 
para a premissa em que cabe reflexão das pessoas. 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Pode-se compreender que o direito ao esquecimento faz-se muito importante 
principalmente a intimidade das pessoas que não referem-se nada a ver com 
informação de relevância social, porém também há certos momentos em que a 
vinculação do fato é tão grande e de importância publica que torna-se essencial para 
que o mesmo sirva de alerta e lição a população como forma de não repetição desses 
mesmos erros passados, como é o caso da ditadura militar. Existe, portanto, um 
choque entre a vida íntima e o interesse público. No entanto, podemos retirar da 
análise das legislações brasileiras com vistas a proteção de dados, assim como de 
recentes decisões dos tribunais superiores, que o Brasil possui um direito ao 
esquecimento, baseado no direito ao controle de dados por parte do titular. O titular 
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pode retirar sua informação de registros on-line ou modifica-las se atentarem contra 
sua personalidade. 

Há essencialidade de discernimento por parte de todos para compreender o que 
realmente pode ser passado, ou entender que essas fundamentais sem provas 
concretas não podem ser repassadas pois configura-se crime de difamação, injúria ou 
calúnia, ou ainda a transgressão de um direito personalíssimo de manter em segredo  
informações intimas de alguém, cabe lembrar que se a informação não agride a 
ninguém não há necessidade de repasse e mesmo que agrida precisa haver 
fundamentação e acesso ao judiciário para que esse possa vir fazer o seu trabalho.  
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VIOLÊNCIA DOMÉSTICA NO ÂMBITO INFANTIL 
 

Carolyne Groza1; Laís Tainara Wilczek da Silva Soares2; Gabrielle Santangelo 
Leiner3; Sandra Regina Merlo4 

 
 

RESUMO 

 A violência doméstica acontece em todo o mundo de maneira frequente, 

infelizmente tal conduta se insere notoriamente no âmbito infantil. Esse fenômeno 

ocorrente na sociedade necessita de grande atenção uma vez que vai influenciar 

posteriormente na vida adulta, entretanto com o momento fortuito que atualmente o 

mundo todo vive, dado por consequência do vírus covid-19, os casos de agressões 

dentro do lar cometidas em crianças têm aumentado em número preocupante. 

Sendo assim pode-se observar com mais clareza ainda os impactos da agressão 

perante o processo de desenvolvimento infantil. 

Palavras-chaves: Agressão Infantil. Violência Doméstica. Desenvolvimento Social. 

 

ABSTRAT 

Domestic violence occurs frequently throughout the wold, unfortunately such conduct 

is notoriously in the chilfren´s sphere. This phenomenon occurring in society needs 

great attention since it will influence later in adulthood however with the fortuitous 

moment that today the whole world lives, given as a consequence of the virus covid-

19, the cases of aggressions in the home committed in children have increased in 

alarming numbers. Thus, the impacts of aggression on the child development 

process can be seen ecen more cleatly. 

Kewords: Child Aggression. Domestic Violence. Social Deselopment.  

 

1. INTRODUÇÃO 

O conteúdo baseasse na observação das estáticas de Violência Doméstica 
no Âmbito Infantil, conforme o tempo atual vivenciado pelos brasileiros em toda a 
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leiner.juridico@gmail.com 
4 Coautora; Coordenadora e docente do curso de Direito da FATEB; Mestre em Ciências Jurídicas pela UENP-

Universidade Estadual do Norte do Paraná; Especialista em Direito Público pela Escola de Magistratura do 
Paraná; Especialista em Metodologias Ativas pela FATEB. 

 



VII Encontro de Pesquisa e XI Encontro de Iniciação Científica da FATEB – Telêmaco Borba – PR, 29 e 30 de 
outubro de 2020. 

 

  

história e também em tempos de pandemia. Trás ao corpo de seu texto, as 
definições definidas pelo ordenamento jurídico brasileiro, que enquadram tais 
condutas como violência doméstica infantil, alicerceando-se no Estatuto da Criança 
e do Adolescente  (ECA). 

Dessa maneira evidencia as causas do aumento das agressões obtido em 
tempos de quarentena, bem como todo o comprometimento do desenvolvimento 
infantil dado pela situação atual. Além disso o artigo disserta brevemente pela 
importância de se vigiar e punir os agressões, evidenciando que o combate a esse 
gênero de violência é um dos caminhos para a transformação social. 

 
2. METODOLOGIA 

A metodologia usada se pauta no método qualitativo e quantitativo uma vez 
que a pesquisa se baseia em estatísticas bem como nos resultados que estas têm 
provocado no meio social. 

A metodologia escolhida tem como objetivo geral, conscientizar os indivíduos 
sobre a importância de zelar pela infância, tendo também como base a relação do 
desenvolvimento á longo prazo. com o objetivo especifico de reforçar a 
aplicabilidade das sanções do  direito penal em quem pratica ou até mesmo 
ocasiona ou incentiva a violência doméstica em âmbito infantil.  

 
3. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLECENTE  

Antes de quaisquer considerações, faz-se de suma importância salientar, 
ainda que de maneira razoa os direitos que são garantidos á criança e ao 
adolescente pela legislação brasileira. Dessa forma cita-se o Estatuto da Criança e 
do Adolescente (ECA), Lei de n° 8.069 de julho de 1990. O ECA trás em seu texto 
os amparos dados a essa classe nos dias atuais, e é de grande valia mencionar o 
capítulo III que fala sobre o direito à convivência familiar e comunitária, o qual 
abarca como um direito da criança e do adolescente ser criado em condições 
dignas familiares.  

No entanto todo o texto jurídico informa e determina que as crianças e 
adolescentes devem ter uma vida baseada em princípios legais, amparada pela 
educação e pelos bons costumes. Sendo assim percebe-se que se tem um clamor 
jurídico em prol dessa faixa etária. 

 
4. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA NO ÂMBITO FAMILIAR. 

É nítido que nos dias atuais tem-se os mais variados tipos de violência, 
entretanto, a violência doméstica é a que mais ocorre no país, dessa maneira 
ressalta-se a violência domestica no âmbito familiar, ou seja, as violências que 
acontecem com as crianças e adolescentes dentro de seu próprio domicílio. Vendo 
os efeitos gerados decorrentes da agressão, gera-se uma enorme preocupação em 
relação ao desenvolvimento da vítima perante a sociedade. 

É estudado e comprovado por pesquisas que a violência tem participação 
direta no crescimento intelectual do individuo, sendo que a vítima pode desenvolver 
traumas complexos os quais serão estendidos á vida adulta gerando mais 
problemas sociais  à população. A lesão emocional ocasionada desde a infância 
pode percorrer uma vida toda, sabendo-se que atualmente vive-se em um país 
onde as áreas básicas como educação, saúde e segurança não são plenas, ocorre 
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uma grande preocupação em relação a essa criança ou adolescente no que 
desrespeita o futuro de toda a coletividade. 

Sabe-se que a qualidade de vida da criança principalmente reflete na 
construção de um bom cidadão futuramente, logo, instiga a todos pensar a 
importância de se ter uma boa infância, para que se possa assim transformar a 
sociedade a longo prazo, com a criação de indivíduos sensatos, responsáveis e 
livres de magoas e ressentimentos do passado que pode o prejudicar na hora de 
traçar metas e tomar decisões. 

A violência doméstica pode ser definida como agressões físicas, psicológicas 
e sexuais, sendo elas por ação ou omissão, causando de alguma maneira danos a 
vítima, exposta a este tipo de situação, em meio familiar relacionado a violência 
infantil, pais, parentes e responsáveis são caracterizados para qualificação deste 
tipo de crime. (Sofia, 2017). 

Crianças que são vítimas de violências domésticas, reagem de formas 
diferentes, algumas características são de percepção imediata outras não, como 
marcas no corpo (agressões físicas e sexuais) perceptivos desde a agressão; o 
desenvolvimento escolar; a socialização; perda de apetite entre outros, são fatores 
que são perceptivos conforme o passar dos dias. (Sofia, 2017). 

Termos como exposição ou testemunho a violência doméstica, são utilizados 
para a definição de presenciar, ver ou conviver com determinado tipo de violência, 
que são testemunhados indiretamente, como ouvir ou notar marcas de violência no 
dia seguinte. (Sofia, 2017). 

Diversas crianças que sofreram abuso de alguma forma, relatam, que 
testemunharam agressões físicas e verbalmente à sua genitora, fazendo com que 
guardassem o segredo de violência familiar. (Sani, 2006). 

A cultura do silêncio é uma maneira de opressão, como uma coerção, 
mostrando assim a falta de poder da criança, de falar sobre os ocorridos com medo 
de denunciar a si mesma. O sofrimento das mesmas se dá por meio do 
desinteresse dos adultos e por possuir essa cultura social onde os sentimentos das 
crianças são menosprezados, com certo desinteresse e descaso. (Sofia, 2017). 

Conforme a sociedade atual verificou-se que algumas atitudes e 
comportamentos sofreram mudanças devido a conscientização da sociedade, 
levando aos indivíduos a compreenderem as serias consequências que podem 
acarretar na vida de uma criança, entretanto ainda vive-se em uma sociedade que 
possui o sistema patriarcal, o qual o homem faz uso do poder para controlar sua 
família, sendo atitudes e crenças tradicionais que levam aos indivíduos a tomarem 
atitudes e frases como: “o filho é meu sei o que é melhor para ele”, “uma chinelada 
nunca me matou”, “isso vai servir de lição para não errar mais”, comentários que 
são comuns e são vistos como normais para educação das crianças. (Sofia, 2017). 

A legislação brasileira trás o maltrato da criança como crime conforme consta 
na lei nº 8.069, de 1990, que dispõe sobre o Estatuto da criança e do adolescente, 
que trás a proteção dos mesmos e como complementação o Art. 136 § 3º do 
Código Penal que dispõe: Aumenta-se a pena de um terço, se o crime é praticado 
contra pessoa menor de 14 (catorze) anos (incluído pela Lei nº 8.069, de 1990). Art. 
5º do estatuto da criança e do adolescente que propõe; Nenhuma criança ou 
adolescente será objeto de qualquer forma de negligência, discriminação, 
exploração, violência, crueldade e opressão, punido na forma da lei qualquer 
atentado, por ação ou omissão, aos seus direitos fundamentais. Art. 130, do ECA, 
Verificada a hipótese de maus-tratos, opressão ou abuso sexual impostos pelos 
pais ou responsável, a autoridade judiciária poderá determinar, como medida 
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cautelar, o afastamento do agressor da moradia comum. Parágrafo único. Da 
medida cautelar constará, ainda, a fixação provisória dos alimentos de que 
necessitem a criança ou o adolescente dependente do agressor. (Incluído pela Lei 
nº 12.415, de 2011). 

 
5. CONSEQUÊNCIAS DA VIOLÊNCIA INFATIL NO DESENVOVIMENTO SOCIAL. 

É considerável falar a respeito das consequências que a violência na infância 
pode gerar perante todo o desenvolvimento social, uma vez que, o período infantil 
determina as características personalistas do individuo, pois é nessa fase da vida 
que o ser humane é mais suscetível a aprender e absorver as informações que o 
ambiente os trás. Com base netas observações logo se pode estimar que o 
ambiente em que a criança cresce quase sempre determinará o tipo de cidadão que 
está se tornará em sua vida adulta, dessa forma fundamenta-se a extrema 
importância de zelar pela integridade física e emocional da criança. 

Tendo em vista a influência do ambiente no desenvolvimento do indivíduo, 
discute-se muito na sociedade as condições que muitas crianças vivem, sofrendo 
muita das vezes a pressão psicológica e os mais variados tipos de ações que 
comprometem sua sanidade mental. 

É possível ainda citar como um exemplo, a criança que nasce em condições 
precárias, muitas vezes sem o consentimento da mãe, sem o mínimo de estrutura 
familiar para ampara-la, imaginando a pior hipótese nesse caso estima-se que seus 
pais sejam pessoas pouco escolarizadas e com muitos transtornos emocionais, ao 
nascer essa criança não é bem vinda e nem acolhida em seu lar. 

Dessa maneira a criança cresce sozinha, vendo brigas dos pais, e sofrendo 
ofensas agressões, tudo o que ela vê a sua volta são coisas ilícitas e está não tem 
nenhum tipo de carinho. Dessa forma as chances dessa criança se tornar um adulto 
semelhante aos pais é grandíssima, e aí temos mais um problema direto social, o 
qual vai afetar novas vítimas e assim a dificuldade da transformação social pela 
juventude mais desafiadora se torna. 

O fato é que todo o tipo de violência é proibida e acima de tudo não é em 
nenhuma das hipóteses saudável a vítima, seja feita com a errônea intenção de 
educar-se, ou feita por motivos diversos, essas atitudes sempre comprometeram a 
saúde infantil. 

Não há nenhum, relato cientifico que a agressão pode coagir a transformação 
do cidadão, a verdade é que ela é o gatilho para que esse indivíduo adote em seu 
sistema de vida baseado em maus tratos a outrem. Tendo em vista a incapacidade 
de defesa do menor, isso acaba gerando ressentimentos e revoltas terríveis em seu 
interior. 

É difícil exprimir, por que mesmo com toda a base legal, vivemos em uma 
sociedade engessada em costumes e culturas do passado as quais mostram seus 
efeitos negativos até os dias de hoje, enquanto esse tipo de comportamento 
violento existir mais pessoas violentas serão formado na sociedade, uma vez que, 
sim, violência de fato gera violência, ou compromete o desempenho da pessoa em 
sua vida. 

Trata-se das mais variadas situações embora se tenha usado o exemplo 
exposto a cima, ainda faz-se questão mais uma vez de evidenciar que a violência 
está camuflada corriqueiramente nas famílias, ainda pode ressaltar-se em questão 
o atual tempo vivido em pandemia que tem aumentado as agressões 
significativamente. 
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6. VIOLÊNCIA INFANTIL EM TEMPOS DE PANDEMIA. 

É necessário enfatizar o atual momento vivido não só no Brasil, mas também 
no mundo, a pandemia ocasionada pelo contagioso vírus covid-19, o qual tem 
deixado suas marcas na sociedade das mais diversas maneiras, e no que se refere 
as violências em âmbito infantil, pode-se apontar alguns fatores que têm refletido no 
comportamento e atitudes dos indivíduos. 

Um dos fatores que pode ser mencionado é a necessidade da população 
entrar em quarentena, o que ocasionou no ambiente familiar a junção da família por 
mais tempo dando assim, com a convivência de ambos bem como todas as 
preocupações que sobrevieram ao indivíduo neste momento, a propiciada 
possibilidade de conflitos internos. O que não é saudável ao menor conviver. 

Outro ponto, o qual pode se enfatizar como um dos mais relevantes para que 
o número de agressão ocorra mais ainda, é a paralização das aulas, pois desde 
modo o menor fica em casa, e sabendo-se que a escola é o lugar de mais fácil 
acesso a observar o comportamento das crianças afim de identificar se há alguma 
alteração na maneira de se relacionar com o ambiente escolar, que pode decorrer 
de agressões que essa criança esteja passando. 

Sendo assim, constatar o problema, bem como mover-se para ajudar essa 
criança é extremamente mais difícil, uma vez que mera intuição não pode ser 
tomada como verdade plena para o judiciário, e sabendo que mesmo com todo o 
clamor do ministério público em extinguir por mais vaga que seja esse tipo de 
conduta, se torna mais difícil ainda juntar-se provas suficientes para instigar ao juiz 
a punição mais severa.  

Infelizmente, mesmo que seja de saltar os olhos, pela insuficiência de provas 
mesmo que a criança esteja sofrendo agressão não se pode punir o infrator. No 
entanto vigiar é uma alternativa interessante, sabendo que as crianças em especial 
precisam de que as representem. Estar atento ao seu ambiente familiar é muito 
importante para que se possa promover uma manutenção social. Tendo em vista 
claramente que a omissão de socorro também se caracteriza como um crime. 

Com base no exposto requer da população a ajudar os meios condizentes a 
estabelecer a ordem por meio da livre iniciativa em observar o comportamento das 
crianças ao seu redor, afim de que se possa contribuir para o combate desse tipo 
de conduta ilícita que tanto adoece a sociedade em um todo. 

 
7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Dessa maneira pode se considerar por fim que a conscientização desse tipo 
de violência deve ser realizada uma fez que a mesma infelizmente tornou-se 
comum nos dias atuais, tendo como princípio que o conhecimento sobre 
determinado assunto esclarece a visão e o entendimento do mesmo, sabendo como 
tratar determinada situação e fazendo com que mais crianças e adolescentes 
violentados denunciem seus agressores para que eles paguem, perante a lei, de 
seus atos violentos e com isso possam ter outro discernimento sobre a violência 
doméstica infantil.  

Tendo em vista que a conscientização se dá por meio de palestras, aulas, 
panfletos, cartazes, artigos, propagandas na televisão, por meio de redes sociais 
dentre outros meios ou propriamente a conversa com determinada pessoa que a 
criança ou adolescente possui confiança, e que a mesma possua o conhecimento 
sobre este assunto, que pode tomar tais providencias para ser realizado a 
denunciação, sendo assim levando o conhecimento a crianças e adultos de como 
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agir e quais providencias tomar em caso de violência.  
O entendimento assunto pode e leva-se a entender porque determinados 

adultos cometem este tipo de violência, sem nenhum motivo aparente, isso ocorre 
muitas das vezes devido a sua criação que também foi violenta, o que a criança 
carrega até a vida adulta levando a agir da mesma forma com outras crianças e 
assim tornando-se um ciclo repetitivo.  

É necessário trabalhar para transformar uma sociedade engessada em 
costumes maléficos, que têm gerado efeitos negativos para todo o futuro da 
população. 
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RESUMO 

 
Neste artigo busca-se apresentar o funcionamento da Previdência Social, bem como 
a criação e o regime previdenciário onde está inserido o segurado especial. A Segu-
ridade Social será financiada por toda sociedade de forma direta e indireta, tendo 
por finalidade oferecer amparo na área da saúde, assistência e Previdência, desti-
nada a quem dela necessitar. A Previdência Social tem caráter contributivo e filiação 
obrigatória, o segurado especial está amparado pela seguridade pois não contribui 
para a Previdência. Os objetivos gerais tem por finalidade direcionar o estudo para o 
funcionamento e finalidade dos institutos que regem a Previdência e a seguridade 
social, bem como o financiamento desses institutos. Os objetivos específicos consis-
tem em aprofundar o conhecimento no regime que a previdência abrange o segura-
do especial e analisar o orçamento previdenciário e da Seguridade Social. Para a 
realização desta pesquisa foi utilizado o método dedutivo, elaborado a partir de uma 
abordagem qualitativa referente aos seus objetivos. Para tanto, foi utilizado a pes-
quisa exploratória, com os procedimentos metodológicos bibliográficos e documen-
tal. 
Palavras-chave: Previdência Social. Seguridade Social. Financiamento. 
 

ABSTRACT 
 
This article seeks to present the functioning of Social Security, as well as the creation 
and the social security system in which the special insured is inserted. Social Securi-
ty will be financed by the whole society directly and indirectly, with the purpose of 
offering support in the area of health, assistance and Pension, aimed at those who 
need it. Social Security has a contributory nature and mandatory membership, the 
special insured is supported by security as it does not contribute to Social Security. 
The general objectives are aimed at directing the study towards the functioning and 
purpose of the institutes that govern Social Security and social security, as well as 
the financing of these institutes. The specific objectives are to deepen the knowledge 
in the regime that the social security covers the special insured and to analyze the 
social security and Social Security budget. For the accomplishment of this research 
the deductive method was used, elaborated from a qualitative approach referring to 
its objectives. For that, exploratory research was used, with bibliographic and docu-
mentary methodological procedures. 
Keywords: Social Security. Social Security. Financing. 
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1. INTRODUÇÃO  
 
O presente artigo tem finalidade de apresentar a Previdência Social, o seu 

funcionamento, financiamento e o regime em que abrange o segurado especial co-
nhecido como trabalhador rural. 

Partindo desse premissa, busca-se mostrar a relação que o segurado especi-
al mantém com o instituto para a obtenção do benefício de aposentadoria, bem co-
mo a forma que o Estado organiza o financiamento e a arrecadação para o custeio 
dos benefícios providos para os segurados especiais.  

A Seguridade Social foi instituída pela Constituição Federal de 1988 estabele-
cendo uma marco histórico na proteção e garantia de direitos básicos. A Seguridade 
objetiva o bem-estar e a justiça social, bem como a amparo aos cidadãos e suas 
famílias em situações como desemprego, problemas de saúde ou aposentadoria.  

A abordagem do orçamento da previdência foi inserida para complementar na 
análise final do trabalho, pois diante de um número elevado de concessão de apo-
sentadoria para essa categoria, ocorre um desequilíbrio orçamentário. 

 

2. METODOLOGIA 
 
Para realizar a análise do trabalho, utilizou-se o método dedutivo, elaborado a 

partir de uma abordagem qualitativa referente aos seus objetivos. Para tanto, foi uti-
lizado a pesquisa exploratória, com os procedimentos metodológicos bibliográficos e 
documental.  

 
3. OBJETIVOS GERAIS E ESPECÍFICOS 
 
 Os objetivos gerais tem por finalidade direcionar o estudo para o funciona-
mento e finalidade dos institutos que regem a Previdência e a seguridade social, 
bem como o financiamento desses institutos.  

Os objetivos específicos consistem em aprofundar o conhecimento no regime 
que a previdência abrange o segurado especial e analisar o orçamento previdenciá-
rio e da Seguridade Social. 
 
4. DESENVOLVIMENTO 
 
4.1 REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL E SUAS RELAÇÕES COM A 

SEGURIDADE SOCIAL 

 

              Social tem um componente de                                 
                                                                         
                                                                                
                                                          para vi                   
                                                                            
                                                                           
                                                     disso, acidentes e 
imprevistos podem consumir as reservas poupadas e jogar na pobreza os atingidos. 
(MESQUITA, 2012) 
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sust                                                                  
                                                                              
                                                                                  
                                                                           
                                                                                
                                                                              
(MESQUITA, 2012 apud OLIVEIRA, 1992) 

Previdência Social é o sistema que através da contribuição, as pessoas 
vinculadas a algum tipo de atividade laborativa e seus dependentes permanecem 
protegidas referentes a eventos de infortunística, como por exemplo, morte, 
invalidez, idade avançada, doença, acidente de trabalho, desemprego involuntário, 
ou outros que a lei considera que exijam um amparo financeiro ao indivíduo, como 
maternidade e reclusão, mediante prestações pecuniárias ou serviços. Desde a 
vigência das normas relativas ao acidente de trabalho na CLPS/84, e, mais 
atualmente, com a isonomia de tratamento dos beneficiários por incapacidade não 
decorrente de acidente em serviço ou doença ocupacional, entende-se incorporada 
à Previdência a questão acidentária. (CASTRO, 2019) 

No mesmo sentido, conclui Evania Oliveira Severia: 
 

A Previdência Social tem como principais objetivos evitar a queda brusca de 
renda na velhice, garantir renda ao segurado no caso de alguma 
contingência (acidente, gravidez, doença, velhice, entre outros) e atuar na 
redução da pobreza e movimentação da economia via consumo. A primeira 
função ocorre quando o segurado do sistema previdenciário chega à velhice 
e busca o direito à a aposentadoria. A segunda função existe para proteção 
do trabalhador ou trabalhadora que, por motivo de doença, acidente, 
gravidez ou outros, enfrente a impossibilidade permanente o temporária de 
receber remuneração do trabalho. A função de redução da pobreza e 
movimentação da economia via consumo é uma importante consequência 
dos sistemas de proteção social que transfere renda, vai pagamento de um 
valor mínimo e máximo (salário mínimo e teto previdenciário), em forma de 
direitos sociais previdenciários e assistenciais. Tem sido importante 
mecanismo de dinamização da economia na área urbana e rural e vem 
incidindo em menores índices de pobreza no Brasil. (OLIVEIRA, 2016) 

 
A previdência social no Brasil é divida em 3 setores, o Regime Geral de 

Previdência Social, os Regimes Próprios de Previdência Social dos servidores 
públicos e dos militares, e os Regimes de Previdência Complementar (oficial e 
privado).  

Percebe-se que há um regime específico para os trabalhadores dos setores 
privados, um regime próprio para servidores públicos de cargo efetivo e um regime 
complementar oficial para os servidores públicos que ingressem no serviço após a 
criação dos regimes de previdência complementar, e por último, um regime 
complementar privado, voltado para todos aqueles que dele desejam participar. Este 
capítulo terá como foco, o RGPS, pois é nesse setor que os segurados especiais 
estão enquadrados. 

De acordo com o entendimento de Dimitri Br                      
                                                                          
                                                                      
                                                 e exclusivamente com base nesses 
                                                                              
                                                                                   
                                                              e que, por outro 
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lado, o                                                                   
         de alguma vantagem futura. (ABREU, 2016) 

O Regime Geral de Previdência Social tem caráter contributivo e filiação 
obrigatória. A organização precisa seguir critérios que garantam o equilíbrio 
financeiro e atuarial. A Ciência Atuarial baseia-se em técnicas matemáticas, 
estatísticas e probabilísticas e, no caso de um sistema previdenciário, preocupa-se 
com o equilíbrio de receitas e despesas a longo prazo. O RGPS garante as 
seguintes situações de risco social: a) cobertura de eventos de doença, invalidez, 
morte e idade avançada; b) proteção à maternidade, especialmente à gestante; c) 
proteção ao trabalhador em situação de desemprego involuntário; d) salário-família e 
auxílio-reclusão para os dependentes dos segurados de baixa renda; e) pensão por 
morte do segurado, homem ou mulher, ao cônjuge ou companheiro e dependentes. 

Com relação ao desemprego involuntário a literalidade da lei relaciona-o a 
Previdência Social, quando no entendimento doutrinário ensina Ítalo Romano 
Eduardo e Geovane Tavares Aragão Eduardo: 

 
Note que a proteção ao trabalhador em situação de desemprego 
involuntário está prevista no inciso III do art. 5º do Decreto nº 3.048/1999. 
Entretanto, este benefício não é coberto pelo Regime Geral de Previdência 
Social não sendo, portanto, benefício previdenciário. O seguro-desemprego 
é financiado pelos recursos provenientes do Fundo de Amparo ao 
Trabalhador – FAT, administrado pelo Ministério do Trabalho. (EDUARDO, 
2016) 

 
Diferentemente do que fala o dispositivo legal, o seguro desemprego não é 

uma situação coberta pela Previdência Social.  
 

4.2 CRIAÇÃO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RGPS 
 
O RGPS é considerado o regime principal da previdência, ele abrange todos 

que tem relação de emprego, ou seja, os trabalhadores da inciativa privada, também 
abrange os trabalhadores autônomos, eventuais ou não, os empresários individuais 
e microempreendedores individuais ou sócios de empresas e prestadores de 
serviços remunerados por “pro labore”, trabalhadores avulsos, pequenos produtores 
rurais e pescadores artesanais trabalhando em regime de economia familiar, e 
outras categorias de trabalhadores, como agentes públicos que ocupam 
exclusivamente cargos em comissão, garimpeiros, empregados de organismos 
internacionais, ministros de confissão religiosa etc. (CASTRO, 2019) 

Previsto na lei, a relação obrigacional de custeio é autônoma com referência a 
prestação previdenciária, sendo o sujeito ativo o Estado e o sujeito passivo o 
cidadão ou empresa e o objeto material é a quantia devido pelo sujeito passivo ao 
sujeito ativo. Fala-se em autonomia da obrigação porque é formada e extinguida por 
modos e em ocasiões diversas das demais relações jurídicas do direito 
previdenciário, pois não há relação entre custeio e a de amparo, o Estado por ter a 
obrigação de arrecadar a contribuição, não é, necessariamente condição para a 
prestação do custeio. Está relação é muito parecida com o direito tributário, tanto na 
previdência como no tributário sujeito passivo é o Estado, no caso da seguridade 
social o sujeito ativo é a União, a obrigação é compulsória e em ambos o sujeito 
passivo não tem possibilidade de mudar a incidência da norma após concluído o fato 
gerador nem de transferir a obrigação de prestação da devida contribuição. 
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É dirigido pela Lei n. 8.213/1991, chamada de “Plano de Benefícios da 
Previdência Social”, como já dito anteriormente deve haver filiação compulsória e 
automática para os segurados obrigatórios, ainda permite que pessoas que não 
estejam enquadradas como obrigatórios e não tenham regime próprio de previdência 
se inscrevam como segurados facultativos, passando também a serem filiados ao 
RGPS. É o único regime previdenciário compulsório brasileiro que permite a adesão 
de segurados facultativos, em obediência ao princípio da universalidade do 
atendimento. 

O caráter contributivo previsto pela lei consiste no pagamento das 
contribuições para o custeio do sistema. Aqueles que contribuiu adquire a condição 
de segurado da Previdência Social e, cumpridas os requisitos necessários sobre as 
respectivas carências, terá direito aos benefícios previdenciários. 

 A filiação é obrigatória para garantir um equilíbrio financeiro, em que por um 
lado todos tivessem cobertura previdenciária e de outro que todos contribuíssem 
para o custeio. A organização desse equilíbrio é extremamente importante porque as 
contribuições previdenciárias constitui um fundo destinado ao financiamento das 
prestações. É necessário que a administração desse fundo seja executada de 
maneira correta para que o sistema não se torne deficitário. 

O Direito Previdenciário, ramo do Direito Público, tem como finalidade 
estudar, analisar e interpretar os princípios e as normas constitucionais, legais e 
regulamentares que se referem ao custeio dos regimes que, no atual ordenamento 
jurídico e especificamente no caso do RGPS, também serve como financiamento 
dos demais aspectos protegidos da Seguridade Social. Sendo assim, Assistência 
Social e Saúde, como também os princípios e normas que tratam das prestações 
previdenciárias devidas a seus beneficiários nos demais Regimes existentes, não 
apenas o Regime Geral, mas também nos temais os Regimes que serão tratados 
especificamente mais adiante. (CASTRO, 2019) 

É vedado qualquer tipo de diferenciação entre os beneficiários, sendo todos 
tratados de maneira igualitária seguindo os requisitos específicos estabelecidos pelo 
regime.  

De acordo com Bobbio, “se um ordenamento jurídico é composto de mais de 
uma norma, disso advém que os principais problemas conexos com a existência de 
um ordenamento são os que nascem das relações das diversas normas entre si”. 
Portanto, pode ocorrer de existir, no mesmo ordenamento e momento histórico, mais 
de uma norma vigente e eficaz, todas supostamente disciplinadoras do mesmo caso 
concreto. É nesse sentido que se encaixa o entendimento dos menores 
trabalhadores rurais, divergência de aplicação da norma no caso concreto, por ter a 
possibilidade de usar normas diversas na fundamentação do direito. 

Compete ao CNPS (Conselho Nacional de Previdência Social) disciplinar os 
procedimentos para o seu funcionamento do sistema previdenciá             
                                                                                   
      o dos respecti                                                           
                                                                              
       ncias. 

                                                              ria ao 
adequado cumprimento das                                                    
                                                                                
                                                                          
       ncia social, devidamente detalhada. (VIANNA, 2014) 
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Houve mudanças significativas na previdência social após a Constituição 
Federal de 1988, quando os trabalhadores do meio rural passaram a ter acesso a 
benefício que a zona urbana já recebia há tempos. Alguns problemas enfrentados 
pelos trabalhadores campistas passaram a ser discutidos e motivaram a criação das 
Leis 8.212/91 e 8.213/91. De acordo com a previdência, a principal finalidade destas 
leis era inserir no sistema os trabalhadores rurais de forma mais abrangente. Os 
trabalhadores rurais passaram a participar de maneira ampla do sistema 
previdenciário, principalmente através de dois tipos de contribuições, a obrigatória e 
a facultativa. (KRETER; BACHA, 2006) 

                                         ncia Urbana e Rural. O Sistema 
d                                                                                 
                                                                         
           es sociais do empregador, da empresa e da entidade a ela equiparada 
em forma da lei,                                                                   
                                                                        
                            , praticamente, equilibrado quanto ao seu 
autofinanciamento, e o problema do RGPS l       -                                  
                                                                              
rural representou 67,86% da necessidade de financiamento total do Regime, e 
                                ncia Urbana. Nos anos an            
                                       ncia foi essencialmente para o Sistema 
Rural. (TOSTA, 2007) 

                                                                       es de 
trabalho diferente da estrutura do regime assalariado. Neste sistema, o produtor 
                                                                                   
                                       am suas atividades em regime de 
economia familiar, sem empregados permanentes, contribuem para a Seguridade 
Social                                                                           
                                                                                  
                                            o urbana como forma suplementar de 
                                                                             
                                                                              
                                              es urbanas. (TOSTA, 2007) 

              ria da                                                         
                                                                           
                                         o do agricultor do regime de economia 
familiar. A maioria dos agricultores familiares brasileiros, segundo dados do Censo 
                                           -                                   
                                                                               
                                                                                   
                                                                               
                                                                                   
  o pode nem deve ser tributado, segundo o                    o que a seguridade 
social determina. Assim, os segurados especiais passam a ser financiados pelos 
trabalhadores urbanos e pelas contribuições parafiscais da seguridade social. 
(TOSTA; 2007 apud DELGADO; CASTRO, 2003) 
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4.3 OS BENEFICIÁRIOS DO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL 
 

Os beneficiários do RGPS são classificados como segurados e dependentes. 
Os segurados são pessoas físicas vinculadas com a Previdência Social, sendo como 
critério ter no mínimo 16 anos de idade. A filiação com a previdência pode ser 
obrigatória ou facultativa. Os segurados facultativos ingressam na previdência por 
livre opção, o Regulamento da Previdência Social define o segurado facultativo 
como o indivíduo que, obter a idade mínima de 16 anos, pode filiar-se ao RGPS, 
desde que não esteja exercendo atividade que o enquadre como segurado 
obrigatório, como por exemplo, podem filiar-se facultativamente a dona de casa, o 
síndico de condomínio, quando não remunerado, e o estudante e etc. 

Já os segurados obrigatórios estão na seguinte situação, empregado, 
empregado doméstico, contribuinte individual, trabalhador avulso e segurado 
especial. A abrangência da aposentadoria rural não contributiva, está nesse último 
segurado, o especial. A prática de atividade remunerada vincula o cidadão a filiar-se 
ao RGPS, além disso, aquele que executa, concomitantemente, mais de uma 
atividade remunerada sujeita regime, é obrigatoriamente filiado em relação a cada 
uma dessas atividades. 

Sendo assim, um indivíduo aposentado pelo RGPS, ao voltar a exercer 
atividade abrangida por este regime, retorna a ser segurada obrigatória em relação a 
essa atividade praticada, sendo obrigada contribuir para o regime normalmente. 

Os dependentes do segurado são todas as pessoas que dependam 
economicamente do mesmo. Na condição de dependentes, a Previdência Social dá 
cobertura aos infortúnios de morte e reclusão, através da pensão por morte e do 
auxílio-reclusão, respectivamente. Nesse sentido, os dependentes podem também 
ser segurados, quando filados ao RGPS obrigatoriamente, em razão do exercício de 
atividade remunerada, ou ainda, na condição de segurado facultativo, Assim, um 
segurado aposentada pelo RGPS, que fique viúvo de um segurada do RGPS, 
receberá além da renda mensal do seu benefício próprio, aposentadoria, também 
um valor mensal referente ao benefício pensão por morte. (EDUARDO, 2016) 

Na categoria de facultativo, estão abrangidos os trabalhadores rurais 
classificados como segurados especiais, sendo considerados os trabalhadores 
rurais sem carteira assinada, os que participam da agricultura familiar ou da 
agricultura de subsistência. Estes trabalhadores, apesar de não contribuírem 
compulsoriamente para a previdência social, têm o direito de receber a 
aposentadoria por idade ou por invalidez no valor de um salário mínimo, mediante 
comprovação de exercício na atividade rural, desde que tenham, no mínimo, 60 
anos (se homem) ou 55 anos (se mulher). (KRETER; BACHA, 2006) 

 
4.4 RELAÇÃO DE SEGURO SOCIAL COM PREVIDÊNCIA SOCIAL 
 

Para ter condição de beneficiário de um regime Previdência basta que o 
cidadão esteja enquadrado em umas das hipóteses trazidas em lei, consiste em um 
direito indisponível do indivíduo, ainda que este não tenha interesse na proteção 
oferecida, será considerado pelo regime um segurado ou dependente, assim um 
beneficiário da previdência social. A indiferença desse cidadão pelo direito ao 
benefício não provoca caducidade do direito, com exceção dos casos narrados pelo 
artigo 103 da Lei 8.213/1991. 

Por se tratar de direito indisponível, não pode ver renúncia por parte do 
beneficiário, mesmo esta realizado por declaração de vontade, não terá validade 
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jurídica. Um exemplo disso é a pensão por morte, o benefício não se transfere a 
outra classe, somente ao beneficiário. Outro fator dessa relação de seguro é o 
direito ao benefício previdenciário ser imprescritível, sendo as parcelas as únicas 
que prescreverão, mas o direito em si não. 

Ainda nessa percepção, a lei garante ao dependentes do beneficiário que não 
usufruiu em vida do benefício, o mero fato de adquirir o direito não requerido. A 
permanência do direito aos dependentes é bem observado no mesmo exemplo 
anterior, a pensão por morte, que tendo efetivado o direito a aposentadoria. Essa 
responsabilidade do Estado é unicamente objetiva, com fundamentos na teoria do 
risco social, que independe das causas subjetivas do direito ao beneficiário, salvo se 
o dependente atente contra a vida do segurado detentor do direito, artigo 15, I, da 
Lei 8.213/1991. 

Não há por parte da Previdência Social, discricionariedade na concessão do 
benefício, apenas a exigibilidade de completar os requisitos legais para obtenção 
desse direito. A Previdência Social, por suas entidades, órgãos e agentes, não 
presta favor algum a seus beneficiários, é o exemplo mais vivo de serviço público na 
sua acepção mais adequada. Os benefícios e serviços ali deferidos não são objeto 
de barganha política ou mesmo de favorecimento pessoal. É ato plenamente 
vinculado o deferimento ou indeferimento da prestação do seguro social. (CASTRO, 
2019) 

 
5. SEGURIDADE SOCIAL E SEU FINANCIAMENTO 

 
Seguridade social é uma técnica de proteção social avançada em relação à 

Previdência Social, capaz de integrá-la com a assistência social e incorporar as 
ações de saúde. Além disso, é um esforço nacional extraordinário no sentido de um 
amplo atendimento à população, obreira ou não, empenho cujos objetivos estão a 
distância. Existe uma estrutura administrativa que tem por atribuição executar as 
políticas no âmbito da segurança social. Dentro da estrutura do Poder Executivo, os 
Ministérios da área social são os responsáveis pelo cumprimento das atribuições 
que competem à União em matéria de Seguridade Social. Há os Conselhos setoriais 
de Previdência (CNP), da Saúde (CNS) e da Assistência Social (CNAS), que 
atendem ao objetivo da gestão quadripartite da Seguridade Social. (CASTRO, 2019) 

Assim entendem Osmar Gomes Alencar Junior e Evilasio da Silva Salvador: 
 

No Brasil, a Constituição de 1988 estabeleceu, no artigo 194, que a 
seguridade social compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa 
dos poderes públicos e da sociedade, destinado a assegurar os direitos 
relativos à saúde, à previdência e à assistência social, tendo como 
princípios a universalidade, diversidade da base de financiamento, o caráter 
democrático e descentralizado da administração e gestão participativa, 
dentre outros. A política de seguridade social passaria a ser financiada 
anualmente por toda a sociedade, indistintamente, de forma direta e 
indireta, na forma da lei, mediante recursos provenientes dos orçamentos 
da União, Estados, Distrito Federal e dos Municípios e de contribuições 
sociais do empregador, trabalhador e sobre a receita de concursos de 
prognósticos. O estabelecimento de fontes de financiamento, a partir de 
1988, assegurou, constitucionalmente, recursos para a implantação das 
políticas sociais brasileiras, ampliando a importância do fundo público e do 
Estado brasileiro na resolução dos conflitos sociais e econômicos advindos 
do modo de produção capitalista. (JUNIOR; SALVADOR, 2005)  
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Como o próprio nome já diz, a questão social tem por finalidade a sociedade, 
relacionando-se à organização, à ordem e à coexistência social. Abrange, pois, 
todos os fenômenos sociais, todos os problemas criados pela vida em sociedade, 
desde a liberdade ou deveres dos cidadãos perante o Estado, até os problemas 
específicos relativos à propriedade, à família, à educação. Assim, considera-se em 
sentido amplo a questão social como o conjunto de pontos que tem por finalidade as 
causas e os remédios da desordem social, referindo-se à questão do  trabalho e 
capita. (KERBAUY, 2008) 

O financiamento da seguridade social está previsto no artigo 195 da CF 
destinado a todos de forma direta e indireta através de contribuições sociais, 
recursos derivados dos orçamentos da União, dos Estados, do Distrito Federal. Para 
o custeio da Seguridade Social, é aplicado o princípio de que todos devem colaborar 
para a cobertura dos riscos resultantes da perda ou redução da capacidade de 
trabalho ou dos meios de subsistência. O custeio é obrigatório àqueles que a lei 
impõe, não sendo opcional ao contribuinte escolher pelo não cumprimento da 
obrigação de prestar a sua contribuição social. Os contribuintes da Seguridade 
Social estão previsto no artigo 195, I, II, III E IV: a) o empregador, a empresa e a 
entidade a ela equiparada; b) os trabalhadores segurados da Previdência Social, 
conforme suas categorias (empregado, empregado doméstico, trabalhador avulso, 
contribuinte individual e segurado especial); c) os apostadores de concursos de 
prognósticos; d) o importador de bens ou serviços do exterior, ou de quem a lei a ele 
equiparar. 

Portanto existem dois tipos de sistemas, o não contributivo, onde os valores 
gastos com o custeio são retirados diretamente do orçamento do Estado como 
citado no artigo 195 da CF, obtendo recursos por meio da arrecadação de tributos, 
entre outras fontes, sem que haja cobrança de contribuições sociais. Já no sistema 
contributivo existem duas espécies como bem explica Carlos Alberto Pereira de 
Castro:  

 
uma, em que as contribuições individuais servirão somente para o 
pagamento de benefícios aos próprios segurados, sendo colocadas numa 
reserva ou conta individualizada (sistema adotado pelos planos de 
previdência complementar, privada), a que chamamos de sistema de 
capitalização; noutra, as contribuições são todas reunidas num fundo único, 
que serve para o pagamento das prestações no mesmo período, a quem 
delas necessite, é o sistema de repartição, hoje vigente em termos de 
Seguridade no Brasil. (CASTRO, 2019) 
 

Observa-se que os sistemas de contribuições destinado para seguridade 
social tem por finalidade o financiamento das ações nas áreas da saúde, previdência 
e assistência social, sendo a arrecadação com e sem identificação dos contribuintes 
se equiparando também às contribuições de importação de bens e serviços do 
exterior. 

A Lei 8.212/91, chamada Lei de Custeio, dispõe sobre o orçamento da 
Seguridade Social, composto de valores oriundos: I - Da união; II - Das 
Contribuições Sociais; III - De outras formas. 

A Lei não prevê apenas formas diretas e indiretas da sociedade financiar a 
seguridade mas também outras fontes, que, por exemplo, pode ser doações 
realizadas a hospitais públicos.  

De acordo com Liane Francisca Huning Pazinato apud Wladimir Novaes 
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               -             es de                                                
               -                                                                
                                                                                  
                  o da                                              rios. 
(PAZINATO, 2000) 

Segundo o artigo 16 da Lei de Custeio, a contribuição da União é formada por 
recursos adicionais do Orçamento Fiscal, determinados na Lei Orçamentária Anual 
(LOA). É responsável pela cobertura de eventuais desprovimentos financeiros 
decorrentes da Seguridade Social, quando consequente do pagamento de 
benefícios da Previdência Social, na forma da Lei Orçamentária Anual. 

Previstas no artigo 195, I a IV, e § 4º, a redação original do artigo 195, I, 
estabelecia contribuições sociais obrigatórias dos empregadores, incidentes sobre a 
folha de salários, o faturamento e o lucro. Com o advento da Emenda Constitucional 
20, de 1998, houve ampliação do sujeito passivo da tributação, passando a constar 
na redação atual, “em face do empregador, da empresa e da entidade a ela 
equiparada, houve ainda alargamento da hipótese de incidência”, pois passaram a 
ser cobradas as contribuições sobre: 

 
a) a folha de salários e demais rendimentos do trabalho pagos ou 
creditados, a qualquer título, à pessoa física que lhe preste serviço, mesmo 
sem vínculo empregatício; 
b) a receita ou o faturamento; 
c) o lucro. 
II – do trabalhador e dos demais segurados da Previdência Social, não 
incidindo contribuição sobre aposentadoria e pensão concedidas pelo 
regime geral de Previdência Social de que trata o art. 201; 
III – sobre a receita de concursos de prognósticos; 
IV – do importador de bens ou serviços do exterior, ou de quem a lei a ele 
equiparar. (BRASIL, 1988) 

 

O inciso II do artigo 195, prevê, além das contribuições em face dos 
trabalhadores, a contribuição dos demais segurados da previdência, ressaltando 
ainda, a isenção estabelecida pela Constituição Federal sobre a tributação dos 
valores referentes a título de aposentadoria e pensão no RGPS. 

Já o inciso III do mesmo artigo, estabelece a contribuição incidente sobre a 
receita do concurso de prognósticos (quaisquer sorteios de números, loterias, 
apostas, inclusive as realizadas em reuniões hípicas, nos âmbitos federal, estadual, 
do Distrito Federal e municipal). E no inciso IV foi introduzida pela Emenda 
Constitucional 42, a contribuição a ser satisfeita pelo “importador de bens ou 
serviços do exterior, ou de quem a lei a ele equiparar”. (ALENCAR, 2019) 

O § 4º do artigo 195 possibilita a criação de outras contribuições sociais 
destinadas à Seguridade Social, respeitando o disposto no artigo 154, I, que impõe a 
necessidade ser criada através de lei complementar. 

Para financiamento da Seguridade Social também estão previstas 
contribuições de COFINS e PIS/PASEP, presentes no artigo 239 da CF/88 e com a 
mesma base de cálculo. A COFINS foi criada pela Lei Complementar 70/91 recaindo 
a incidência sobre o faturamento da empresa. 

A contribuição social sobre o Lucro Líquido (CSLL) está prevista no artigo 
195, I, c, é diretamente destinada à Seguridade Social, assim como as receitas de 
concurso prognósticos que, segundo Hermes Arrais Alencar, consideram-se de 
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acordo com o Decreto n. 3048 de 06 de maio de 1999, artigo 212, § 1º, §2º, incisos 
I,II,III: 

 
Consideram-se concurso de prognósticos todo e qualquer concurso de 
sorteio de números ou quaisquer outros símbolos, loterias e apostas de 
qualquer natureza no âmbito federal, estadual, do Distrito Federal ou 
municipal, promovidos por órgãos do Poder Público ou por sociedades 
comerciais ou civis. A contribuição a incidir sobre o concurso de 
prognósticos constitui-se de: I – renda líquida dos concursos de 
prognósticos realizados pelos órgãos do Poder Público destinada à 
seguridade social de sua esfera de governo; II – cinco por cento sobre o 
movimento global de apostas em prado de corridas, e sobre o movimento 
global de sorteio de números ou de quaisquer modalidades de símbolos, 

sempre que realizados pela iniciativa privada. 
 

A renda Líquida se refere ao total da arrecadação, deduzidos os valores 
destinados ao pagamento de prêmios e de despesas com administração. Por 
movimento global das apostas compreende-se o total das importâncias relativas às 
várias modalidades de jogos, inclusive o de acumulada, apregoadas para o público 
no prado de corrida, subsede ou outra dependência da entidade. E, por fim, 
movimento global de sorteio de números é o total da receita bruta, apurada com a 
venda de cartelas, cartões ou quaisquer outras modalidades, para sorteio realizado 
em qualquer condição. (ALENCAR, 2019) 

As contribuições de importação de bens ou serviços do exterior, também está 
prevista no artigo 195, IV, e no artigo 149, § 2º II, da Constituição Federal, sendo 
destinada para Seguridade Social. E, pra finalizar essa breve apresentação sobre 
financiamento da seguridade social, no § 4º do mesmo artigo citado anteriormente, 
admite-se a competência da União de promover a instituição de nova contribuição 
social destinada à Seguridade Social, ou seja, o legislador tem liberdade de criar 
essas leis desde que respeitados os requisitos para elaboração de lei complementar.  

Os empregadores domésticos são contribuintes da Seguridade Social, porém 
não são segurados em função disso, não fazem jus a benefícios ou serviços, e não 
estarão isentos de contribuir pelo fato de possuirem regime próprio diferenciado de 
previdência, como no caso de um empregador doméstico que seja servidor público 
federal. O empregador doméstico recolhe contribuições na qualidade de contribuinte, 
mas não de segurado. Apenas será segurado do RGPS se exercer atividade que o 
enquadre como segurado obrigatório ou venha a contribuir como segurado 
facultativo, observadas as vedações legais. (CASTRO, 2019) 

Os segurados do Regime Geral de Previdência Social são os principais 
contribuintes do sistema de Seguridade Social previsto na ordem jurídica nacional. 
São contribuintes em função do vínculo jurídico que possuem com este regime de 
previdência, uma vez que, para obter os benefícios, devem teoricamente verter 
contribuições ao fundo comum. Diz-se teoricamente porque, em certos casos, ainda 
que não tenha ocorrido contribuição, mas estando o indivíduo enquadrado em 
atividade que o coloca nesta condição, terá direito a benefícios e serviços. 
(CASTRO, 2019) 

No texto constitucional é possível perceber um rol amplo e diversificado de 
possíveis fontes de financiamento e também determina que o poder público elabore 
um orçamento específico para a Seguridade Social, com a finalidade de facilitar o 
controle da situação financeira desse sistema. Porém, alguns estudiosos acreditam 
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que o orçamento da seguridade é agregado ao fiscal para dificultar a sua análise. 
(NULLE; MOREIRA, 2019) 

 

5.1 APOSENTADORIA POR IDADE E O SEGURADO ESPECIAL  
 

Anteriormente à Constituição Federal de 1988, a denominação utilizada para 
esse benefício era aposentadoria por velhice. ''Com a vigência da atual Constituição, 
passou a ser chamada de aposentadoria por idade''. O benefício consiste na 
proteção do inevitável processo de envelhecimento, tendo por objetivo dar cobertura 
ao segurado ou ex segurado, quando ele estiver frente ao risco social. No artigo 201, 
I, e  § 7º, I, da CF está prevista o risco idade, sabe-se a data da eventualidade, pois 
depende apenas do decurso de tempo, porém, é ignorado se ela ocorrerá, já que 
pode eventualmente sobrevir outros fatos como a morte antes do segurado atingir a 
idade prevista em lei. 

Este benefício também é concedido a título de invalidez presumida. Diante do 
aumento de expectativa de vida da sociedade brasileira, o parâmetro legal foi 
alterado recentemente pela Lei 13.846/2019, aumentando a idade mínima para 
homens e mulheres. Há uma exigência de carência nos termos da Lei 8.213/91 para 
que o segurado faça uso desse benefício. Para os trabalhadores rurais o tempo de 
idade e contribuição são menores que dos trabalhadores urbanos devido à realidade 
enfrentada no campo ser mais rígida que na cidade. 

Tamanha é a importância dessa inclusão social que a aposentadoria por 
idade do trabalhador rural representa, atualmente, 88% dos benefícios concedidos, 
no valor  de um salário mínimo. É um universo bastante significativo e demonstra o 
avanço social trazido pela Constituição Federal de 1988, quando o sistema 
previdenciário inseriu esse trabalhador no sistema. (LADENTHIN, 2007) 

O modelo de previdência adotado pelo Brasil para setor urbano não pode 
ser aplicado igualmente aos rurais, pois na situação dos urbanos os trabalhadores 
de uma forma geral possuem empregos assalariados formais e rendimentos 
contínuos. Já no setor rural não contam com rendimentos regulares, a realidade de 
muitos é de produção para autoconsumo, não auferindo rendimento financeiro, 
também não se classificando como assalariados. 

A capacidade contributiva do setor r                                       
               -                                                              
            

 
5.2 ORÇAMENTO PREVIDENCIÁRIO 

 
O sistema previdenciário com as regras de custeio e benefícios sempre gerou 

um ambiente de incertezas e conflitos entre agentes da sociedade brasileira desde a 
vigência da atual Constituição, principalmente desde da década de 1990, quando 
deu início aos déficits financeiros do RGPS. Após esse período, houve reformas e 
contra-reformas com a criação das Emendas Constitucionais 20/1998, 41/2003, 
47/2005 e 70/2012, além das legislações específicas. Atualmente a previdência 
passou por outra reforma com a vigência da Lei 13.846/2019, que também objetivou 
a convergência de regras entre os diferentes regimes de previdência social, ainda 
que não solucione estruturalmente o déficit do regime. (MARTINS; CAMPANI, 2019) 

                                  ficit do RGPS vem aumentando 
consecutivamente, recrudescendo os problemas da economia brasileira. As 
p                                                                              
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                                                                                  m 
sendo aumentadas a cada ano, a fim de sanar os saldos negativos do Regime. Um 
dos                                                                              
                                                                       
                                                                 ncia tentaram 
minimizar o problema do                                              
                                                                                    
                                                                                   
                ncia Social do Brasi                                       s. 
(MARQUES, 2003) 

Assim sendo, os segurados especiais acabam sendo financiados pelos 
                                                                                 
                                       o p                                   
                                                                                 
                                                                      
           es parafiscais da Seguridade Social para o financiamento do RGPS, a fim 
de custear o sistema rural. (MARQUES, 2003) 
 
6. CONCLUSÃO 

 
A Previdência Social é de caráter contributivo e filiação obrigatória. Todos 

aqueles que contribuírem adquirem a condição de segurado da Previdência Social. 
Quando há o preenchimento dos respectivos requisitos legais, o segurado passará a 
ter direito aos benefícios previdenciários. 

A Seguridade Social abrange saúde, assistência e Previdência social, sendo 
financiada por toda a sociedade, de forma direta e indireta. Os trabalhadores que 
não contribuíram para a Previdência Social também possuem o direito de se 
aposentar, se enquadrados na categoria de segurado especial, mesmo sem ter 
contribuído, pois a finalidade da Seguridade Social é promover a proteção social, 
devendo alcançar a todos. 

Pode-se observar que, para o financiamento da Seguridade Social, a 
Constituição Federal e leis ordinárias estabeleceram diversos ramos de arrecadação 
para manutenção dessa fonte de custeio, abrangendo de forma direta e indireta toda 
a sociedade, assim, havendo equilíbrio proporcional no recolhimento da contribuição 
e planejamento financeiro. Todavia, sabe-se que, mesmo com todas essas fontes de 
financiamento, a Seguridade Social não consegue se manter com os próprios 
recursos devido à grande demanda de benefícios concedidos, sendo necessário 
retirar recursos de outros setores para cobrir todas as espécies de concessão 
garantidas por esse instituto. 
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POLÍTICA NACIONAL DE RESÍDUOS E PLANO DE GESTÃO 
INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE TELÊMACO BORBA 
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RESUMO 
 
O presente trabalho tem como problemática analisar a Lei de Resíduos sólidos 
brasileira e a sua criação e aplicação na cidade de Telêmaco Borba, Estado do 
Paraná. Tem como objetivo geral analisar a legislação brasileira que trata do correto 
descarte de resíduos sólidos, bem como a classificação dos resíduos sólidos e a 
implementação da lei de resíduos sólidos na cidade de Telêmaco Borba. Buscar-se-
á expor um breve histórico da evolução da política de resíduos sólidos no Estado 
brasileiro, trazendo a necessidade de proteção ambiental. Por fim, se abordará Lei 
nº 1606/07, que instituiu o plano de gerenciamento integrado de resíduos sólidos 
urbanos, na cidade de Telêmaco Borba.  
Palavras-chave: Meio-ambiente; Sociedade; Proteção; Resíduos sólidos.  
 
 

ABSTRACT 
 
The present work has as problematic to analyze the Brazilian Solid Waste Law and 
its creation and application in the city of Telêmaco Borba, Paraná State. Its general 
objective is to analyze the Brazilian legislation that deals with the correct disposal of 
solid waste, as well as the classification of solid waste and the implementation of the 
solid waste law in the city of Telêmaco Borba. We will seek to expose a brief history 
of the evolution of the solid waste policy in the Brazilian State, bringing the need for 
environmental protection. Finally, Law No. 1606/07, which instituted the integrated 
urban solid waste management plan, in the city of Telêmaco Borba, will be 
addressed. 
Key-words: Environment; Society; Protection; Solid waste. 
 
 
1. INTRODUÇÃO 

 A necessidade de se criar políticas de proteção ambiental surgiu com a 
evolução da sociedade, o homem necessita de recursos naturais para a sua 
sobrevivência e com isto, acaba gerando resíduos sólidos que acarretam na 
poluição ambiental, desta maneira, surge o questionamento de como o município 
de Telêmaco Borba, Estado do Paraná atua na gestão integrada de resíduos 
sólidos e, se sua política está de acordo com a Política Nacional de Resíduos 
sólidos.  

Nesse sentido, o presente estudo tem como problema analisar a Lei de 
Resíduos sólidos brasileira e a sua criação e aplicação na cidade de Telêmaco 
Borba, Estado do Paraná 
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Tem como objetivo geral analisar a legislação brasileira que trata do correto 
descarte de resíduos sólidos, bem como a classificação dos resíduos sólidos e a 
implementação da lei de resíduos sólidos na cidade de Telêmaco Borba.  

Buscar-se-á expor um breve histórico da evolução da política de resíduos 
sólidos no Estado brasileiro, trazendo a necessidade de proteção ambiental.  

A metodologia utilizada é constituída fundamentalmente da pesquisa de método 
dedutivo e exploratório. Para tal, se realiza levantamento bibliográfico com autores 
de Direito Ambiental, Direito Constitucional, além de artigos científicos, site de 
internet, pesquisa de campo na cidade de Telêmaco Borba e análise da Lei 
1.606/2007, objeto do presente estudo.  

Por fim, cabe dizer que a instituição de políticas que atendem a preservação 
ambiental se mostra importante, uma vez que, o homem depende dos recursos 
ambientais para sobreviver, e, quando não se preserva a tendência é a escassez de 
recursos naturais, podendo gerar fome e falta de água.  

Ademais, será mostrado no presente artigo a necessidade e a importância da 
criação destas leis, não apenas pela proteção ambiental, mas, pelo fato de se 
manter os recursos necessários.  

 

2. POLÍTICA NACIONAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS 
 

Desde os primórdios da sociedade os resíduos têm sido parte integrante das 
atividades desenvolvidas pela humanidade, seja devido ao crescimento da 
população ou mesmo as alterações advindas com a revolução industrial e a 
mudança comportamental atrelada ao consumismo descontrolado que cooperam 
para produzir uma quantidade vultosa de resíduos (ALVES, 2008). 

O homem precisa de recursos para sobreviver e desta maneira acaba 
gerando resíduos, porém, o uso descontrolado dos recursos naturais gera 
consequentemente uma alta carga de resíduos, o que acarreta uma poluição 
ambiental maior.  

Nesse sentido, Fátima Portilho (2005), afirma que ocorreram mudanças 
conforme os anos foram passando, mudanças essas que geraram uma crise 
ambiental, até a década de 1970 a questão era o aumento da população, a partir daí 
a situação era decorrente da produção industrial, posteriormente houve uma 
mudança comportamental, na qual sucesso e felicidade são relacionados à 
quantidade de coisas que se têm, então, a partir da década de 1970, o problema é 
gerado pelo consumismo. 

A partir desse momento, se vê que o homem não utiliza os recursos para 
sobrevivência, mas, sim como uma forma de satisfazer o seu ego o que gerou uma 
crise ambiental, pois, a compra de itens básicos ou mesmo de luxo começaram a 
afetar a qualidade do meio ambiente.  

As normas de tratamento dos resíduos sólidos visando a proteção ambiental 
começaram a ser moldados nos anos 90. Em 1991 o projeto de Lei 203 dispõe sobre 
acondicionamento, coleta, tratamento, transporte e destinação dos resíduos de 
serviços de saúde. Já em 30 de junho de 1999, se tem a Proposição Conama 259 
intitulada Diretrizes Técnicas para a Gestão de Resíduos Sólidos. Aprovada pelo 
plenário do conselho, mas não chegou a ser publicada. (BRASIL, 2008) 

Já nessa época se viu a necessidade de se construir leis que visavam a 
proteção ambiental e ao mesmo tempo que dessem conta de descartar corretamente 
os resíduos produzidos pelo homem em virtude do consumo de insumos 
exacerbados.  
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Em pesquisa realizada no início dos anos 2000, pelo IBGE se verificou que 
diariamente se coletava cerca de 125.281 mil toneladas de resíduos domiciliares, 
sendo que 47,1 % dos mesmos vão para aterros sanitários. O restante, 22,3%, 
segue para aterros ditos controlados e 30,5% para lixões. Uma parcela mínima (nem 
contabilizada na pesquisa) é coletada seletivamente e destinada para a reciclagem. 
(GRIMBERG, 2004) 

Em virtude disso, nos anos que se seguiram surgiram outras legislações que 
tratavam do assunto, como se vê: em 2001: Câmara dos Deputados cria e 
implementa Comissão Especial da Política Nacional de Resíduos com o objetivo de 
apreciar as matérias contempladas nos projetos de lei apensados ao Projeto de Lei 
203/91 e formular uma proposta substitutiva global. Com o encerramento da 
legislatura, a Comissão foi extinta. Realizado em Brasília o 1º Congresso Nacional 
dos Catadores de Materiais Recicláveis, com 1.600 congressistas, entre catadores, 
técnicos e agentes sociais de 17 estados. Eles promoveram a 1ª Marcha Nacional 
da População de Rua, com 3.000 participantes. (BRASIL, 2020) 

Já no ano de 2003, em janeiro foi realizado, em Caxias do Sul, o I Congresso 
Latino-Americano de Catadores, que propõe formação profissional, erradicação dos 
lixões, responsabilização dos geradores de resíduos. Presidente Lula institui Grupo 
de Trabalho Interministerial de Saneamento Ambiental a fim de promover a 
integração das ações de saneamento ambiental, no âmbito do governo federal. GT 
reestrutura o setor de saneamento e resulta na criação do Programa Resíduos 
Sólidos Urbanos. Realizada a I Conferência de Meio Ambiente. (BRASIL, 2020) 

Em 2004 MMA promove grupos de discussões interministeriais e de 
secretarias do ministério para elaboração de proposta para a regulamentação dos 
resíduos sólidos. Em agosto do mesmo ano, o Conama realiza o seminário 
“Contribuições à Política Nacional de Resíduos Sólidos” com objetivo de ouvir a 
sociedade e formular nova proposta de projeto de lei, pois a Proposição Conama 
259 estava defasada. (BRASIL, 2020) 

As medidas de prevenção continuaram a evoluir e já no ano de 2005, 
ocorreram outras modificações e foram criados mais medidas: 

Criado grupo interno na Secretaria de Qualidade Ambiental nos 
Assentamentos Humanos do MMA para consolidar contribuições do 
Seminário Conama, os anteprojetos de lei existentes no Congresso 
Nacional e as contribuições dos diversos atores envolvidos na gestão de 
resíduos sólidos. Encaminhado anteprojeto de lei de “Política Nacional de 
Resíduos Sólidos”, debatido com Ministérios das Cidades, da Saúde, 
mediante sua Fundação Nacional de Saúde-Funasa, do Desenvolvimento, 
Indústria e Comércio Exterior, do Planejamento, Orçamento e Gestão, do 
Desenvolvimento Social e Combate à Fome e da Fazenda. Realizada II 
Conferência Nacional de Meio Ambiente, para consolidar participação da 
sociedade na formulação de políticas ambientais. Um dos temas prioritários 
são os resíduos sólidos. Realizados seminários regionais de resíduos 
sólidos, promovidos pelo Conama, Ministério do Meio Ambiente, Ministério 
das Cidades, Funasa, Caixa Econômica Federal e ainda debates com a 
Confederação Nacional das Indústrias (CNI), Federação das Indústrias do 
Estado de São Paulo (FIESP), Associação Brasileira de Engenharia 
Sanitária (ABES), Compromisso Empresarial para Reciclagem (CEMPRE), e 
com outras entidades e organizações afins, tais como Fórum Lixo & 
Cidadania e Comitê Interministerial de Inclusão Social dos Catadores de 
Lixo. Instituída nova Comissão Especial na Câmara dos Deputados. 
(BRASIL, 2020) 
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Aqui é mostrado os planejamentos e as conferências que foram feitas com o 
intuito de melhorar a gestão de resíduos sólidos para o seu correto descarte.  Já no 
ano de 2006, foi aprovado relatório (deputado Ivo José) que trata do PL 203/91 
acrescido da liberação da importação de pneus usados no Brasil. (BRASIL, 2020) 

E posteriormente em 2007 Executivo propõe, em setembro, o PL 1991. O 
projeto de lei da Política Nacional de Resíduos Sólidos, considerou o estilo de vida 
da sociedade contemporânea, que aliado às estratégias de marketing do setor 
produtivo, levam a um consumo intensivo provocando uma série de impactos 
ambientais, à saúde pública e sociais incompatíveis com o modelo de 
desenvolvimento sustentado que se pretende implantar no Brasil. (BRASIL, 2020) 

O PL 1991/2007 apresenta forte inter-relação com outros instrumentos legais 
na esfera federal, tais como a Lei de Saneamento Básico (Lei nº11.445/2007) e a Lei 
dos Consórcios Públicos (Lei nº11.107/1995), e seu Decreto regulamentador 
(Decreto nº. 6.017/2007). De igual modo está interrelacionado com as Políticas 
Nacionais de Meio Ambiente, de Educação Ambiental, de Recursos Hídricos, de 
Saúde, Urbana, Industrial, Tecnológica e de Comércio Exterior e as que promovam 
inclusão social. Texto é finalizado e enviado à Casa Civil. Constituído GT (GTRESID) 
para analisar subemenda substitutiva proposta pelo relator, deputado Arnaldo 
Jardim, que envolveu reuniões com a Casa Civil. (BRASIL, 2020) 

Ocorre que, mesmo com todas estas medidas sendo tomadas o problema 
com resíduos sólidos continuou, e em nova pesquisa realizada no ano de 2008 
pelo  Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, por meio da Pesquisa 
Nacional de Saneamento Básico - PNSB, 99,96% dos municípios brasileiros têm 
serviços de manejo de Resíduos Sólidos, mas 50,75% deles dispõem seus resíduos 
em vazadouros; 22,54% em aterros controlados; 27,68% em aterros sanitários. 
Esses mesmos dados apontam que 3,79% dos municípios têm unidade de 
compostagem de resíduos orgânicos; 11,56% têm unidade de triagem de resíduos 
recicláveis; e 0,61% têm unidade de tratamento por incineração. A prática desse 
descarte inadequado provoca sérias e danosas consequências à saúde pública e ao 
meio ambiente e associa-se a triste quadro socioeconômico de muitas famílias que, 
excluídas socialmente, sobrevivem dos "lixões de onde retiram os materiais 
recicláveis que comercializam. (BRASIL, 2020) 

Assim, no mesmo ano de 2008 foram realizadas audiências públicas, com 
contribuição da CNI, da representação de setores interessados, do Movimento 
Nacional de Catadores de Materiais Recicláveis e dos demais membros do 
GTRESID. Posteriormente em 2009, mais especificamente em junho, uma minuta do 
Relatório Final foi apresentada para receber contribuições adicionais. 

Se percebe que nessa época a produção de resíduos pelos brasileiros era 
altíssima, e, uma das soluções para o quadro que se apresentava era diminuir o 
consumo excessivo e diminuir o desperdício e apesar de já existir leis que visavam 
coibir a poluição ambiental, a partir desse momento se viu a necessidade de criação 
de uma Lei para permitir o avanço necessário ao País no enfrentamento dos 
principais problemas ambientais, sociais e econômicos decorrentes do manejo 
inadequado dos resíduos sólidos.  

Os principais fatores que regem a origem e produção dos Resíduos Sólidos 
Urbanos são: o aumento populacional e a intensidade da industrialização. O 
aumento populacional exige maior incremento na produção de alimentos e bens de 
consumo direto. A tentativa de atender esta demanda faz com que o homem 
transforme cada vez mais matérias-primas em produtos acabados, gerando assim, 
maiores quantidades de resíduos que comprometem o meio ambiente. Já o 

http://www.ibge.gov.br/home/
http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/condicaodevida/pnsb2008/PNSB_2008.pdf
http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/condicaodevida/pnsb2008/PNSB_2008.pdf
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processo de industrialização se constitui num dos fatores principais da origem e 
produção de resíduo (LIMA, 2004) 

Como já afirmando, o aumento populacional é um dos fatores de aumento na 
produção de resíduos, pois, o homem necessita de matéria-prima para sobreviver e 
consequentemente, sua produção compromete o meio ambiente. Desta forma, se vê 
a necessidade da criação de Leis que diminuam o impacto ambiental e colaborem 
para organização dos resíduos produzidos pelo homem, uma vez que, o impacto 
causado pela sua produção é irreversível quando não se faz o adequado para contê-
lo.    

Visando a melhoria no enfrentamento dos problemas ambientais, se instituiu a 
Lei nº 12.305/10, que versa sobre a Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), 
tal instrumento prevê a prevenção e a redução na geração de resíduos, tendo como 
proposta a prática de hábitos de consumo sustentável e um conjunto de 
instrumentos para propiciar o aumento da reciclagem e da reutilização dos resíduos 
sólidos (aquilo que tem valor econômico e pode ser reciclado ou reaproveitado) e a 
destinação ambientalmente adequada dos rejeitos (aquilo que não pode ser 
reciclado ou reutilizado). (BRASIL, 2020) 

A Instituição de uma Lei nesses parâmetros se mostrou de extrema 
importância, pois, não só se priorizou a saúde ambiental como também a saúde dos 
trabalhadores que vivem do reaproveitamento dos resíduos, já que, dando a devida 
atenção aos problemas gerados pela produção de resíduos se teria um maior 
controle desses, deixando o problema de ser irreversível.  

Mesmo com todas as medidas tomadas durante os anos, até se chegar a 
atual Lei de resíduos sólidos, essas não foram necessárias para reduzir os a 
produção de resíduos, desta maneira, foi necessário a criação de uma lei que 
atendesse ainda mais as necessidades que envolvem a produção de resíduos.  

Nesse sentido, Lilian Venturi (2014) em sua dissertação afirma que: “A 
legislação assegura a concretização do estado democrático de direito, originado de 
um processo legislativo, que permite a construção de uma estrutura de leis com 
valor jurídico que atendem as necessidades nacionais, com vistas a garantir 
estabilidade governamental e segurança jurídica”.  

Essa segurança trazida pela legislação reafirma a necessidade da construção 
de uma lei de caráter preventivo e de valor jurídico, a fim de atender as 
necessidades encontradas na atualidade no Brasil, uma vez que, muitas vezes se 
viu o descarte incorreto dos resíduos sólidos.  

Na atual Lei de resíduos sólidos estão reunidas ferramentas que colaboram 
com a Lei ambiental. Tais ferramentais estão presentes no art. 3º da Lei nº 
12.305/10, vejamos:  

Art. 3
o
  Para os efeitos desta Lei, entende-se por:  

I - acordo setorial: ato de natureza contratual firmado entre o poder público e 
fabricantes, importadores, distribuidores ou comerciantes, tendo em vista a 
implantação da responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida do 
produto;  
II - área contaminada: local onde há contaminação causada pela disposição, 
regular ou irregular, de quaisquer substâncias ou resíduos;  
III - área órfã contaminada: área contaminada cujos responsáveis pela 
disposição não sejam identificáveis ou individualizáveis;  
IV - ciclo de vida do produto: série de etapas que envolvem o 
desenvolvimento do produto, a obtenção de matérias-primas e insumos, o 
processo produtivo, o consumo e a disposição final;  
V - coleta seletiva: coleta de resíduos sólidos previamente segregados 
conforme sua constituição ou composição;  



VII Encontro de Pesquisa e XI Encontro de Iniciação Científica da FATEB – Telêmaco Borba - PR, 29 e 30 de 
outubro de 2020 

 

VI - controle social: conjunto de mecanismos e procedimentos que garantam 
à sociedade informações e participação nos processos de formulação, 
implementação e avaliação das políticas públicas relacionadas aos resíduos 
sólidos;  
VII - destinação final ambientalmente adequada: destinação de resíduos 
que inclui a reutilização, a reciclagem, a compostagem, a recuperação e o 
aproveitamento energético ou outras destinações admitidas pelos órgãos 
competentes do Sisnama, do SNVS e do Suasa, entre elas a disposição 
final, observando normas operacionais específicas de modo a evitar danos 
ou riscos à saúde pública e à segurança e a minimizar os impactos 
ambientais adversos;  
VIII - disposição final ambientalmente adequada: distribuição ordenada de 
rejeitos em aterros, observando normas operacionais específicas de modo a 
evitar danos ou riscos à saúde pública e à segurança e a minimizar os 
impactos ambientais adversos;  
IX - geradores de resíduos sólidos: pessoas físicas ou jurídicas, de direito 
público ou privado, que geram resíduos sólidos por meio de suas atividades, 
nelas incluído o consumo;  
X - gerenciamento de resíduos sólidos: conjunto de ações exercidas, direta 
ou indiretamente, nas etapas de coleta, transporte, transbordo, tratamento e 
destinação final ambientalmente adequada dos resíduos sólidos e 
disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos, de acordo com 
plano municipal de gestão integrada de resíduos sólidos ou com plano de 
gerenciamento de resíduos sólidos, exigidos na forma desta Lei;  
XI - gestão integrada de resíduos sólidos: conjunto de ações voltadas para a 
busca de soluções para os resíduos sólidos, de forma a considerar as 
dimensões política, econômica, ambiental, cultural e social, com controle 
social e sob a premissa do desenvolvimento sustentável;  
XII - logística reversa: instrumento de desenvolvimento econômico e social 
caracterizado por um conjunto de ações, procedimentos e meios destinados 
a viabilizar a coleta e a restituição dos resíduos sólidos ao setor 
empresarial, para reaproveitamento, em seu ciclo ou em outros ciclos 
produtivos, ou outra destinação final ambientalmente adequada;  
XIII - padrões sustentáveis de produção e consumo: produção e consumo 
de bens e serviços de forma a atender as necessidades das atuais 
gerações e permitir melhores condições de vida, sem comprometer a 
qualidade ambiental e o atendimento das necessidades das gerações 
futuras;  
XIV - reciclagem: processo de transformação dos resíduos sólidos que 
envolve a alteração de suas propriedades físicas, físico-químicas ou 
biológicas, com vistas à transformação em insumos ou novos produtos, 
observadas as condições e os padrões estabelecidos pelos órgãos 
competentes do Sisnama e, se couber, do SNVS e do Suasa;  
XV - rejeitos: resíduos sólidos que, depois de esgotadas todas as 
possibilidades de tratamento e recuperação por processos tecnológicos 
disponíveis e economicamente viáveis, não apresentem outra possibilidade 
que não a disposição final ambientalmente adequada;  
XVI - resíduos sólidos: material, substância, objeto ou bem descartado 
resultante de atividades humanas em sociedade, a cuja destinação final se 
procede, se propõe proceder ou se está obrigado a proceder, nos estados 
sólido ou semissólido, bem como gases contidos em recipientes e líquidos 
cujas particularidades tornem inviável o seu lançamento na rede pública de 
esgotos ou em corpos d’água, ou exijam para isso soluções técnica ou 
economicamente inviáveis em face da melhor tecnologia disponível;  
XVII - responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos: 
conjunto de atribuições individualizadas e encadeadas dos fabricantes, 
importadores, distribuidores e comerciantes, dos consumidores e dos 
titulares dos serviços públicos de limpeza urbana e de manejo dos resíduos 
sólidos, para minimizar o volume de resíduos sólidos e rejeitos gerados, 
bem como para reduzir os impactos causados à saúde humana e à 
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qualidade ambiental decorrentes do ciclo de vida dos produtos, nos termos 
desta Lei;  
XVIII - reutilização: processo de aproveitamento dos resíduos sólidos sem 
sua transformação biológica, física ou físico-química, observadas as 
condições e os padrões estabelecidos pelos órgãos competentes do 
Sisnama e, se couber, do SNVS e do Suasa;  
XIX - serviço público de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos: 
conjunto de atividades previstas no art. 7º da Lei nº 11.445, de 
2007.  (BRASIL, 2010) 

 

O artigo em questão mostra que a responsabilidade pela geração de resíduos 
não é só do gerador, mas, também do Poder Público, uma vez que por meio da Lei, 
firmam acordo e ficando a cargo do Poder público fiscalizar e controlar as atividades 
dos fabricantes.  

Estabelece ainda mudanças no manejo dos resíduos no Brasil, pois ficam 
instituídas regras, prazos e responsabilidades para haja redução da quantidade de 
lixo gerada, combatendo a poluição e acabando com o desperdício de materiais 
jogados fora por comércios, residências, indústrias, empresas, hospitais entre 
outros. (VENTURI, 2014) 

Não são apenas os resíduos gerados pela população que deve ter um 
descarte correto, mas, também os produzidos por empresas, hospitais e indústrias, 
principalmente o produzidos por hospitais.  

Lilian Venturi (2014), ainda afirma que: “A Lei de resíduos é um marco 
regulatório na gestão e gerenciamento de resíduos, estabelecendo a 
responsabilidade compartilhada durante todo o ciclo de vida dos produtos, 
compreendido desde o desenvolvimento do produto, a obtenção de matérias-primas 
e insumos, o processo produtivo, o consumo até a disposição final. Sendo incluídos 
como responsáveis: fabricantes, importadores, comerciantes, consumidores, bem 
como os serviços de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos”. 

Mesmo com a instituição dessas normas, no ano de 2019, a Agência Brasil 
divulgou matéria sobre a produção de resíduos sólidos pelos brasileiros, onde se 
observou que o Brasil gerou 79 milhões de toneladas de resíduos sólidos urbanos, 
um aumento de pouco menos de 1% em relação ao ano anterior. Desse montante, 
92% (72,7 milhões) foram coletados - uma alta de 1,66% em comparação a 2017, o 
que mostra que a coleta aumentou num ritmo um pouco maior que a geração. 
Apesar disso, 6,3 milhões de toneladas de resíduos ficaram sem ser recolhidos nas 
cidades. (SOUZA, 2019) 

Apesar do cenário atual, se vê que mais de 90% dos resíduos produzidos 
pelos brasileiros foram coletados, todavia, a demanda crescente não permite que 
todo o resíduo seja coletado e que a este seja dado o devido fim, uma vez que os 
8% não coletados correspondem a 6,3 milhões de toneladas de resíduos que são 
descartados de forma incorreta e no meio ambiente.  

A evolução populacional foi o estopim para a criação da Lei de Resíduos 
sólidos, bem como, para a criação de Leis que visam proteger o meio ambiente, a 
fim de se garantir o ambiente saudável para as gerações futuras. Se vê que mesmo 
com a criação de tais leis, a produção da resíduos sólidos ainda é grande, pois, 
como mostram os dados, apesar da efetiva diminuição de resíduos não coletados, 
ainda é grande o número de resíduos deixados de lado.  

Em seguida será mostrado a classificação dos resíduos sólidos, pois, como 
mostrado, parte dos resíduos não são descartados de forma correta e muitos destes, 
tem alta taxa de poluição.  

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2007/Lei/L11445.htm#art7
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2007/Lei/L11445.htm#art7
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2.1. CLASSIFICAÇÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS 
 

Os Resíduos sólidos são divididos em três categorias, faz saber: Resíduos 
Classe I – Perigosos, Resíduos Classe II-A – Não Inertes e Resíduos Classe II-B – 
Inerte. Tais classificações podem ser encontradas na NBR-10004 da ABNT – 
Associação Brasileira de Normas Técnicas. 

A NBR-10004, ainda define resíduos sólidos como sendo: resíduos nos 
estados sólido e semissólido, que resultam de atividades de origem industrial, 
doméstica, hospitalar, comercial, agrícola, de serviços e de varrição. Ficam incluídos 
nesta definição os lodos provenientes de sistemas de tratamento de água, aqueles 
gerados em equipamentos e instalações de controle de poluição, bem como 
determinados líquidos cujas particularidades tornem inviável o seu lançamento na 
rede pública de esgotos ou corpos de água, ou exijam para isso soluções técnica e 
economicamente inviáveis em face à melhor tecnologia disponível. (ABNT NBR-
10004, 2004) 

Os  resíduos são amplamente definidos pela NBR-10004, e se vê que não 
são apenas os produzidos diariamente pela população, mas, também aqueles 
produzidos por empresas, serviços agrícolas e até mesmo os derivados do sistema 
de captação e tratamento de esgoto e água, por isso é tão necessário se dar a 
devida finalidade para cada um dos resíduos presentes no dia-a-dia.  

Quanto a primeira categoria (Resíduos Classe I – Perigosos), se trata 
daqueles que apresentam periculosidade e podem causar risco à saúde pública, 
provocando inclusive a mortalidade, a incidência de doenças ou riscos altos ao meio 
ambiente e que apresentem como características a: inflamabilidade, corrosividade, 
reatividade, toxicidade e patogenicidade. Alguns exemplos de tais resíduos são: 
solventes, borras de tintas, soluções galvanoplásticas, pós e fibras de amiantos 
entre tantos outro. (ABNT NBR-10004, 2004) 

Já na segunda classe temos os resíduos A - Não inertes, que nada mais são 
do que aqueles que não se enquadram como resíduos perigosos. São aqueles que 
podem ter propriedade como: biodegradabilidade, combustibilidade ou solubilidade 
em água. São exemplos desses resíduos: restos de alimentos, sucata de metais 
ferrosos, sucata de metais não-ferrosos, resíduos de papéis e papelão e resíduos de 
plástico polimerizados. (ABNT NBR-10004, 2004) 

Os resíduos de classe B – inertes, são quaisquer resíduos que, quando 
amostrados de uma forma representativa e submetidos a um contato 
dinâmico e estático com água destilada ou deionizada, à temperatura ambiente, não 
tiverem nenhum de seus constituintes solubilizados a concentrações superiores aos 
padrões de potabilidade de água, executando-se aspecto, cor, turbidez, dureza e 
sabor. Exemplos: resíduos de madeira, resíduos de entulho, rochas, tijolos, vidros e 
certos plásticos e borrachas que não são decompostos prontamente. (ABNT NBR-
10004, 2004) 

Essas três classificações são as principais e essenciais quando se trabalha 
com o descarte desses resíduos, pois, como se pode ver por estas classificações, 
cada um dos resíduos gerados deve ter o seu descarte de acordo com sua 
periculosidade e mesmo com o tipo de material que se trabalha. 

Desta maneira, os materiais podem ser separados em residencial, comercial, 
industrial hospitalar e especial e na classificação de Luiz Mário Queiroz Lima (2004), 
o residencial é aquele constituído por sobras de alimentos, invólucros, papéis, 
papelões e vidros. Já os comerciais são papéis, papelões, plásticos, restos de 
alimentos, embalagens de madeira, resíduos de lavagem. Os industriais são todos 
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aqueles que restam da produção industrial. O hospitalares, compreendem tanto 
restos de alimentos, papéis, invólucros, etc – resíduos comuns – oriundos das salas 
de cirurgia, das áreas de internação e isolamento – resíduos especiais e por fim, os 
especiais que são aqueles em regime de produção transiente, como veículos 
abandonados, podas de jardins e praças, mobiliário, animais mortos, etc.  

Como vimos, seu descarte e classificação depende do tipo de material, em 
seguida abordaremos a Lei nº 1606 de 30 de julho de 2007, dispõe sobre o plano de 
gerenciamento integrado de resíduos sólidos urbanos do município de Telêmaco 
Borba.  

 Assim como ocorre no país, a cidade de Telêmaco Borba também possui 
diversos problemas na geração e descarte dos resíduos sólidos e foi estes um dos 
fatores que preconizaram a criação de uma lei específica nesse que corroborassem 
ainda mais para a preservação ambiental.  
 
3. PLANO DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE TELÊMACO 
BORBA 

 

O crescimento avançado e diversificado de resíduos sólidos nos meios 
urbanos, estão entre os mais sérios problemas ambientais enfrentados pelos países 
industrializados e os que estão em desenvolvimento.  

Como abordado anteriormente, muito disso se deve ao fato da evolução 
industrial e ao crescimento populacional mundial, pois, como já afirmado, com o 
crescimento se vê a necessidade de maior utilização dos recursos e 
consequentemente, maior produção de resíduos sólidos.  

Assim, se viu a necessidade de aplicar os conceitos ambientais de gestão das 
cidades, que visa a sustentabilidade e traz o equilíbrio dinâmico dos componentes 
básicos sociais, cultural e econômico, entre muitos outros fatores, trazendo ainda a 
necessidade de conservar o ambiente natural. (CASTELNOU, 2008) 

Partindo desta visão, se pode entender que, a cidade deve priorizar um 
crescimento sustentável e partindo desta premissa, adotar os planos nacionais que 
versam sobre o devido descarte dos resíduos sólidos urbanos. 

Desta maneira, no ano de 2007, o município de Telêmaco Borba, Estado do 
Paraná instituiu a Lei nº 1606 de 30 de julho de 2007, dispõe sobre o plano de 
gerenciamento integrado de resíduos sólidos urbanos.  

A Lei que trata sobre os resíduos sólidos foi fundamentada na Constituição 
Federal e no art. 2513 da Lei 1.569/2006 – Lei do Plano Diretor de Desenvolvimento 
Urbano de Telêmaco Borba, instituindo o Plano de Gerenciamento Integrado de 
Resíduos sólidos e urbanos.  

O Plano de gerenciamento integrado de resíduos sólidos traz como princípios: 
a redução de impactos ambientais; sustentabilidade econômica ambiental; produção 
de riqueza através da reutilização, reaproveitamento e reciclagem de materiais; 
inclusão socioambiental dos catadores; educação ambiental como elemento de 
cidadania e economia erário público. (TELÊMACO BORBA, 2007). 

                                                 
3
 Art. 251. Deverá ser implantado no Município, no prazo máximo de 12 (doze) meses a 

contar da vigência desta Lei, o Plano Integrado de Gerenciamento de Resíduos Sólidos que 
considere os diversos tipos e classes dos resíduos, desde a geração até o tratamento final, 
usando técnicas ambientalmente seguras. Parágrafo Único. A gestão dos resíduos sólidos será 
pautada nas premissas: a) redução da geração de resíduos; b) reutilização dos materiais; c) 
reciclagem de materiais. 
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Tais princípios se mostram essenciais para o correto gerenciamento dos 
resíduos sólidos, uma vez que, esses visam um melhoramento ambiental e geração 
de riquezas através do correto descarte dos resíduos, além, de incluir socio 
ambientalmente os catadores responsáveis pela transferência do resíduo até o local 
de final.  

Já no seu art. 4º, traz os objetivos que orientam o desenvolvimento da 
limpeza pública e a gestão dos resíduos sólidos urbanos, sendo estes políticos, 
ambientais, sanitários, sociais e administrativos sociais.  

Dos objetivos políticos se destacam alguns como: a gestão participativa na 
elaboração, execução e fiscalização das políticas públicas de meio ambiente; 
estímulo as parcerias público/privadas no setor; melhoria da qualidade de vida da 
cidade; estimulo as iniciativas públicas e privadas que reforcem a coleta seletiva e a 
reciclagem dos resíduos sólidos urbanos com a consequente geração de empregos 
e diminuição da disposição final destes resíduos, aumentando a vida útil do Aterro 
Sanitário Municipal; fomentação a instalação de empreendimentos voltados a 
reciclagem na região (indústrias e empresas) para a consequência agregar valor aos 
materiais recicláveis, para a consequência geração de empregos e diminuição da 
disposição final destes resíduos, aumentando a vida útil do Aterro Sanitário 
Municipal; entre outras medidas políticas. (TELÊMACO BORBA, 2007) 

Na última parte, ao tratar da fomentação a instalação de empreendimento 
voltados a reciclagem, se pode trazer a tona as cooperativas, que na atualidade são 
fundamentais para a correta utilização dos resíduos sólidos.  

Quanto aos objetivos ambientais, são eles: desenvolvimento sustentável; 
proteger e melhorar a qualidade do meio ambiente natural e construído; preservar e 
conservar os recursos naturais; racionalizar uso dos recursos naturais; recuperação 
e preservação de áreas ambientalmente frágeis ou de preservação permanente; 
reduzir o descarte de matérias; cumprir e fazer cumprir a legislação ambiental 
federal, estadual e municipal. (TELÊMACO BORBA, 2007) 

Esses objetivos são fundamentais quando se trata do devido descarte, pois, 
as leis de descarte de resíduos sólidos foram criadas com o intuito de preservar a 
natureza e garantir o desenvolvimento sustentável, respeitando sempre os limites e 
as leis.  

Os objetivos sanitários são: a garantia e ampliação de acesso ao saneamento 
básico dos resíduos sólidos (lixo); a eliminação dos focos de vetores causadores de 
doenças; minimização da contaminação das fontes de água potável; minimização da 
contaminação do solo e do ar; redução do descarte de matérias reaproveitáveis. 
(TELÊMACO BORBA, 2007) 

Quando não se dá a correta finalidade para os resíduos, estes afetam todas 
as áreas do ciclo humano, afeta seus alimentos, sua água, o ar. Um dos grandes 
objetivos do descarte correto é exatamente garantir que seja preservado esse ciclo e 
que a população tenha ainda, um ambiente mais saudável para o seu 
desenvolvimento.  

Já os objetivos sociais, se destacam: aperfeiçoamento dos critérios da 
limpeza, da conceituação dos resíduos sólidos urbanos (lixo) e da sua destinação; 
incentivo a organização e formação de cooperativas e associações dos 
trabalhadores autônomos com recicláveis; incentivo a capacitação profissional aos 
trabalhadores que atuam no setor e de seus familiares como meio de inclusão 
socioambiental; firmar o conceito de que os catadores de recicláveis formam uma 
categoria profissional, evidenciando o caráter de importância dos serviços prestados 
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por esta categoria, de forma a garantir renda digna; geração de renda e riqueza a 
partir do reaproveitamento dos materiais descartados. (TELÊMACO BORBA, 2007) 

Aqui se vê os princípios abordados no art. 3º sendo reforçados, pois, é 
afirmado que dos objetivos a geração de renda e riqueza devem ser observadas, 
além do incentivo de capacitação dos profissionais que atuam no setor e sua 
inclusão socioambiental.  

E por fim, os objetivos administrativos municipais: ampliação da eficiência e 
da eficácia social e ambiental dos serviços de limpeza pública e da gestão dos 
resíduos sólidos domiciliares; obtenção de recursos financeiros que permitam 
resgatar o déficit de equipamentos no setor de limpeza pública; integração e 
coordenação das diversas atividades e ações administrativas municipais do setor, e 
sua integração com as políticas e ações estaduais e federais, bem como iniciativas 
privadas; ampliação das atividades do planejamento integrado da ação municipal e 
privado; capacitação dos funcionários municipais do setor; apoio efetivo as iniciativas 
privadas de proteção ambiental; normatizar e fiscalizar, de acordo com a legislação 
Federal, Estadual e Municipal, o gerenciamento dos resíduos sólidos urbanos 
provenientes da construção civil; fiscalização e controle do setor; eliminação do 
déficit de equipamentos necessários à os serviços da limpeza pública que atingem, 
de modo especial, a operação do aterro sanitário e ao programa de coleta seletiva; 
promover entendimento com setores de outra esfera de governo, visando que estes 
adotem as unidades básicas de planejamento como a proteção do meio ambiente e 
saúde pública, principalmente Divisão de Serviços Público e a Divisão da Vigilância 
Sanitária. (TELÊMACO BORBA, 2007) 

Se pode perceber que, o incentivo a criação de cooperativas é abordado na 
maior parte dos objetivos da presente Lei, o que se mostra de extrema importância, 
pois, se oportuniza aos trabalhadores da área uma colaboração ao desenvolvimento 
sustentável, além, de fornecer a esses a inclusão socioambiental, que reafirma o 
porquê de se utilizar a sustentabilidade como forma de enriquecimento.  

Nesse sentido, no ano de 2010, a Cooperativa Ambiental de Telêmaco Borba 
(COOPATB), iniciou suas atividades, com incentivo da empresa Klabin S/A, onde se 
visava desenvolver um trabalho coletivo e sustentável, visando a correta finalidade 
dos resíduos. (MORBI, 2011). 

Se vê os objetivos sendo executados com a criação de tal cooperativa, o 
primeiro é o estímulo as iniciativas públicas e privadas que favorecem a coleta 
seletiva e a reciclagem de resíduos sólidos urbanos com a consequente geração de 
empregos. O outro é o incentivo a organização e formação de cooperativas e 
associações.  

 
4. CONCLUSÃO 

 Se pode concluir do presente estudo que, conforme o homem foi evoluindo 
este teve a necessidade de utilizar mais e mais recursos naturais, pois, o 
crescimento desregulado da sociedade não utilizou apenas mais os recursos 
naturais, mas, também gerou mais lixo em decorrência do seu crescimento 
desenfreado. 

Em decorrência desse crescimento, o homem teve que passar a dar o devido 
fim ao lixo que ele produzia, pois, seu descarte incorreto gerava poluição e por 
consequência, perda de material natural, em razão da poluição. 

Foi a partir deste momento que o homem viu a necessidade não apenas de 
descartar corretamente seu lixo, mas, separá-lo e conforme seu material, surgindo 
assim, não apenas a lei de resíduos, mas, também, a classificação dos resíduos 
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sólidos. 
Como abordado, os resíduos se dividem em três categorias, faz saber: 

Resíduos Classe I – Perigosos, Resíduos Classe II-A – Não Inertes e Resíduos 
Classe II-B – Inerte. Tais classificações podem ser encontradas na NBR-10004 da 
ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas. 

Quando estes são descartados, devesse observar como cada um deles é 
corretamente descartado, para que não haja uma poluição do solo, dos lençóis 
pluviais ou mesmo do ser humano.  

Tais normas, como afirmado, pode ser encontrado tanto na lei, como na 
Associação Brasileira de Normas Técnicas. Desta maneira, em conjunto com a 
norma legal, a norma técnica auxilia no correto descarte dos resíduos sólidos. 

Ao ser aplicado na cidade de Telêmaco Borba, se pode ver que está em 
consonância com a norma legislativa imposta pelo Estado brasileiro e que esta 
atende ao correto descarte dos resíduos sólidos.  

Por fim, cabe ressaltar a importância da evolução dessa área do direito, não 
apenas para a proteção ambiental, mas, para a proteção do futuro do homem, que 
necessita do meio ambiente para sobreviver.  
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RESUMO 
 

O presente artigo vem com, o objetivo de mostrar e conscientizar a população 
brasileira com o risco em que nossa democracia, por meio de muita luta conquistada, 
com grupos que vem trazendo, por meio de protestos e movimentos, a volta da 
ditadura e de um regime fascista no Brasil. Apresentando este ponto, neste artigo 
mostraremos a importância do fim da ditadura militar em nosso pais e o beneficio 
que um governo democrata traz e trouxe para o convívio em sociedade e aos 
Direitos humanos fundamentais para nossa população, querendo por meio deste 
conscientizar nossa população de uma maneira que mostre que o fim da 
democracia, seria um retrocesso em nossa sociedade e o fim de muitos Direitos 
fundamentais conquistados. 
Palavras-chave: Fascismo, Ditadura, Democracia 

 
 

ABSTRACT 
 

The present article comes with the objective of showing and making the Brazilian 
population aware of the risk that our democracy, through much struggle won, with 
groups that has brought, through protests and movements, the return of the 
dictatorship and a fascist regime in Brazil. Presenting this point, in this article we will 
show the importance of the end of the military dictatorship in our country and the 
benefit that a democratic government brings and has brought to society and the 
fundamental human rights for our population, by means of which it will make our 
population aware of a in a way that shows that the end of democracy would be a 
setback in our society and an end to many fundamental rights conquered. 
Keywords: Fascism, Dictatorship, Democracy 
 
 
1. INTRODUÇÃO 

 
O Brasil, ao longo de toda história, passou por extremas mudanças em nosso 

ordenamento jurídico até se chegar no que temos hoje de leis, direitos e deveres, 
passando por varias formas de governo, sendo um dos principais marcos em nossa 
história, o fim da ditadura militar em 1988. Muito é se mostrado e estudado em 
história e Direito sobre os benefícios e os direitos conquistados com o fim da 
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ditadura militar, a democracia como conhecemos hoje, foi conquistada com o fim 
deste período da história do Brasil. Porém, está havendo uma série de movimentos 
em prol do retorno da ditadura, por grupos que acreditam que sua volta seria a 
solução de todos os problemas do Brasil e de seu governo, perante isso, será 
apresentado acontecimentos históricos e a importância do fim da ditadura de forma 
clara e explicativa para mudar a visão de que um retorno da ditadura no Brasil, seria 
algo bom e necessário. 
    

2. METODOLOGIA 

Para realização desta pesquisa foram utilizados, pesquisas em livros, e 
também estudos em internet e artigos. 

Quanto à natureza da pesquisa configura-se como sendo básica que, 
segundo Gil reúne estudos que tem como propósito preencher uma lacuna no 
conhecimento (GIL,2010 p.26). Quanto aos seus objetivos, é de origem exploratória 
pois busca em relatos e pesquisas esclarecer a sociedade a gravidade do problema 
apresentado. Quanto aos procedimentos técnicos, esta pesquisa se aplica como 
sendo bibliográfica, foram utilizados livros e material da internet para a sua 
construção. Quanto à abordagem de pesquisa, O trabalho proposto é uma pesquisa 
qualitativa, que segundo Minayo (2004), permite aprofundar os significados das 
ações e relações humanas, e desvendar o fenômeno e suas origens, captando os 
distintos significados da inserção na vida de cada sujeito. 
 

3. DESENVOLVIMENTO 

3.1. HISTORIA DOS GOVERNOS FACISTAS 

O facismo é uma forma de governo, muito debatida até os dias de hoje sobre 
seu real significado e conceito, mas em seu conceito clássico, é uma forma de 
governo totalitária, com um autoritarismo predominante, com lideres populistas e 
fortemente nacionalistas. 

Essa forma de governo teve seu surgimento na Itália entre os anos de 1920 e 
1940, que teve como seu líder o italiano Benito Mussolini, filho de uma professora e 
de um ferreiro. Em 1919, Mussolini criou o partido de extrema Direita e o que 
alavancou sua popularidade foi a extrema crise econômica se passava pela Itália e 
também sobre os problemas que a Primeira Guerra Mundial vinha trazendo em toda 
Europa inflando ainda mais o nacionalismo no país. Com a população fragilizada 
pela Guerra, o discurso de se orgulhar por fazer parte do país e de ser superior, se 
torna algo de extremo poder e ganhando muito apoio da população fazendo com 
que Mussolini governe até o ano de 1945. 

Isso foi apenas o começo, pois se popularizou em vários outros países da 
Europa e as principais características desta forma de governo era o nacionalismo 
exacerbado onde a nação é a instituição mais importante e está acima de tudo e os 
interesses dos indivíduos jamais devem ser superiores aos interesses da nação. 
Aliás, o indivíduo não existe, o que existe é a nação, o totalitarismo onde o Estado 
que controla todos os setores da nação, como todas as atividades políticas, 
econômicas (um capitalismo sob forte intervenção estatal), controla a educação, a 
cultura e a imprensa ou seja, a população não tinham uma real liberdade sobre 
coisas que hoje em dia são básicas e fundamentais, o partido único ou o 
unipartidarismo, ou seja, somente o partido fascista poderia ter forças sobre a 
nação, isso fazia com que não houvesse partidos opositores ao governo facista, 
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fazendo com que seu poder fosse totalmente absoluto  e sem riscos de serem 
perdidos, por esse motivo que regimes facistas desprezam a democracia como um 
todo e tambem sendo contra a qualquer movimento de luta classes, ou seja, eram 
anticomunistas, também se tinha uma adoração ao líder do movimento facista, onde 
na visão de muitos, ele seria o salvador e solucionaria todos os problemas que o 
país vinha enfrentando, nas corporações, teremos a reunião de todos os 
profissionais de um mesmo ofício, agregando patrões e trabalhadores, com 
representantes do governo fascista atuando como juízes ou intermediários, 
evitando, assim, a luta de classes, O expansionismo onde havia um anseio de 
conquistar territórios para se tornar uma grande potencia mundial e o Militarismo, 
onde havia a grande valorização dos exércitos e controle também por parte deles 
sobre toda a população. 

O facismo no Brasil, teve seus traços no governo de Getúlio Vargas que se 
inspirava totalmente em governos facistas e em seus lideres para governar o Brasil, 
o que foi o principal motivo para dar início ao período que chamamos de Estado 
Novo que foi a terceira e última fase da Era Vargas que durou de 1937 a 1945 e 
sucedeu, portanto, as fases do Governo Provisório (1930 a 1934) e do Governo 
Constitucional (1934 a 1937). A característica principal do Estado Novo era o fato de 
ter sido propriamente um regime ditatorial inspirado no modelo nazifascista europeu, 
então em voga à época. 

Podemos assim ver um começo dos governos autoritários no Brasil e de 
onde veio a ideia e o conceito de governo autoritário, que teria sua maior força no 
Brasil, em 1964, com o golpe militar e o inicio da chamada Ditadura militar.  

 
3.2. DITADURA MILITAR NO BRASIL 

A ditadura militar foi, o movimento militar que se instaurou no poder do 
governo brasileiro entre os anos de 1964 e 1985 e foi um período marcado pela 
opressão do governo aos seus opositores, onde a tortura e a censura, eram algo 
extremamente comuns e recorrentes, onde a população tinha sua liberdade 
controlado diretamente pelo Estado que estava sobre o comando dos militares. 

Teve seu iniciou após um golpe civil-militar no governo de João Goulart em 
31 de março de 1964, onde os militares se rebelaram contra o governo em Juiz de 
Fora e com auxilio de alguns parlamentares, conseguiram derrubar o governo de 
João Guloart e se instaurar a Ditadura. 

João Goulart ou também conhecido como Jango, ascendeu na politica 
brasileira em 1950, onde era membro importante dos movimentos trabalhistas da 
época, por meio disso era considerado também um dos grandes sucessores de 
Getúlio Vargas. Jango assumiu o cargo da presidencia  em 1961 após a renuncia de 
Janio Quadros, como de acordo com a constituição, o vice presidente (Jango), 
assumiria em seu lugar. Em seu governo, João Goulart entrou com projeto de 
Reforma de Base, que era um projeto que estipulava reformas estruturais no Brasil, 
com o objetivo de reduzir as desigualdades existentes e, a partir disso, garantir o 
desenvolvimento do país, incluindo a reforma agrária que garantia o acesso a terras 
desocupadas, o que causou insatisfações das classes mais altas no país. 

Essa insatisfação das classes altas, junto com os militares, em um período de 
Guerra fria, onde movimentos trabalhistas e de classes já eram considerados 
comunismo, veio a se criar uma conspiração contra o presidente, além de 
movimentos de partidos extremamente conservadores e com apoio financeiro 
americano a esses movimentos por meio do Ibad (Instituto Brasileiro de Ação 
Democrática)e também a criação do Ipes (Instituto de Pesquisa e Estudos Sociais) 
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onde era utilizado além de local de pesquisa social sobre a população e politica 
brasileira, era um ponto de encontro entre militares e conservadores da conspiração 
além dos movimentos da imprensa, que formou a Rede da Democracia, que faziam 
críticas as ao governo afim de ir retirando seu poder e contou com ajuda de redes 
grandes de jornalismo como Globo, Jornal do Brasil e Diários Associados. 

João Goulart em seu governo, não conseguiu uma efetividade em seus 
planos, já que não conseguia apoio para a reforma agrária e realizou discurso no 
comício da Central do Brasil anunciando seu compromisso com as Reformas de 
Base. Os militares da 4ª Região Militar em Juiz de Fora iniciaram uma rebelião 
contra o governo sob a liderança de Olímpio Mourão Filho e foram se estendendo 
até o Rio de Janeiro e Brasília, como o governo não se manifestou a respeito em 2 
de abril de 1964, os senadores, por meio de uma sessão extraordinária liderada por 
Auro de Moura, consolidaram o golpe ao declararem que a presidência do país 
estava vaga. 

Com isso, se conclui o golpe e em 9 de abril, foi nomeado o primeiro 
presidente da ditadura, o general Humberto Castello Branco e os militares fizeram o 
primeiro ato constitucional instituindo já normas autoritárias no país. Ao Longo dos 
21 anos de Ditadura houve 5 presidentes e isso, era uma maneira de se dar uma 
faixada de que tudo se seguia na normalidade, mas esses presidentes eram eleitos 
de maneira indireta, sem a participação da população, uma das principais 
caracteristicas autoritárias da época. Os presidentes foram: Humberto Castello 
Branco (1964-67); Artur Costa e Silva (1967-69);Emílio Médici (1969-74); Ernesto 
Geisel (1974-79); João Figueiredo (1979-85). 

Ao longo desses 21 anos, a opressão, a violência, tortura, censura e vários 
outros meios de se controlar a liberdade da população era utilizado , grupos 
opositores a ditaduras se manifestavam por meio das artes e dos esportes, mas 
eram sempre censurados e ameaçados pelo governo militar. Nesta época, 
desparecimentos de pessoas contra o governo militar, era algo extremamente 
comum e recorrente, torturas, prisões e tudo totalmente acobertado pelo governo e 
pelos militares. Alguns movimentos foram criados, como a Frente Ampla que 
contava com a liderança de Juscelino Kubitschek e João Golouart, que queriam a 
volta da democracia mas não obtiveram sucesso. 

Mas o momento mais sombrio da ditadura foi na criação e quando foi 
outorgado a AI-5 ( O Ato Institucional nº 5) onde as normas autoritárias encontraram 
em seu auge, onde permitiu que os militares poderiam intervir nos municípios e 
estados brasileiros e proibia-se que presos políticos tivessem direito a habeas 
corpus e o presidente poderia confiscar bens privados, demitir pessoas e decretar 
estado de sítio quando quisesse e o Congresso Nacional foi fechado por tempo 
indeterminado. 

No governo de Ernesto Geisel ocorreu a abertura democrática, mas essa 
abertura seria controlada para aumentar o poder militar na politica, mas esse 
movimento falhou e trouxe o fervor e a vontade da população a retornar a um 
regime democrático. A abertura trouxe como medidas a revogação do AI-5, o 
decreto de Anistia, que perdoava todos os crimes políticos cometidos durante a 
Ditadura Militar (até 1979), e foi permitida a criação de novos partidos políticos. Com 
isso, surgiram cinco novos partidos: Partido do Movimento Democrático Brasileiro 
(PMDB) conversão do MDB; Partido Democrático Social (PDS) conversão do Arena; 
Partido dos Trabalhadores (PT); Partido Democrático Trabalhista (PDT); Partido 
Trabalhista Brasileiro (PTB). 
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Com tudo isso e o fracasso dos militares, o movimento das Diretas Já ganhou 
força com apoio da população e as eleições indiretas foram mantidas e em 1985, a 
eleição indireta para presidente aconteceu: o candidato dos militares era Paulo 
Maluf e o candidato da oposição era Tancredo Neves e como seu vice José Sarney, 
com vitória de Tancredo Neves e o fim da ditadura militar. 

Vemos que, o período da Ditadura foi marcado por vários acontecimentos 
ruins e afundou extremamente o Brasil, 434 mortos por conta do autoritarismo do 
regime, além de mais de 8 mil indígenas mortos pela política de ocupação da 
Amazônia; 20 mil torturados; Quase cinco mil pessoas com direitos políticos 
cassados; Aumento da corrupção, pois não havia liberdade para investigar os 
crimes  dos militares; Redução nos direitos dos trabalhadores; Aumento da 
desigualdade social; Aumento do endividamento do Brasil; Inflação alta e crise 
econômica e isso em apenas um período de 21 anos, o que mostra como um 
governo autoritário, trouxe mais malefícios do que benefícios ao Brasil. 

 
3.3. FASCISMO NOS DIAS ATUAIS 

 

Nos últimos anos o termo “fascismo” se tornou muito comum tanto na política 
brasileira quanto mundial, chamar alguém de fascista é um insulto bastante 
corriqueiro nas redes sociais e nas manifestações políticas. Mas de tanto ser usado 
será que essa palavra não está perdendo seu significado?  Não é só no Brasil que o 
fascismo virou assunto recorrente nas conversas sobre política. Diversos países 
europeus viram a ascensão de políticos populistas de extrema-direita, tornando 
necessária a discussão sobre a conveniência do uso do termo “fascista” para 
representar esses partidos. No Brasil o termo é bastante utilizado para acusar um 
partido ou outro para reprimir a representatividade daquele logo que possivelmente 
venha a conferir a título de cargo ao mesmo. Se disséssemos que o Brasil tenha no 
governo uma representatividade fascista, poderíamos estar equivocados de certa 
forma, mas não inconvenientes. Pois o que se caracteriza o fascismo não é a 
quimérica de apenas um particular, mas sim de uma atuação mais abrangente. 

A palavra fascismo vem do Italiano – fascio, que significa – feixe. Na roma 
antiga o “fascio” era um machado composta por várias “varas de madeira” que 
geralmente era usado pelos guarda-costas dos magistrados que detiam o poder. 
Nesse conceito o “fascio” era símbolo de autoridade, mas principalmente de união, 
porque um feixe de madeira não sustentava o machado sozinho, mas vários feixes 
tornavam-se muito mais resistentes. Mussolini chamava o fascismo de “realização 
proletária” com a pretensão de conquistar as massas, trazendo vários “feixes de 
madeira” para sustentação de um populismo fascista, mas era a pequena e média 
burguesia que seus discursos e medidas agradavam.  

O populismo trata-se de uma retórica que consiste em exaltar as virtudes 
“naturais” do povo em oposição às da elite e da própria sociedade em relação ao 
político com objetivo de mobilizar as massas contra “o sistema”. Podemos ver esta 
retórica em uma grande variedade de líderes políticos e movimentos. De acordo 
com Ranciére: 
 

Populismo é o nome conveniente para dissimular a contradição exagerada 
entre legitimidade do povo e legitimidade do especialista, ou seja, a 
dificuldade do governo em se adaptar às manifestações da democracia e 
mesmo para a forma mista do sistema representativo. Este nome, de 
imediato, máscara e revela o desejo intenso do oligarca: governar sem 
povo, em outras palavras, sem dividir o governo com o povo; governar sem 
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política (RANCIÉRE, 2006, p.80). 
 

O populismo é um jogo onde o populista joga com duas peças, o povo e ódio. 
O ódio do povo contra os “anti-povo”, devido aos “anti-povos”, terem diversas forma 
internas ou externas, oligarquias, a plutocracia, como os Americanos Yankees, etc. 
Enquanto o povo é a soma de todas as virtudes da sociedade, o povo é honrado, é 
desinteressado, e o povo “nunca se engana” e que sempre escolhe o melhor líder. 
Com essa dicotomia, o populista passa a incutir o ódio na sociedade e com isso ela 
passa a admirá-lo e dessa forma perdoa todos os roubos, todos os atos de 
corrupção, as mudanças na constituição, impunidade e etc.... porque supostamente 
tudo que o populista faz é em nome do povo e qualquer coisa que não seja bem-
sucedida será sempre culpa dos que são contra o povo, isto é, os “anti-povos”.  

Algo que ocorreu na era Lula, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (1945) 
foi o 35º. Presidente do Brasil. Eleito nas urnas governou o país durante dois 
mandatos, entre 01 de janeiro de 2003 e 01 de janeiro de 2011. Foi também líder 
sindical e um dos fundadores do Partido dos Trabalhadores. A forma de governo 
que Lula vinha desempenhando era visto por alguns historiadores como de um 
populista fascista, devido ao seu carisma conquistado na época de seus mandatos, 
a criação de diversas iniciativas voltadas a sociedade, como: Bolsa Atleta, Agua 
para todos, Bolsa Família, Bolsa Estiagem, Programa Brasil Alfabetizado, Minha 
casa minha vida, PROUNI, Projovem, e muito mais programas criados em seu pleito 
como Presidente da República, e foi nessas iniciativas que o ex-presidente Lula 
ganhou favoritismo, isto é, um presidente com traços fascista. Chama-lo de fascista 
pode ser um insulto grandioso, mas as características do fascismo se encaixam 
corretamente nas atitudes adotadas pelo presidente na época do seu mandato da 
república federativa. 

Em 2018 um novo presidente como fama social permuta nas vozes do povo, 
Jair Messias Bolsonaro. As eleições de 2018 é histórica pois foi marcada por 
polarizações, enxurrada de mensagens nas redes sociais, fake news e 
principalmente pela arrebatadora e jamais vista, campanha popular que culminou na 
a vitória do nosso 38º Presidente da República Federativa do Brasil. 

Nascido em 21 de março de 1955 na pequena Glicério no Estado de São 
Paulo, Jair Messias Bolsonaro formou-se na Academia Militar das Agulhas Negras 
em 1977, ingressou na reserva em 1988, no posto de Capitão e concorreu à 
Câmara Municipal do Rio de Janeiro sendo eleito vereador. Em 1990, dois anos 
depois de eleito, conquistou o primeiro dos sete mandatos consecutivos no cargo de 
Deputado Federal, sendo em 2014, o mais votado na disputa pela Câmara Federal 
com 464.565 votos de acordo com os dados do Tribunal Superior Eleitoral. Na atual 
sessão legislativa, Bolsonaro é titular da Comissão de Relações Exteriores e de 
Defesa Nacional, Suplente da Comissão de Relações Exteriores e de Defesa 
Nacional e Suplente da Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime 
organizado, além de ter sido membro atuante, em outras sessões legislativas, da 
Comissão de Direitos Humanos e Minorias. 

Em seus mandatos parlamentares, destacou-se pela defesa dos direitos dos 
militares ativos, inativos e pensionistas, lutou contra a erotização infantil nas escolas 
e por um maior rigor disciplinar nas instituições de ensino, pela redução da 
maioridade penal, pela posse de arma de fogo para o cidadão de bem e direito à 
legítima defesa, pela segurança jurídica na atuação policial, pelos valores cristãos e 
pela família tradicional (Jair Messias Bolsonaro). 

As discussões na câmara, nas redes sociais induzem que suas ideologias se 
caracterizam como um fascismo. Bolsonaro tem sua personificação mais 
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conservadora. Para Russell Kirk (1918 – 1994), “O conservador pensa na política 
como um meio de preservar a ordem, a justiça e a liberdade. O ideólogo, pelo 
contrário, pensa na política como um instrumento revolucionário para transformar a 
sociedade e até mesmo transformar a natureza humana. Na sua marcha em direção 
à Utopia, o ideólogo é impiedoso.  

O conservadorismo é um pensamento político que defende a manutenção 
das instituições sociais tradicionais – como a família, a comunidade local e a religião 
-, além dos usos, costumes, tradições e convenções. O conservadorismo enfatiza a 
continuidade e a estabilidade das instituições, opondo-se a qualquer tipo de 
movimentos revolucionários e de políticas progressistas. Mas é importante entender 
que o conservadorismo não é um conjunto de ideias políticas definidas, pois os 
valores conservadores variam enormemente de acordo com os lugares e com o 
tempo. Por exemplo, conservadores chineses, indianos, russos, africanos, latino-
americanos e europeus podem defender conjuntos de ideias e valores bastante 
diferentes, mas que estão sempre de acordo as tradições de suas respectivas 
sociedades. 

Liberalismo, democracia e socialismo, para o fascismo, são 
ideologias/práticas desagregadoras, que inviabilizam a coesão nacional e 
enfraquecem o Estado com lutas partidárias. No caso do liberalismo, enquanto 
sistema político e econômico, os fascistas acusavam as formas de organização e 
representação liberal de serem ineficientes e fragmentadas, atrapalhando o 
desenvolvimento necessário à nação, apesar de termos como Ministro da Economia 
o Ministro Paulo Guedes, um homem acobertado pelo liberalismo e que vem 
desempenhando um papel extraordinário em sua atuação. Para o fascismo, a 
democracia é vista como ineficiente e desestruturada em torno dos interesses 
particulares.  Por sua vez, o socialismo era atacado por gerar uma luta de classes, 
desarticulando os interesses unificadores da nação. No fascismo, a organização do 
Estado deve ocorrer de forma harmoniosa, sem a existência de lutas ou 
contradições. Ou seja, o Estado deve ser orgânico, bem sistematizado, sem 
disputas de poder, no qual cada instância do sistema deve responder ao líder 
nacional, representando a maximização do Poder Executivo em detrimento do 
Legislativo e do Judiciário. Dessa forma, o poder e os objetivos políticos maiores do 
Estado fascista residem “na vontade líder e num vago conceito de bem-estar da 
comunidade popular”. Assim, o Estado orgânico “apresenta-se como fator de 
coesão nacional, capaz de reerguer a Nação e restaurar a identidade nacional 
dilacerada pelas lutas ensejadas pelo regime liberal” (SILVA T., 2000, p. 133). 

 
3.4. SURGIMENTO DE GRUPOS FASCISTAS 

 
Atualmente reconhecemos um vírus implantado em nosso seio que pode 

acabar com a democracia e nos levar ao fascismo como regime político. Estamos 
diante de sinais inequívocos de tal vírus no campo de ideias e valores que foram se 
revelando e se condensaram na vitória eleitoral e nas falas do presidente e de 
integrantes do governo empossado. A leitura de um discurso de Umberto Eco, de 24 
de abril de 1995, na Universidade de Columbia, Nova York, publicado em espanhol 
por Bitacora, sob o título “Los 14 síntomas del fascismo eterno”. Segundo Eco, as 
características típicas do “fascismo eterno” não se enquadram num sistema, “…mas 
basta com que uma delas esteja presente para fazer transcorrer uma “nebulosa 
fascista”. 

Culto da tradição – como se toda a verdade já estivesse revelada há muito 
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tempo e o que precisamos é ser fiéis a ela. O tradicionalismo é uma espécie de 
cartilha na disputa de hegemonia fascista sobre corações e mentes. O pensamento 
do principal guru dos “donos do poder”, a pregação das igrejas pentecostais e as 
falas – quando dizem algo – são impregnados de uma veneração da verdade já 
revelada em escritos sagrados e de valores espirituais mais tradicionais do 
cristianismo. “Deus, pátria, família e propriedade”, com a força que estão de volta 
como pregação, não deixam dúvida. Fascismo e fundamentalismo sempre vêm 
juntos. 

Repulsa ao modernismo – que leva a considerar as conquistas humanas em 
termos de direitos e de emancipação social como perversidades da ordem natural. 
Nega-se, em consequência, a racionalidade e, com ela, toda a ciência e a 
tecnologia. Não falta gente com tal forma de pensar no governo e seus seguidores. 
Para eles, direitos iguais são um absurdo. Mudança climática é uma “invenção de 
comunistas”. E por aí vai. 

Culto da ação pela ação – fazer e agir, acima de tudo. Como diz Eco, para 
fascistas “pensar é uma forma de castração”. Daí a atitude de suspeita à cultura, 
pois é vista como algo crítico. Em consequência, todo mundo intelectual é suspeito. 
Ainda Eco, “O maior empenho dos intelectuais fascistas oficiais consistia em acusar 
a cultura moderna e a intelligentsia liberal de ter abandonado os valores 
tradicionais”. 

Não aceitação do pensamento crítico – pensar criticamente é fazer distinções 
e isto é sinal de modernidade, pois o desacordo é base do avanço do conhecimento 
científico. O fascismo eterno considera a divergência como traição. Deve-se aceitar 
a verdade da ordem estabelecida. Daí “escola sem partido”, sem iniciação ao 
pensamento crítico e a liberdade de expressão e ação. 

O racismo na essência – segundo Eco, com medo da diferença, o fascismo a 
explora e potencializa em nome da busca e da imposição do consenso. Os e as 
diferentes não são bem-vindos. Por isso, o fascismo eterno é essencialmente 
racista e xenofóbico. Daí a identificar os diferentes como criminosos a linha é reta. 

O apelo aos sucateados e frustrados – todos os fascismos históricos fizeram 
apelo aos grupos sociais que sofrem frustração e se sentem desleixados pela 
política. As mudanças no mundo do trabalho, promovidas pela globalização 
econômica e financeira, são terreno fértil para o fascismo. 

O nacionalismo como identidade social – nação como lugar de origem, com 
os seus símbolos. Os e as que não se identificam com isso são inimigos da nação. 
Portanto, devem ser excluídos. Podem ser os nascidos fora da nação, como os 
imigrantes, ou por se articularem com forças externas – o tal “comunismo 
internacional” – ou, ainda, por não se enquadrarem no padrão “normal” de 
nacionalidade. O nacionalismo vulgar é o cimento agregador de qualquer fascismo. 

A vida como guerra permanente – no fascismo, a gente não luta pela vida, 
liberdade, bem viver, mas vive para lutar. A violência é aceita como regra e a busca 
de paz uma balela. Vencem os mais fortes, armados. Há um culto pela morte na 
luta. 

O heroísmo como norma – o herói, um ser excepcional, sem medo da morte, 
está em todas as mitologias. Aqui basta lembrar a exploração feita daquele atentado 
em Juiz de Fora. O herói vira mito real. 

O machismo como espécie de virtude – em sendo difícil a guerra permanente 
e a demonstração de heroísmo, o fascismo potencializa as relações de poder na 
questão sexual, segundo Umberto Eco. Aqui também não faltam manifestações de 
patriarcalismo e machismo, com intolerância com o que é considerado divergente 
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da norma em questões sexuais. Não há lugar para a liberdade de opção sexual e de 
gênero. 

O líder se apresenta como intérprete único da vontade comum – o povo é o 
seu povo, o seu entendimento do que seja o povo e sua vontade comum. Como diz 
Eco, estamos diante de um populismo de ficção. 

Em sua determinante palestra já supracitado, Eco tenda entender a final de 
contas o que verdadeiramente é o fascismo, que pessoas como intelectuais, 
jornalistas e até pessoas comuns se utilizam da palavra fascismo para designar 
todo e qualquer tipo de ditadura, autoritarismo, restrição de liberdade, como se 
fosse uma palavra genérica, sendo utilizada para sinalizar outros ideais políticos de 
extrema direita como falangista, que foi o fascismo da Espanha ou o estalinismo 
que foi uma ditadura fixada por Stalin na União Soviética, e até mesmo o nazismo 
de Hitler, contudo o que se entende atualmente é que todos essas formas de 
governo fora uma ditadura, uma implacável resistência de um regime autoritário, 
repressor, de diversas figuras políticas mundiais. 

A grande questão segundo Umberto Eco, é que, em primeiro lugar o fascismo 
foi o primeiro regime com essas características a surgir no século XX. O fascismo 
italiano foi o primeiro a criar uma liturgia militar, um folclore e até mesmo um modo 
de vestir-se. (O fascismo eterno, 1995). E que o fascismo não tem uma ideologia 
muito monolítica, muito clara, delineada como foi com o nazismo por exemplo, 
considerando o “Mein Kampf”, livro escrito por Hitler com base na política nazista, 
todos os princípios da política nazista, o que ele acreditava e enquanto aquilo não 
fosse praticado não se intitularia por nazismo. E nessa perspectiva que o fascismo 
não se apropria de uma ideologia concreta, mas ainda sim permuta na atualidade 
traços fascistas em todo mundo e principalmente no ambiente político. 

 
 

4. CONCLUSÃO 

Logo pensa-se o que faz alguém ter características fascista em todo mundo. 
O fascismo gosta do consenso, de recusar a diferença, as novas ideias, novas 
proposta e as diferenças mesmo culturais. Um primeiro apelo que o movimento 
fascista faz é contra os intrusos, o fascismo eterno é sempre racista, xenofóbico, ele 
sempre recusa o estrangeiro. A fertilização do fascismo emerge numa situação de 
crise econômica, de frustração individual e social, quando uma classe média 
empobrecida começa a se sentir frustrada com a política tradicional, liberal, 
democrática, que é cheia de problemas, de corrupção, cheio de vai ou não vai, 
negociatas, podridões e geralmente e nessas ocasiões que o fascismo se 
estabelece. E a primeira apelação que o fascismo faz é o nacionalismo, ou seja, na 
tentativa de convencer o cidadão que todos eles são melhores que os outros, com 
um sentimento comum de que “eu amo meu pais”, um sentimento tanto patriota. Os 
governos fascistas valorizam a “guerra” permanente, com um sentimento de que 
sempre é necessário estar combatendo os nossos inimigos. No geral, o fascismo é 
um regime autoritário com concentração total do poder em um único líder. E este 
líder deve ser cultuado e pode tomar qualquer decisão sem consultar o restante da 
sociedade e até mesmo os poderes do legislativo e judiciário. Característica que 
pode ser vivenciado na atualidade, discursos realizados pelo atual presidente e 
iniciativas controversas com o poder judiciário, nos que desrespeito aos freios e 
contrapesos do sistema normativo brasileiro.  

Deve-se entender que os grupos fascistas e as características apresentadas 
atualmente são muito diferentes do fascismo histórico que ocorreu na Itália e em 
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tanto outros países. As ações realizadas pelos governantes eram malfazejas e 
totalmente intoleráveis nos dias de hoje. O fascismo pode ser eterno segundo 
Umberto Eco, mas a realidade que vivemos hoje é a evolução da história já havida. 

Contudo, o eventual fascismo “brasileiro” não se compara com o fascismo 
europeu, todos os direitos já conquistado no brasil jamais serão derrogados, os 
direitos fundamentais que foram construídos ao longa da história à deriva da 
Constituição Federal jamais serão perdidos. No entanto, deve-se valorizar a 
democracia como forma de governo e atuar como cidadãos ativos na sociedade 
política.  
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